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Núm. 1215
cOnseLL cOmArcAL deL riPOLLÈs 

Anunci d’aprovació definitiva d’una ordenança fiscal 

El Consell Comarcal del Ripollès, per acord plenari del dia 20 de novembre de 2018 va aprovar provisionalment la modificació 
de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora dels serveis prestats pel Refugi d’Animals del Ripollès.

Havent transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat al·legacions aquest acord esdevé definitiu i 
es procedeix a la publicació íntegre del text d’aquesta ordenança:

ORDeNaNÇa FIsCaL ReGuLaDORa De La TaXa DeLs seRVeIs PResTaTs PeL ReFuGI D’aNIMaLs De La 
COMaRCa DeL RIPOLLÈs

article 1r. Fonament i naturalesa

1. el Consell Comarcal del Ripollès presta el servei de recollida de gossos abandonats a la comarca. 

2. el Consell Comarcal del Ripollès pot establir les taxes que corresponguin per aquella activitat administrativa, d’acord 
amb allò que disposa l’article 20.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals.

3. Fonamentat en allò que disposen l’article 39.1.b) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprovà el 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, el Programa d’actuació comarcal en vigor i els articles 15 
a 19  de Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, aquest Consell Comarcal del Ripollès estableix la taxa pels serveis prestats pel Refugi d’animals de la comarca del 
Ripollès. 

article 2n. Fet imposable

El fet imposable de la taxa s’inicia des del moment de l’ingrés del gos abandonat o perdut a les instal·lacions del servei.

article 3r. subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i també les entitats a les quals 
es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que sol·licitin l’ús privatiu i a precari que 
constitueix el fet imposable o bé resultin beneficiades o afectades per l’ús o l’activitat del servei. 

article 4t. Responsables

Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones o entitats a què es 
refereixen els articles 42 i 43 de la Llei General Tributària.

article 5è. Tarifes

CONCePTe IMPORT
Recollida i recuperació d’un gos 40,00 €
estada diària d’un gos al refugi 5,00 €
adopció d’un gos o gossa (degudament esterilitzat, vacunat i amb el xip identificador) 113,89 €
Adopció d’un gos o gossa de més de 7 anys o amb malaltia crònica o discapacitat (degudament esterilitzat, 
vacunat i amb el xip identificador) 71,94 €
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Implantació del microxip identificador 43,00 €
Desparasitació del gos 30,00 €
Vacunació del gos 29,00 €
Test de leishmània 30,00 €

en el cas que alguna entitat pública o privada, sense ànim de lucre, dedicada a la protecció i acolliment de gossos, realitzi 
alguna adopció, les taxes a aplicar gaudiran d’una bonificació del 99 %.

article 6è. acreditament

La taxa s’acredita i neix l’obligació d’abonar-la quan es recull el gos.

article 7è. Pagament de la tarifa

La tarifa s’abonarà a les dependències del Consell Comarcal del Ripollès.

article 8è Recursos

Contra l’aplicació de la tarifa els interessats podran presentar recurs de reposició davant la presidència del Consell Comarcal 
del Ripollès en el termini d’un mes a comptar des del seu pagament o liquidació girada, si és el cas.

article 9è Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació, tipificació d’infraccions i sancions que corresponguin, s’aplicarà allò que disposen els 
articles 178 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i mantindrà la seva 
vigència mentre no es modifiqui o se n’acordi la derogació expressa.

Ripoll, 14 de febrer de 2019 

eudald Picas Mitjavila 
President 
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