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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 
 
 

TAXA PER REPOSICIÓ DE LA XAPA CENSAL OBLIGATÒRIA DE LS ANIMALS CENSATS 
AL REGISTRE MUNICIPAL 

 
 
 
 
 

Fonament i naturalesa  
 
Article 1r. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò 
que disposen els articles 20 al 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix 
la taxa per la reposició de xapes censals obligatòries dels animals censats al registre municipal, 
que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a allò que disposa 
l'article 57 de l'esmentat text refós. 
 
Fet imposable  
 
Article 2n. 
 
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la reposició, per pèrdua o deteriorament, de la xapa 
censal lliurada en el moment d’inscripció al Registre Municipal, conforme a l’article 24.1 de 
l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics i de companyia, aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament el dia 22 de maig de 2003 i publicada a l'annex I del BOP núm. 208 de data 
30/08/03 i que va entrar en vigor el 31/08/03 
 
Subjecte passiu  
 
Article 3r. 
 
En són subjectes passius els propietaris dels animals que demanen la reposició de la xapa 
censal municipal.  
 

Exempcions i bonificacions 
 
Art. 4t 
 
No es concediran exempcions, reduccions o bonificacions.  
 
Tarifes 
 
Article 5è. 
 
Els serveis a què al·ludeix l'article anterior, i els seus drets corresponents, que hauran de 
satisfer els propietaris dels animals, són els que s'especifiquin en la següent TARIFA: 
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Euros 

 
Per reposició de xapa censal municipal .................................................................................1,63 
Per despesa d'Administració ...............................................................................................10,01 
 
Normes de gestió i recaptació  
 
Article 6è. 
 
El pagament de la taxa s’exigeix en el moment de la reposició de la xapa identificativa de 
l’animal 
 
L'import de la taxa es fa efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un comprovant 
que dóna l'Ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els imports recaptats s'ingressen 
diàriament als comptes restringits oberts amb aquest objecte i es liquiden a la Tresoreria 
Municipal amb la periodicitat que determini l'Ajuntament. 
 
Infraccions i sancions  
 
Article 7è. 
 
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les 
sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat a la Llei General 
Tributària i a les disposicions que la complementen i la desenvolupen, d'acord amb allò que 
determina article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Disposició final 
 
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2004 i romandrà vigent fins a la 
seva modificació o derogació expressa. 
 
 
 
DILIGÈNCIA.- Per fer per ella constar que la present ordenança núm. 27 ha estat modificada, 
per acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en el dia 10/11/2010 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 31/12/2010. 


