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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL 
SERVICI DE RETIRADA, MANTENIMENT I INCINERACIÓ D’ANIMALS 
EQUINS I ALTRES ANIMALS DE GRANJA O RAMAT EN EL SÒL URBÀ 

DEL TERME MUNICIPAL D’ALZIRA. 

 

Article 1. Fonament i naturalesa.  

 
Fent ús de les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució 

Espanyola, 1978, i per l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, i de conformitat amb el disposat en els articles 15 a 19 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, este Ajuntament establix la taxa pel servici de retirada d'animals 
equins i altres animals de granja o ramat que deambulen abandonats en la vies 
públiques, en solars privats prèvia l'autorització d'entrada del propietari o es troben 
amarrats algun element fix o mòbil o com a conseqüència d'una orde d'execució o 
clausura d'activitat en el sòl urbà emesa per l'Ajuntament d'Alzira, així com el 
manteniment i incineració dels mateixos. 
 

Article 2. Fet imposable.  

 
Constituïx el fet imposable de la taxa la prestació del servici de recepció 

obligatòria, tant si es realitza per gestió municipal directa com a través d'algun 
contractista o qualsevol altra forma de gestió, de retirada d'animals equins i altres 
animals de granja o ramat, bé per avís de particulars o d'ofici per la policia local, així 
com també el manteniment i incineració de tals animals, conforme al que disposa l'art. 8 
de l'Ordenança Municipal sobre la regulació dels animals de companyia en els llocs 
públics i privats, identificació de gossos i acreditació de la tinença de races perilloses, 
aprovada per acord de l'Ajuntament en Ple de data 25 d'octubre del 2000 i modificada 
posteriorment per acords de l'Ajuntament en Ple de dates 28 de febrer del 2007 i 28 de 
març del 2012. 
 

Article 3. Subjecte passiu.  

 
Són subjectes passius d'esta taxa, en concepte de contribuents, les persones 

físiques o jurídiques i les entitats a què es referix l'article 35.4 de la Llei General 
Tributària que resulten beneficiàries de la prestació del servici.  
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Article 4. Quota tributària.  

Les taxes exigibles per la present Ordenança es fixen per les quanties i conceptes 
següents:  

 
a) Retirada i trasllat al depòsit: 50,00 €. 
 
b) Per manteniment de l'animal: 5,00 € per dia o fracció, fins a un màxim de 15 

dies. 
 
c) Per viatge sense retirada de l'animal per haver comparegut després el 

propietari o posseïdor de l'animal: 17.5 €. 
 
d) Per incineració d'un animal equí: 290 €. 
 

Article 5. Meritació  

 
La Taxa es meritarà quan s'inicie la prestació del servici i naix l'obligació de 

contribuir a partir del moment en què es produïsca la retirada de l'animal. 
 

Article 6. El pagament d'altres sancions o multes. 
 

L'exacció de les taxes que per esta Ordenança s'establixen no exclou el pagament 
de les sancions o multes que procediren per infracció a les ordenances municipals o a la 
normativa vigent. 
 

Article 7. Devolució d'animals retirats.  

 
No seran tornats als seus propietaris o posseïdors cap dels animals que hagueren 

sigut objecte de retirada mentres no s'haja fet efectiu el pagament de les tarifes 
meritades en esta Ordenança. Així mateix, tampoc es permet la retirada de cap animal 
que tinga pendent el pagament de sancions, multes o impostos municipals, que hagen 
esgotat el període de pagament en voluntària.  

 
Una vegada transcorreguts 15 dies, a comptar de l'endemà de retirada de 

l'animal, l'Ajuntament disposarà de l'animal. 
 
Article 8. Bonificacions i la resta de beneficis fiscals 
 

En esta taxa no es reconeixen altres beneficis fiscals que els expressament 
previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de l'aplicació dels tractats 
Internacionals. 
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Article 9. Infraccions i sancions tributàries. 
 

En tot el que es referix a infraccions i sancions tributàries i les seues distintes 
qualificacions, així com a les sancions que a les mateixes corresponguen en cada cas, 
s'aplicaran les normes establides en la vigent llei General tributària i la resta de 
normativa aplicable. 
 

DISPOSICIÓ FINAL  

 
Una vegada s'efectue la publicació del text íntegre de la present Ordenança en el 

Butlletí Oficial de la província, entrarà en vigor, continuant la seua vigència fins que 
s'acorde la seua modificació o derogació expressa. 
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