
 

 

 

 

 

                                  

 

Ordenança Fiscal núm.23 

 

TAXA SOBRE EL PAS DE BESTIAR PER VIES MUNICIPALS 

 

 

Article 1.  

 

D’acord amb el que disposa l’article 199 i 208. 5 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text 

refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l’article 20 de la Llei 39/88, de 28 de 

desembre, reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix en aquest municipi una taxa per a 

l’aprofitament de les vies municipals i camins del terme pels propietaris de bestiar de llana. 

 

 

Article 2. 

 

S’entén per vies municipals i camins del terme, aquells l’entreteniment i conservació dels quals estan, en 

tot o en part, a càrrec de l’Ajuntament. 

 

 

Article 3. 

 

Estan subjectes a aquesta taxa tots els propietaris de ramat de llana existents  en el terme municipal que 

el facin circular per les vies públiques, amb l’excepció d’aquells que els tinguin estabulats durant tot 

l’any i només circulin quan són objecte de transició i sacrifici. No hi estaran subjectes aquells animals 

que siguin transportats mitjançant qualsevol tipus de vehicle. 

 

 



 

 

Article 4. 

 

La cobrança d’aquesta taxa es realitzarà per administració, i per a la seva exacció s’aprova la següent 

tarifa: 

 

Per cada ovella, marrà o corder........................................................................................................... 1,00 € 

 

 

Article 5. 

 

Anualment es formarà un padró dels propietaris del terme i dels que, no essent-ho, hi tinguin els seus 

ramats, subjectes tots a la present taxa, que s’exposarà al públic pel període de deu dies per escoltar les 

reclamacions, passats els quals es posarà al cobrament pels mitjans assenyalats en el Reglament general 

de recaptació. 

 

 

Article 6.  

 

Els propietaris o els seus representants subjectes al pagament d’aquesta taxa, venen obligats a 

presentar, durant cada trimestre i en els seus primers deu dies, les declaracions de les altes i baixes 

hagudes en els seus ramats, les variacions del qual produiran efectes tributaris en l’any següent. 

 

 

Article 7. 

 

Davant la negativa dels propietaris a manifestar el nombre de caps de bestiar que disposen, 

l’Ajuntament podrà sol.licitar aquestes dades al DARP de la Generalitat de Catalunya, i liquidar la taxa 

sobre aquesta informació, imposant en aquest cas, una sanció econòmica consistents en el 50% de la 

quantitat no declarada. 

 

De la mateixa manera es procedirà quan es comprovi que hi ha hagut ocultació de ramat subjecte a 

aquesta taxa que impliqui defraudació. 

 

 

Article 8. 

 



 

 

En tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança, s’estarà al disposat en el RED 781/86, de 18 

d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i la Llei 

8/87, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 

 

Disposició final 

 

Aquesta Ordenança ha estat aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 28.10.1999, i estarà vigent 

mentre no se’n acordi la seva modificació o derogació. 

 


