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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER  ATORGAMENT 
DE LLICÈNCIES I ALTRES SERVICIS PER TINENÇA D'ANIMALS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS 

 
L'Ajuntament Ple en Sessió celebrada el dia  de  de 2.0, ha aprovat provisionalment 
l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Atorgament de Llicències i Altres Servicis 
per Tinença d'Animals Potencialment Perillosos. 
De conformitat amb l'article 49 de la Llei 7 /1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local s'obri un període d'informació pública i audiència als interessats, pel 
termini de 30 dies hàbils següents a esta publicació, per a la presentació de 
reclamacions i sugerències. L'aprovació esdevindrà definitiva en el cas que no es 
formulen reclamacions. 
Per al supòsit d'aprovació definitiva , seguidament es publica  el text íntegre de 
l'ordenança, conforme  al que disposa la Llei Reguladora   de les Bases Règim Local i 
Llei de les Hisendes Locals. 
 
FONAMENT LEGAL 
Article 1.- Esta Entitat Local, d'acord amb el que disposa l'article 106.1 de la Llei 
7/1.985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i fent ús de la facultat 
reglamentària que li atribuïx l'article 15.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, i conforme al que disposa l'article 20 de la mateixa, 
modificat per la Llei 2571998, de 13 de juliol, establix la taxa per  atorgament de 
llicències i altres servicis per tinença d'animals potencialment perillosos, l'exacció de la 
qual s'efectuarà amb subjecció al que preveu esta Ordenança. 
 
FET IMPOSABLE 
Article 2.- El pressupost de fet que determina la tributació per esta taxa el constituïx la 
prestació de servicis de competència local que suposa l'atorgament de llicències per 
tinença d'animals potencialment perillosos, previst en l'article 13 de la Llei 50/1999, de 
23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment 
Perillosos, en la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció 
dels Animals de Companyia i Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, 
pel qual es regula, a la Comunitat Valenciana, la Tinença d'Animals Potencialment 
Perillosos, i la resta de servicis que es presten en raó d'estos animals. 
 
SUBJECTE PASSIU 
Article 3- Són subjectes passius d'esta taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es referix l'article 33 de la Llei General 
Tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades per l'activitat que realitza 
l'entitat local, en els supòsits que s'indiquen en l'article anterior. 
 
RESPONSABLES 
Article 4- 1.Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu 
les persones físiques i jurídiques que es referixen els articles 38 i 39 de la Llei General 
tributària. 
2.Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast previstos en l'article 40 de la mencionada Llei. 
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EXEMPCIONS, REDUCCIONS I BONIFICACIONS 
 
Article 5- D'acord amb el que establix l'article 9 de la Llei39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les hisendes Locals, no podran reconéixer-se altres beneficis fiscals que 
els expressament previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de l'aplicació 
dels tractats internacionals. 
 
QUOTA TRIBUTÀRIA 
Article 6-La quantitat a liquidar i exigir serà de 12,02 Euros 
 
MERITACIÓ 
Article 7- Esta taxa es meritarà quan s'inicie l'expedient administratiu per a la concessió 
de la corresponent llicència i el seu pagament previ serà requisit indispensable per a la 
seua tramitació. 
 
DECLARACIÓ I INGRÉS 
Article 8- 1.Els interessats en l'obtenció de llicència presentaran l'oportuna sol·licitud, 
amb els requisits establits en la citada Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim 
Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, en la Llei 4/1994, de 8 de juliol 
de la Generalitat Valenciana,  sobre Protecció dels Animals de Companyia, Decret 
145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula a la Comunitat 
Valenciana, la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, així com el que disposa 
l'Ordenança Reguladora d'Animals Potencialment Perillosos, aprovada per l'Ajuntament-
Ple. 
 
2.La liquidació  de la taxa s'ingressarà en qualsevol de les entitats bancàries 
col·laboradores  que s'indicaran en l'imprés de sol·licitud de concessió de llicència per a 
la tinença d'animals potencialment perillosos. 
 
INFRACCIONS I SANCIONS 
Article 9- En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries i les sancions 
que a les mateixes corresponguen, s'estarà al que disposa els articles 77 i següents de 
la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i desenrotllen, 
conforme al que establix l'article 11 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora 
de les Hisendes Locals. 
 
VIGÈNCIA 
Article 10- La  present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el 
Butlletí Oficial de la província, conforme al  que disposa l'article 17.4 de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, fins que s'acorde la seua 
modificació o derogació. 
 

 

Aprovat pel Ple el 26/10/2011. 
 


