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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 
 

REGULADORA DE LA TAXA PER ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA PER A LA 
TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS  
 
ARTICLE 1. Fonament Jurídic  
 
Aquesta Entitat Local, en ús de les facultats contingudes als articles 133.2 i 142 de la 
Constitució Espanyola, a l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, i als articles 15 a 20 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, estableix 
l’Ordenança reguladora de la taxa per atorgament de la Llicència per a la tinença d’animals 
potencialment perillosos.  
 
ARTICLE 2. Fet imposable  
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat municipal que tendeix a verificar si els 
propietaris o tenidors d’animals potencialment perillosos, segons la normativa vigent, poden 
ser titulars d’una Llicència municipal que els permeti la seva tinença.  
 
ARTICLE 3. Subjecte Passiu  
 
Són subjectes passius d’aquesta taxa totes les persones físiques o jurídiques, i les Entitats, 
que sol·liciten la Llicència o la renovació de la Llicència per a la Tinença d’Animals 
Potencialment Perillosos.  
 
ARTICLE 4. Responsabilitat  
 
Respondran del deute tributari els deutors principals junt amb d’altres persones o entitats. A 
aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l’apartat 2 de 
l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Llevat precepte legal 
exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària. En relació a la responsabilitat 
solidària i subsidiària del deute tributari ens atindrem al que estableixen els articles 42 i 43, 
respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  
 
ARTICLE 5. Meritació  
 
La taxa es merita des del moment en què es comença a prestar el servei que origina la seva 
exacció, que coincideix amb la presentació de la sol·licitud que iniciï la tramitació de la 
concessió o renovació de la Llicència.  
 
ARTICLE 6. Quota Tributària  
 
La quantitat a liquidar i exigir, en concepte de quota tributària, s’obtindrà per aplicació de la 
següent tarifa: - Concessió de la Llicència: 30 euros. - Renovació de la Llicència: 15 euros. - 
Inscripció al Registre Municipal: 5 euros.  
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ARTICLE 7. Ingrés de la Qüota Tributària  
 
Els interessats en l’obtenció o renovació de la Llicència de tinença d’animals potencialment 
perillosos hauran d’ingressar amb caràcter previ a la concessió o a la renovació l’import de 
la quota, en règim d’autoliquidació.  
 
ARTICLE 8. Infraccions I Sancions  
 
Pel que fa a infraccions i sancions, s’aplicarà la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions que la desenvolupen.  
 
Disposició final  
 
Aquesta Ordenança fiscal, la qual ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió 
extraordinària celebrada el dia 11 de novembre de 2011, entrarà en vigor el mateix dia de la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir de la data 1 de 
gener de 2012, i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 
Es va publicar l’aprovació provisional al BOPT núm. 276, en data 30 de novembre de 2011, i 
l’aprovació definitiva al BOPT núm. 300, en data 31 de desembre de 2011.  
 


