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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ATORGAMENT DE 

LLICÈNCIES I ALTRES SERVEIS PER TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA I 

DELS POTENCIALMENT PERILLOSOS. 

 

Article 1. Fonament Legal 
 
Aquesta entitat Local estableix la imposició de la taxa per l’atorgament de llicències i 
altres taxes per prestació d’altres serveis prestats per l’entitat local amb referència als 
animals de companyia i potencialment perillosos, d’acord amb allò previst en l’article 
106.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i fent ús 
de la potestat reglamentària en matèria tributària que li atribueix l’article 15.1 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, i segons el que preveu el seu article 20, modificat 
per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, i l’exacció de la qual s’efectuarà amb subjecció al 
que disposa la present Ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
1. El pressupost de fet que determina la tributació per aquesta taxa ho constitueix la 
prestació de serveis de competències locals que suposa l'atorgament de llicències per 
tinença d'animals potencialment perillosos, prevists en l’art. 3 de la Llei 50/1999, de 23 
de desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, 
en la Llei 4/1994, de 8 De Juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció 
d’Animals de Companyia, i Decret 158/1996, de 13 d’agost, que desenvolupa, i l’Ordre 
de 8 de febrer de 1999, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat Valenciana, i el Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià. 
No obstant això, d’acord amb l’Ordenança Municipal Reguladora de la Possessió i  
Circulació d’Animals de Companyia, i Races Perilloses en l’entorn humà, l’Ajuntament 
podrà exigir taxa per atorgament de llicència d’animals potencialment perillosos. 
 
2. La prestació del servei de recollida d’animals abandonats, o extraviats en el terme 
municipal, determinarà la imposició d’una taxa per prestació del servei de la seua 
recollida. 
 
Article 3. Subjecte Passiu 
 
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix 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 casos que s’hi indiquen en l’article anterior. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les 
persones físiques i jurídiques que es refereixen els articles 38 i 39 de la Llei General 
Tributària. 
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2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i els síndics, interventors o 
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitat en general, en els casos i amb 
l’abast previstos en l’article 40 de l’esmentada Llei. 
 
Article 5. Exempcions, Reduccions i Bonificacions 
 
D’acord amb l’article 9 de la Llei 39/1988, 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 de tractats 
internacionals. 
 
Article 6. Quota Tributària 
 
1. La Quantitat a liquidar i exigir per la taxa d’expedició de llicència administrativa 
per a la possessió d’animals potencialment perillosos serà la quota de 30 Euros. 
 
2. Serà aplicable tant als gossos potencialment perillosos com als gossos de 
companyia, la taxa per prestació de recollida d’animals abandonats o extraviats. La 
taxa per recollida serà de 30 € per animal. 
 
Article 7. Meritació 
 
1. La taxa per expedició de llicència es meritarà quan s’inicie l’expedient administratiu 
per a la concessió de la corresponent llicència, cosa que haurà de pagar prèviament a 
la seua expedició. 
 
2. La taxa per recollida de l’animal abandonat o extraviat, es meritarà, en el moment 
d’expedició per part de l’Ajuntament de l’autorització pertinent per a recollir-lo. 
 
Article 8. Declaració i ingrés 
 
Les persones interessades en l’obtenció de llicència presentarà la corresponent 
sol·licitud amb els requisits establerts en la normativa estatal, autonòmica o municipal 
que s’aplique, i una vegada concedida es girarà la taxa municipal que s’aplique per 
l’expedició de llicència i inscripció en el registre municipal. 
 
Article 9. Mode de pagament. 
 
La liquidació de la taxa per l’atorgament de la llicència s’ingressarà directament en la 
tresoreria local o entitat financera col·laboradora que s’hi indique. 
 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
En tot allò referent a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions que en 
pogueren correspondre a cada cas s’aplicarà el que dispose els articles 77 i següents 
de la Llei General Tributària i la resta de disposicions complementàries, d’acord amb 
l’art. 11 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Butlletí 
Oficial de la província segons el que disposa l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
continuarà vigent fins la seua modificació o derogació expressa . 
 
 
Diligència per fer constar: Que el dia 8 de juny de 2006, va se publicada aquesta ordenança en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. 135, cosa que començà aplicar-se el dia següent al de la seua publicació. 
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