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Article 1r.- Fonaments i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de 
la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, d'acord amb el que disposen 
els articles 15 al 27 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 atès el que preveuen el Reial Decret 
287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el 
règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, i la legislació autonòmica 
corresponent, amb el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos, aquest Ajuntament estableix la taxa per a  per a 
l’atorgament de la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos que es regirà per 
aquesta ordenança fiscal, les normes de les quals s’atenen al que disposa l’article 58 de 
l’esmentada llei 39/88 
 
Article 2n.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable: 
 

1. L'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, desenvolupada a instància de part, 
amb motiu de la tramitació dels documents necessaris per a l'atorgament de les 
llicències i autoritzacions indicades a l'article 1.  

 
2. L'activitat municipal d'inspecció i control de la tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos. 
 

Article 3r.- Acreditament 
 

1. La taxa s'acredita i, per tant, neix l'obligació de contribuir, en el moment d'iniciar-se 
l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. A tal efecte, aquesta activitat es 
considera iniciada en la data de presentació de la sol·licitud de la llicència o altre 
document corresponent, en el cas que el subjecte passiu la formuli expressament.  

 
2. En el cas que no sigui sol·licitada, l'acreditament es produeix en el moment que s'inicia 

l'activitat municipal d'inspecció i control encaminada i l’actuació administrativa a la 
regularització de la llicència. 

 
3. El desistiment  o renúncia de la llicència només donarà lloc a la devolució del 30 %, en 

cas de desistiment, i del 15 %, en el cas de renúncia, en el supòsit que aquesta es 
sol·liciti de forma expressa en el termini de 1 mes des que es declari el desistiment o es 
s’estimi la renúncia mitjançant resolució d’alcaldia. 
 
El desistiment i renúncia només podran ser motivats per canvi de propietat, defunció o 
trasllat de residència a un altre municipi de l’animal, L’interessat haurà de realitzar la 
deguda acreditació documental dels motius abans exposats en el moment de sol·licitar el 
desistiment o  renúncia de la llicència, així com també haurà de realitzar el corresponent 
tràmit de comunicació de Baixa en el Registre del Cens Municipal d’Animals Domèstics. 
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Article 4rt.- Subjecte passiu 
 

1. Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques que sol·licitin/figurin com a titulars de la llicència per a la tinença d’animals 
potencialment perillosos, i que seran els titulars, posseïdors i conductors dels animals, 
que reuneixin els requisits que preveu l'ordenança municipal de control i tinença 
d'animals domèstics i altres assimilats i la legislació referent a la tinença d'animals 
considerats potencialment perillosos. 
 

 
Article 5è.-  Vigència 

 
1. La llicència municipal per a la tinença de gossos considerats potencialment perillosos 

tindrà una vigència de 5 anys i haurà ser renovada. 
 

2. Aquesta llicència perdrà la seva vigència en el moment en què el seu titular deixi de 
complir qualsevol dels requisits establerts per a la seva obtenció. Aquest fet no donarà 
dret a la devolució de la taxa. 

 
 
Article 6è.- Tarifes 
 
Les tarifes que caldrà aplicar per cada llicència seran les següents: 
 
 Euros 
Llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos 
Atorgament de la llicència per un sol gos 78,22 
Suplement a l’atorgament de la llicència per més d’un gos i/o per més 
d’un propietari 

4,87 

Duplicat 58,67 
Renovació 29,36 

 
 
Article 7è.- Normes de gestió 
 
En tot el que fa referència a les formes i terminis de pagament, possibilitats de fraccionaments i 
ajornaments, així com a la qualificació d'infraccions i sancions, s'aplicarà el que disposa 
l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs, la Llei d'hisendes locals, i, 
subsidiàriament, la Llei general tributària i les disposicions que les complementen i les 
desenvolupen. 
 
Article 8è.- Règim de declaració i ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació generalment. 
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2. La taxa s’exigirà en règim de liquidació quan l’ajuntament iniciï l'activitat municipal 
administrativa encaminada a la regularització de la llicència. 

 
Article 9è.- Infraccions i sancions 
 
L'incompliment del deure de sol·licitar la llicència regulada mitjançant la present ordenança, serà 
sancionat per infracció del que preveu el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en 
matèria de gossos considerats potencialment perillosos i la llei 50/1999, de 23 de desembre 
sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, així com el Reial Decret 
287/2002, de 22 de març que la desenvolupa. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 

 
La present ordenança, va ser aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió del 
dia 27 d’octubre de 2016 i ha quedat definitivament aprovat el seu text refós en data 19 de 
desembre de 2016, entrant en vigor el dia 1 de gener de 2017 i regirà fins la seva modificació o 
derogació expressa.     
 


