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Article 1.- Fonament Legal. 
S'establix per esta entitat Local la imposició de la taxa per l'atorgament de 
llicències i altres taxes per prestació d'altres servicis prestats per l'entitat 
local amb referència als animals de companyia i potencialment perillosos, 
d'acord amb allò que s'ha previngut 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 atribuïx l'article 15.1 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes locals, i d'acord amb el que preveu l'article 
20.4 de la mateixa, i l'exacció del qual s'efectuarà amb subjecció al que 
disposa la present Ordenança. 
 
Article 2.- Fet imposable. 
1. El constitueix l’atorgament de llicències per tinença d’animals 
potencialment perillosos, previstos en l'art. 3 de la Llei 50/1999, de 23 de 
desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment 
Perillosos, desenvolupat pel Reial Decret 287/2002, de 22 de març, així 
com el que establix la Llei 4/1994, de 8 De Juliol, de la Generalitat 
Valenciana, sobre Protecció d'Animals de Companyia, desenvolupada pel 
Decret 158/1996, de 13 d'agost i el Decret 145/2000, de 26 de setembre, 
del Govern Valencià, que regula la tinença d'animals potencialment 
perillosos a la Comunitat Valenciana 
2. La prestació del servici d'arreplega d'animals abandonats, o extraviats en 
el terme municipal. 
 
Article 3.- Subjecte Passiu. 
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques així 
com les entitats a què es referix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, que sol·liciten, provoquen o en l’interés dels 
quals redunde la prestació del servei a que es refereix aquesta ordenança, 
en els supòsits indicats en l’article anterior. 
 
Article 4.- Responsables. 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte 
passiu, les persones físiques i jurídiques que es referixen els articles 41 i 
42 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 els 
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitat 
en general, en els supòsits i amb l'abast previst en l'article 40 de 
l'Esmentada Llei. 
 
Article 5.- Exempcions, Reduccions i Bonificacions. 
D'acord amb el que establix 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. 
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Article 6.- Quota Tributària. 
1. Taxa d'expedició de llicència administrativa per a la possessió d'animals 
potencialment perillosos, quota de 50 €, cada vegada que s'expedisca la 
llicència. 
2. Taxa per prestació de l'arreplega d'animals abandonats o extraviats serà 
de 30 € per animal, en dia laborable. 
3. Taxa per arreplega d'animals abandonats o extraviats, per servici 
extraordinari prestat en cas d'urgència, els dissabtes i festius, serà de 125 
€. 
 
Article 7.- Merite. 
Aquesta taxa es merita quan s’inicia la prestació del servei que origina la 
seua exacció. 
 
Article 8.- Declaració i Ingrés. 
Les persones interessades en l'obtenció de llicència presentarà l'oportuna 
sol·licitud amb els requisits establits en la normativa estatal, autonòmica o 
municipal que s'aplique. 
Les liquidacions de la taxa es notificaran als subjectes passius amb 
expressió dels requisits previstos en la Llei General Tributària. 
La taxa es podrà exigir en régim d’autoliquidació. 
 
Article 9.- Infraccions i Sancions. 
En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries i les 
sancions que a les mateixes pogueren correspondre en cada cas s'aplicarà 
el que disposa la Llei General Tributària i la resta de normativa de 
desplegament. 
 
Article 10.- Vigència. 
La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el 

Butlletí Oficial de la província, i s'aplicarà a partir del dia 1 de gener del 

2011, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses 


