
    
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31

TAXES PELS SERVEIS RELACIONATS AMB ELS ANIMALS DE COMPANYIA

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del que preveuen els articles 57 i 20.4 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 de conformitat amb el que disposen
els articles 15 al 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres estableix la taxa per la
prestació del servei de tramitació i/o renovació de la llicència de gossos potencialment perillosos, que es
regirà per aquesta ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable

1. Amb caràcter general, constitueix fet imposable:

La  tramitació  administrativa  per  a  l’atorgament  i/o  renovació  de  la  tinença  i/o  conducció  de  gossos
potencialment perillosos.

Article 3. Subjectes passius.

És subjecte passiu el titular o posseïdor de l’animal de companyia.

Article 4. Exempcions

No es preveu cap bonificació ni exempció fiscal.

Article 5. Tarifes

Tramitació i/o renovació de la Llicència de gossos potencialment 
perillosos................................................................................... 30,00 €

Article 6. Acreditació, gestió, liquidació i recaptació

L’obligació de contribuir neix amb la prestació del servei.

Amb caràcter general la liquidació de la taxa que cal satisfer s’ha de fer quan se sol·licita la  prestació del
servei  i  s’ha d’ingressar  en els  terminis  previstos per l’Ordenança fiscal  general,  en aplicació del  que
disposa l’article 26.1 de la Llei 2/2004, reguladora de les Hisendes locals, amb independència del posterior
atorgament o denegació de la llicència.

Article 7. Infraccions i sancions
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Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta
ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de l’Ordenança General.

Disposició addicional

Tota modificació de les normes de rang legal que puguin afectar qualsevol precepte d’aquesta ordenança
fiscal serà d’aplicació automàtica dins l’àmbit de la present ordenança.

Disposició final

Aquesta  ordenança,  que  va  ser  aprovada  inicialment  pel  Ple  de  l’Ajuntament  en  sessió  el  2011,  i
definitivament el dia  de desembre del mateix any,  començarà a regir el dia 1 de gener de 2012 i es
mantindrà en vigor fins que no s’acordi modificar-la o derogar-la.
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