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Article 1.- Fonament legal.
En ús de les facultats concedides pels articles 15, 20, 57 i concordants del R.D.L.
2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i
d’allò previst a la Llei 22/2003 de protecció dels animals, aquest Ajuntament estableix
taxes per la prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia (gossos)
que es regulen pels articles 20 a 27 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i per
allò establert en la present ordenança.
Article 2.- Fet imposable.
El fet imposable està constituït per l’activitat municipal consistent en l’atorgament i
renovació de la llicència de gossos considerats potencialment perillosos.
Article 3.- Subjectes passius.
Estan obligats al pagament dels drets o taxes d'aquesta Ordenança, respecte a
l’atorgament i renovació de la llicència de gossos considerats potencialment perillosos,
les persones propietàries o posseïdores dels animals.
Article 4.- Responsables i successors.
1. Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 5.- Quota Tributària.
Les quotes tributàries, determinades individualment segons les diferents activitats que
constitueixen el fet imposable, seran les detallades en l’annex d’aquesta ordenança.
Article 6.- Acreditació.
1. La taxa de llicència o renovació de llicència per la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, neix en el moment de la sol·licitud.
Article 7.- Infraccions i sancions.
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l’Ordenança Fiscal General
i l'article 178 i següents de la Llei 58/2003, General Tributària.
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Disposició final. Entrada en vigor.
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Viladecans, a 22 de
desembre de 2012, modificada per última vegada el 27 de setembre de 2018, vigent a
partir de l’1 de gener de 9 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Articles última modificació
2
3

4

5

6

Annex

ANNEX TARIFES
La tarifa en Euros a aplicar per cada llicència que ha d'expedir-se, serà la següent:
CONCEPTE
CONCESSIÓ O RENOVACIÓ LLICÈNCIA
GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS
Taxa per concessió o renovació de llicència de
tinença de gossos considerats potencialment
perillosos

TARIFA €

45,80 €
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