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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
OTORGAMENT DE LLICÈNCIES I ALTRES SERVICIS PER TINENÇA

D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Fonament legal
Article 1. Esta Entitat Local, d’acord amb el que disposa 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 facultat reglamentària que li
atribuïx 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 d’acord amb el que preveu l’article
20  del  mateix,  establix  la  TAXA  PER  ATORGAMENT  DE  LLICÈNCIES  I  ALTRES
SERVICIS PER TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS, l’exacció de
la  qual  s’efectuarà  amb  subjecció  al  que  preveu esta  Ordenança  i  en  l’Ordenança  Fiscal
General sobre Gestió, Recaptació i Inspecció de Tributs Locals.

Fet imposable
Article  2. El  pressupost  de fet  que  determina  la  tributació  per  esta  taxa ho constituïx  la
prestació de servicis de competència local que suposa l’atorgament de llicències per tinença
d’animals  potencialment  perillosos,  previst  en  l’article  3  de  la  Llei  50/1999,  de  23  de
desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, i la resta
de servicis que es presten quant a estos animals.

Subjecte passiu
Article 3º.- Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats
a què es referix l’article  35 de la Llei  General Tributària  que sol·liciten,  provoquen o en
l’interés de les quals redunde la prestació del servici a què es referix esta ordenança, en els
supòsits que s’indiquen en l’article anterior.

Responsables
Article 4. Seran responsables solidàriament de les obligacions tributàries de subjecte passiu
les  persones  físiques  i  jurídiques  que es  referixen els  articles  41 i  42 de la  Llei  General
Tributària.

Exempcions, reduccions i bonificacions
Article 5. D’acord amb el que establix l’article 9 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,  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.

Quota tributària
Article 6. La quantitat a liquidar i exigir per esta taxa s’obtindrà d’aplicar una quantitat fixa,
d’acord amb les tarifes següents:

Per atorgament de la llicència: ...........................................................................19,50 €

Per inscripció en el Registre d’Animals Potencialment Perillosos: .....................4,35 €

Per modificació del full registral: ........................................................................4,35 €
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Control administratiu (obtenció dades registre, busca arxius i 
nova adequació documental):...............................................................................4,35 €

Devengo
Article 7. Esta taxa es devengará quan s’inicie la prestació del servici que origina la seua
exacció. 

Declaració i ingrés
Article 8. 

1. Els interessats en l’obtenció de llicència presentaran l’oportuna sol·licitud,  amb els
requisits  establits  en l’Esmentada  Llei  50/1999,  de 23 de desembre  i  article  4t  de
l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos,
aprovada per l’Ajuntament.

2. Les  liquidacions  de la  taxa es notificaran als  subjectes passius amb expressió dels
requisits previstos en la Llei General Tributària.

3. El  pagament  dels  expressats  drets  s’efectuarà  pels  interessats  en  la  Tresoreria
municipal o en l’entitat financera col·laboradora que s’expresse en la notificació, per
les que s’expedirà el corresponent justificant d’ingrés.

4. La present taxa podrà exigir-se en règim d’autoliquidació.

Infraccions i sancions
Article 9. En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions que a
les mateixes corresponguen en cada cas, s’aplicarà el que disposen els articles 181 i següents
de la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i desenrotllen.

Vigència
Article 10. La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2005 i continuarà en
vigor fins que s’acorde la seua modificació o derogació.

APROVACIÓ.- Esta ordenança, que consta de deu articles, va ser aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 29 de juny de 2000.

A Chilches/Xilxes, a 29 de juny de 2000. L’ALCALDE,

DILIGÈNCIA.- Per la qual es fa constar que la present Ordenança que consta de deu articles, va
ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 29 de juny de
2000, va ser publicada inicialment en el Butlletí Oficial de la Província número 95, de data 5
d’agost de 2000, i definitivament en el Butlletí Oficial de la Província número 126, de data 17
d’octubre de 2000, ha sigut objecte de modificació per acord plenari de data 26 de novembre de
2000, de 25 d’octubre de 2001, de 28 de novembre de 2002 , de 30 d’octubre de 2003, de data 28
d’octubre de 2004, acord plenari de 27 d’octubre de 2005, acord plenari de 26 d’octubre de 2006,
acord plenari de 25 d’octubre de 2007, acord plenari de 30 d’octubre de 2008, acord plenari de
29 d’octubre de 2009, acord plenari de 28 d’octubre de 2010, acord plenari de 27 d'octubre de
2011, acord  plenari  de  25  d'octubre  de  2012  i  acord  plenari  de  31  d'octubre  de  2013.  A
Chilches/Xilxes, a 31 d’octubre de 2013. EL SECRETARI,
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