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Ordenança fiscal número 16 reguladora de la taxa per la llicència municipal de 

tinença i conducció de gossos potencialment perillosos 

 

Article 1r.- Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.c) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 

reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 

a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per atorgament o renovació de 

llicència municipal de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, que es 

regirà per la present ordenança. 

 

Article 2n.- Fet imposable  

 

Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis i la realització 

de les activitats que, en relació amb l’atorgament o renovació de la llicència 

municipal de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos s’assenyala a 

continuació: 

 

- Concessió de la llicència per tinença i conducció de gos potencialment 

perillós 

- Modificació de la llicència de tinença i conducció per adquisició d’un nou 

gos potencialment perillós 

- Llicència per conducció de gos potencialment perillós 

- Llicència per conducció a persones voluntàries de centres d’acollida 

d’animals de companyia 

- Renovació Llicència Tinença i Conducció de gos potencialment perillós 

- La denegació o revocació de la llicència de gos potencialment perillós 

 

Article 3r.- Subjectes passius 

 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a 

què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, a favor de les quals 

s’atorgui la concessió de la llicència per tinença i conducció, modificació de la 

llicència per adquisició d’un nou gos, llicència per conducció, llicència a persones 

voluntàries per a conducció, la renovació, denegació o revocació de la llicència. 

Totes les sol·licituds de llicències, així com la denegació o revocació  es refereixen a 

la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos. 

 

Article 4t.- Responsables  

 

1.- Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades 
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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. 

 

Article 5è.- Beneficis fiscals 

 

No es concedirà cap exempció ni bonificació  en l’exacció de la taxa. 

 

Article 6è.- Quota tributària 

 

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la 

naturalesa del servei o activitat, d’acord amb les tarifes següents: 

 

Epígraf 1. Concessió, modificació i renovació de llicències 

1.1 Concessió de la llicència per tinença i conducció de gos 

potencialment perillós 

63,00 € 

1.2 Modificació de la llicència de tinença i conducció per 

adquisició d’un nou gos potencialment perillós 

31,00 € 

1.3 Llicència per conducció de gos potencialment perillós 31,00 € 

1.4 Llicència per conducció a persones voluntàries de centres 

d’acollida d’animals de companyia 

25,00 € 

1.5 Renovació Llicència Tinença i Conducció de gos 

potencialment perillós 

31,00 € 

 

Epígraf 2. Denegació o revocació de llicències 

2.1 Per a cada llicència i gos potencialment perillós  32,00 € 

 

Article 7è. Acreditació 

 

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en la data en què l’Ajuntament 

concedeixi, renovi, denegui o revoqui la llicència corresponent. 
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Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés 

 

La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es 

realitzaran a instància de part. 

 

Una vegada estiguin concedides, renovades, denegades o revocades les llicències de 

què es tracti i s’hagin realitzat els serveis sol·licitats, totes les taxes regulades en 

aquesta ordenança fiscal seran objecte de liquidació i els contribuents procediran al 

seu pagament en els períodes fixats pel Reglament General de Recaptació. 

 

Article 9è.- Infraccions i sancions. 

 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries, que en relació a la taxa 

regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 

General Tributària i l’Ordenança General. 

 

Disposició final 

 

Una vegada aprovada definitivament la present ordenança entrarà en vigor el dia 

següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva 

modificació o derogació expressa. 

 

 

 
Darrera modificació inclosa en el text refós: 

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&12/022019022460.pdf&1 
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