ORDENANÇA FISCAL NUM. 18
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’INSCRIPCIÓ I
MANTENIMENT DEL REGISTRE DE GOSSOS
====================================================================

Article 1er. Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.h) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament
estableix la taxa per la prestació del servei d’inscripció i manteniment del registre de
gossos, que es regirà per la present Ordenança.

Article 2on. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del servei d’inscripció al registre de
gossos habilitat a l'efecte i el manteniment d'aquestes inscripcions d'acord amb
l’ordenança municipal i amb la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Article 3er. Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o posseïdors
de gossos.

Article 4art. Responsables.
1. Són 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.

Article 5é.

Exempcions subjectives.

No es contempla cap exempció tret de la que es contempli per la propietat o possessió de
gossos pigall.
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Article 6è.

Quota tributària.

La quota tributària se determinarà per una quantitat fixa anual que comprendrà la
prestació del servei d’inscripció i posterior manteniment del registre de gossos.

Article 7è.

Tarifa.

L’import d’aquesta taxa s’ajustarà a les següent tarifes:

Article 8è.

Drets de registre

4 euros

Drets de placa

4 euros

Drets anuals per gos
Expedició de document
acreditatiu de la llicència
municipal per la tinença de
gossos potencialment
perillosos
Renovació anual del
document per la tinença de
gossos potencialment
perillosos
Renovació per pèrdua
documentació

5 euros

25 euros

8 euros
25 euros

Bonificacions de la quota.

Els jubilats de més de 65 anys i pensionistes en general que resideixin sols a Les
Cabanyes, obtindran un descompte del 50% del preu de la taxa.

Article 9è.

Acreditament.

1. S'acredita la Taxa i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud
d’inscripció de l'animal al registre municipal.
2. En el cas que no es sol·liciti el servei de forma voluntària, l'acreditament es produeix
quan tingui lloc l’actuació municipal d'ofici o quan aquesta s’inicia sense prèvia
sol·licitud de l'interessat per redundeix en el seu benefici, tenint per finalitat la
inscripció de l'animal al registre.
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3. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a
varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o
cessament en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial,
en què s’aplicarà el previst en els apartats següents:
a) Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa
corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el
segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.
b) Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la
devolució parcial de quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon
semestre, no procedirà retornar quantitat alguna.

Article 10è. Declaració i ingrés.
1. En el moment de la inscripció de l'animal, sigui per sol·licitud de l'interessat o d'ofici, es
practicarà l'oportuna liquidació per part dels serveis de recaptació de la Corporació.
2. Feta la liquidació s’efectuarà l'ingrés a la tresoreria municipal i es comunicarà a
l'interessat la seva inclusió al padró o matrícula de forma que per les anualitats
successives es notificarà i recaptarà la taxa de forma col·lectiva i periòdica.
3. Per efectuar la baixa l'interessat haurà de sol·licitar-la per escrit, acreditant la mort o
transmissió de l'animal, en aquest cas es donarà de baixa l'animal del padró o matrícula
per acord de l’alcaldia.
4. Les labors d’inspecció, gestió i recaptació, es realitzaran d'acord amb la Llei General
Tributària i els reglaments de recaptació i inspecció dels tributs.
5. La gestió i recaptació d'aquest tribut pot ser desempenyada pels serveis municipals o
bé‚ ser delegada a organismes de gestió i recaptació de tributs.

Article 11è. Infraccions i sancions.
a) 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
b) S’estableix un recàrrec del 100% sobre les tarifes de l’article 7è., pels casos de no
inscripció de gossos al registre en els terminis que es disposin.
c) Igualment, s’abonarà per part de l’interessat el cost de la retirada del gos per part del
servei de gossera que encarregui l’Ajuntament.
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Disposició final.
Aquesta Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 9 d’octubre de 1997, entrarà en vigor el mateix dia de
la seva aplicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà d’aplicació a partir del dia
següent al de la seva publicació, restant en vigor fins la seva modificació o derogació
expresses.
Aquesta ordenança fiscal, ha estat modificada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària
celebrada el dia 20 d’octubre de 2004, i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2005
Aquesta ordenança fiscal, ha estat modificada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària
celebrada el dia 15 de novembre de 2005, i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2006
Aquesta Ordenança modificada parcialment pel ple de l'Ajuntament en la sessió
celebrada el 13 de novembre de 2006, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2007, i
continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Aquesta Ordenança modificada parcialment pel ple de l'Ajuntament en la sessió
celebrada el 22 d'octubre de 2008, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009, i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació
Aquesta Ordenança modificada parcialment pel ple de l'Ajuntament en la sessió
celebrada el 21 de gener de 2009, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009, i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació
Aquesta Ordenança modificada parcialment pel ple de l'Ajuntament en la sessió
celebrada el 26 d’octubre de 2011, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012, i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació
Aquesta Ordenança modificada parcialment pel ple de l'Ajuntament en la sessió
celebrada el 5 de novembre de 2014, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015, i
continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació
Aquesta Ordenança modificada parcialment pel ple de l'Ajuntament en la sessió
celebrada el 17 d’octubre de 2018, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2019, i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació
Les Cabanyes, 31 de desembre de 2018

Vist i plau
l'Alcalde,
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El secretari,
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