AJUNTAMENT DE LA GRANADA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12

TAXA PER TINENÇA DE GOSSOS.

FONAMENT LEGAL I OBJECTE
Article 1r.
De conformitat amb el disposat als articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s´estableix la taxa per la tinença de gossos, aquest tribut que
té per objecte sufragar les despeses que s´originen pel servei de lluita sanitària contra la ràbia, i
intervenció de l´Ajuntament en els mateixos.

Article 2n.
Es declara obligatòria la vacunació de tots els gossos radicants en el municipi.

OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
Article 3r.
Estan obligats al pagament del tribut tots els propietaris de gossos radicants en el terme municipal
d´aquest Ajuntament, amb les excepcions de l´article següent.

Article 4t.
Estan exempts del pagament del present tribut:
a) Els gossos de cecs i invàlids
a) Els pobres de solemnitat.

BASES I TARIFES
Article 5è.
L´exacció del tribut s´ajustarà a la següent
TARIFA
Drets de registre.......................................................................................,5,00 euros / any.
Expedició llicència per a la conducció d’animals potencialment perillosos: 15 euros.

ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT
Article 6è.
Tots els propietaris de gossos estan obligats a formular la corresponent declaració dels que
posseeixin, amb les dades necessàries per la seva inscripció en el registre de gossos de la
població, del què es lliurarà l´oportú resguard que haurà de ser conservat i posat a disposició
dels agents de l´autoritat.
Tot gos radicant en el terme municipal, no inscrit en el registre de gossos d´aquest municipi, serà
considerat com indocumentat, aplicant-els-hi per tant el disposat en els articles 12 i següents
d´aquesta ordenança.

Article 7è.
1- Anualment es formarà un Padró en el que figuraran els contribuents afetats i les quotes
respectives que es liquidin, per aplicació de la present ordenança, el qual serà exposat al
públic per quinze dies a efectes de reclamacions previ anunci al Butlletí Oficial de la Província
i per pregons i edictes en la forma acostumada a la localitat.
2- Passat el plaç d´exposició al públic, l´ajuntament resoldrà sobre les reclamacions presentades
i aprovarà definitivament el padró que servirà de base pels documents cobratoris
corresponents.

Article 8è.
Les baixes hauran de cursar-se, al més tardar, l´últim dia laborable del respectiu període, per a
tenir efecte a partir del següent.
Els qui incompleixin aquesta obligació seguiran subjectes al pagament de l´exacció.

Article 9è.
Les altes que es produeixin dins l´exercici, tindran efecte des de la data en que neixi l´obligació de
contribuir, per l´administració es procedirà a notificar als subjectes passius la liquidació
correspoent a l´alta en el padró, amb expressió de:
a) Els elements essencials de la liquidació.
b) Els mitjans d´impugnació que pugin ser exercits, amb indicacions de plaços i organismes en
que hauran de ser interposats, i
c) Lloc, plaç i forma en que ha de ser satisfet el deute tributari.

Article 10è.
Del pagament del tribut i altres serveis compresos en la tarifa, s´entegarà l´oportú rebut, i a més
s´expedirà, anualment una placa que portaran els animals, pendents del collar que indicarà el
número de la seva inscripció en el cens anual caní.

Article 11è.
Els gossos recollits i ingressats en el dipòsit municipal
abonament dels drets corresponents.

no podran tornar-se sense el previ

Article 12è.
El pagament dels drets de registre o matrícula s´efectuarà una sola vegada, quan es presenti la
declaració corresponent.
Els drets per administració del servei de placa i de vacunació, seran satisfets segons la tarifa
establerts, dins el període voluntari de cobrament i la seva pròrroga.

Article 13è.
Les quotes liquidades i no satisfetes en el seu moment, es faran efectives per la via urgent.

PARTIDES FALLIDES.
Article 14è.
Es consideraran partides fallides, aquelles quotes que no s´hagin pogut fer efectives pel
procediment urgent , per la declaració de la qual es formalitzarà l´oportú expedient d´acord amb el
previst en el vigent reglament general de recaptació.

INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el relatiu a la qualificació d´infraccions tributàries, així com de les sancions que a les
mateixes correspongui en cada cas, s´estarà al què es disposa en els articles 77 i següents de la
Llei General Tributària, conforme s´ordena a l´art. 191 del Text Refòs aprovat per Real Decret
Legislatiu 781/1986 de 18 d´abril.

VIGÈNCIA
La present ordenança ha estat aprobada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 22 de
desembre de 2011 i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2012, fins que s´acordi la seva
modificació o derogació.
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