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Article 1. Fonaments legals
Aquesta entitat local estableix la imposició de la taxa per a la concessió de llicències i altres
serveis  per  tinença  d'animals  de  companyia  i  potencialment  perillosos,  d'acord  amb  el  que
preveu l'article 106.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i
d'acord amb la potestat reglamentària en matèria tributària que li atribueix l'article 15.1 de la Llei
39/1998, de 28 de desembre, i segons el que preveu l'article 20 d'aquesta, modificat per la Llei
25/1998, de 13 de juliol, i l'exacció de la qual s'efectuarà amb subjecció al que disposa aquesta
ordenança.

També  s'imposa  la  taxa  per  la  inscripció  d'animals  en  el  Cens  Municipal  d'Animals  de
Companyia,  regulat  en  l'Ordenança  municipal  de  tinença  d'animals  de  l'Ajuntament  de
Montserrat.

Article 2. Fet imposable
El pressupost de fet que determina la tributació per aquesta taxa el constitueix la prestació de
serveis de competència local que suposa la concessió de llicències per a la tinença d'animals
potencialment perillosos, que preveu l'article 3 de la Llei 50/199, de 23 de desembre, sobre el
Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos; en la Llei 4/1994, de 8 de juliol,
de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció d'Animals de Companyia; i el Decret 158/1996, de
13 d'agost, que desenvolupa, i l'Ordre de 8 de febrer de 1999, de la Conselleria d'Agricultura,
Pesca i Alimentació de la Generalitat Valenciana; i el Decret 145/2000, de 26 de setembre, del
Govern Valencià; així com la inscripció obligatòria en el Cens Municipal d'Animals de Companyia,
que estableix  l'article  4.4  de  l'Ordenança municipal  de tinença d'animals  de l'Ajuntament  de
Montserrat.

Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes  passius  d'aquesta  taxa,  en  concepte  de  contribuents,  les  persones  físiques  i
jurídiques, així  com les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, que
sol·liciten  o  resulten  beneficiades o  afectades per  l'activitat  que  realitza  l'entitat  local  en els
supòsits que s'indiquen en l'article anterior.

Article 4. Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques
i jurídiques a què es refereixen els articles 38 i 39 de la Llei general tributària.

Seran  responsables  subsidiaris  els  administradors  de  les  societats  i  síndics,  interventors  o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast
previst en l'article 40 de l'esmentada llei.
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Article 5. Exempcions, reduccions i bonificacions
D'acord amb el que estableix l'article 9 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, 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.

Article 6. Quotes tributàries
a) Per inscripció en el Cens Municipal d'Animals de Companyia: 12,00 €
b)  Per  inscripció  en  el  Cens  Municipal  d'Animals  de  Companyia,  així  com  en  el  Registre
d'Animals potencialment perillosos (requisit previ a la concessió de la preceptiva llicència): 50,00
€

En el cas que un animal que ja estiga registrat al Registre d'Animals Potencialment Perillosos
haja  d'inscriure’s  en  el  Cens  Municipal  d'Animals  de  Companyia,  haurà  de  pagar  l'import
corresponent únicament a aquest últim.

Article 7. Meritació
Es meritarà  la  taxa i  naix  l'obligació  de  contribuir  quan  es  presente  l'oportuna sol·licitud  de
llicència o inscripció. No es concediran les llicències ni es procedirà a la inscripció sense previ
pagament de la taxa.

Article 8. Declaració i ingrés
Les  persones  interessades  en  inscriure  un  animal  en  el  cens  municipal  o  en  l'obtenció  de
llicència  preceptiva  per  a  la  tinença  d'animals  potencialment  perillosos,  presentaran  la
corresponent  sol·licitud  amb  els  requisits  establerts  en  la  normativa  estatal,  autonòmica  o
municipal que siga d'aplicació.

La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació i ha d'acompanyar justificant d'haver realitzat l’ingrés
previ de la taxa en l'escrit de sol·licitud d'inscripció en el Cens Municipal d'Animals de Companyia
o de tramitació d'expedient de concessió de llicència de tinença d'animal potencialment perillós.

A més, cada any l’Ajuntament sol licitarà informació al RIVIA sobre els animals inscrits tant al
Registre General com en el subregistre d'animals potencialment perillosos. En el cas que hi haja
animals que no s'hagen inscrit en els registres municipals es procedirà a practicar una liquidació
individualitzada  per  l'import  de  la  taxa,  notificant  al  subjecte  passiu  perquè  procedisca  a
regularitzar les situació de l'animal.

Article 9. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i les sancions que aquestes puguen
correspondre en cada cas s'aplicarà el que disposen els articles 77 i següents de la Llei general
tributària i les disposicions que la complementen i desenvolupen, segons el que estableix l'article
11 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Article 10. Vigència
Aquesta  ordenança entrarà en vigor  el  dia  de la  seua publicació  en el  Butlletí  Oficial  de  la
Província, segons el que estableix l'article 17.4 de la Llei reguladora de les hisendes locals, fins
que s'acorde la modificació o derogació.
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