AJUNTAMENT DE PORTBOU
Hisenda

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20.-TAXA PER TRÀNSIT D’ANIMALS DOMÈSTICS PER
LA VIA PÚBLICA.Art.1.- Disposicions Generals.A l’empara de que preveuen els articles 58 i 20.3) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que estableixen els articles 15 a
19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’utilització privativa o
l’aprofitament especials de la via pública amb el trànsit d’animals domèstics.
Art.2.- Fet imposable.Consisteix el fet imposable d’aquesta taxa l’utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic en benefici particular, amb el trànsit d’animals domèstics de la seva
propietat per la via pública.
Art.3.- Subjectes passius.
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques o
jurídiques així com les entitats a que es refereix l’art.33 de la Llei General Tributària, que
gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular pel
trànsit d’animals domèstics per la via pública.
Art.4.- Responsables.1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les
persones que causin o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.
2.- Els copartíceps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix
l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves
respectives participacions en les obligacions tributàries de les esmentades Entitats.
3.- Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva
competència pel compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran
subsidiàriament dels següents deutes:
a)Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b)Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c)En cas de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions
tributàries pendents a la data del cessament.
4.-La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord al procediment previstos
en la Llei General Tributària.
Art.5.- Beneficis Fiscals.No s’aplicaran bonificacions per la determinació del deute, a excepció de la tinença de
gossos pigalls.
Art. 6.- Quota tributària.La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les següents tarifes
TARIFA
GOSSOS URBANA

EUROS
20,20

Art.7.-Acreditament i període impositiu.1.- La taxa s’acreditarà en el moment d’iniciar-se l’aprofitament especial que a aquests
efectes coincidirà amb la inscripció de l’animal en el padró municipal d’animals domèstics.

2.- Posteriorment, coincidirà amb l’any natural, tret dels supòsits d’inici o finalització de la
utilització privativa o aprofitament especial, en que s’aplicarà l’establert en els apartats
següents:
3.- Quan s’iniciï el gaudi de l’aprofitament especial en el primer semestre s’abonarà en
concepte de taxa corresponent a aquell exercici, la quota íntegra. Si el gaudi de
l’aprofitament s’inicia en el segon semestre de l’exercici se liquidarà la meitat de la quota
anual.
4.- Si el gaudi de l’aprofitament especial finalitza durant el primer semestre de
l’exercici,procedirà la devolució de la meitat de la quota. Si la finalització té lloc en el
segon semestre, no procedeix retornar cap quantitat.
5.- Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial sol.licitat, o per causes no imputables a
l’interessat no pogués tenir lloc el seu gaudi, procedirà la devolució de l’import satisfet.
Art. 8.- Règim de declaració i ingrés.1.- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2.- Quan es presenti la sol·licitud d’autorització per la instal·lació dels elements referits a
l’art.7 es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació.
Alternativament poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària
per a determinar el deute.
3.- S’expedirà una liquidació a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell
moment, o en el termini de deu dies, en les llocs de pagament indicats en el propi
document.
4.- Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis el pagament
s’efectuarà en el període fixat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte
passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col.laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de
satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
5.- El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest
cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de
pagament voluntari.
6.- La finalització de l’aprofitament es donarà en el moment en que el titular en notifiqui la
baixa a l’Administració.
Art.9.- Notificació de la taxa.1.- La notificació del deute tributari es realitzarà a l’interessat en el moment de sol·licitar
l’alta de l’animal de la seva propietat en el padró d’animals domèstics confeccionat per
l’Ajuntament. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant
l’exposició pública del padró en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini que
s’indicaran en el Butlletí Oficial de la Província.
2.- De conformitat amb l’establert per la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998,
les taxes regulades en aquesta ordenança que són conseqüència dels anteriors preus
públics no estan subjectes als requisits de notificació individual, sempre que el subjecte
passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament el preu públic que substitueix.
Art.10.- Infraccions i sancions.Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per l’establert en la Llei General
Tributària i les normes que la desenvolupin.
1. S’autoritza el president per dictar quantes instruccions siguin necessàries per a
l’aplicació d’Aquesta ordenança.
2. La modificació d’aquesta ordenança ha estat aprovada provisionalment per acord de Ple
de la corporació en sessió celebrada el 04 de novembre de 2010, i definitivament, en no
haver-se presentat cap al·legació contra el mateix, per edicte publicat al Butlleti Oficial de
la Provincia núm. 245 de 24 de desembre de 2010, entrant en vigor l’endemà de la seva
publicació; s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2011 i romandrà vigent fins a la seva
modificació o derogació expressa.
PORTBOU, desembre de 2010
DISPOSICIÓ FINAL.

1.- S’autoritza el president per dictar quantes instruccions siguin necessàries per a l’aplicació
d’Aquesta ordenança.
2.- La modificació d’aquesta ordenança ha estat aprovada provisionalment per acord de Ple de
la corporació en sessió celebrada el 19 de octubre de 2017, i definitivament, en no haver-se
presentat cap al·legació contra el mateix, per edicte publicat al Butlleti Oficial de la Província
núm. 332 de 29 de desembre de 2017, entrant en vigor l’endemà de la seva publicació;
s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2018 i romandrà vigent fins a la seva modificació o
derogació expressa.

PORTBOU, 29 de desembre de 2017

LLEGENDA
1. Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de la corporació en sessió celebrada el 10
de Desembre de 2008, i entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província, s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2009 i romandrà vigent fins a la seva
modificació o derogació expressa.
PORTBOU, 10 de Desembre de 2008.2. Aquesta ordenança ha estat modificada i aprovada pel Ple de la corporació en sessió
celebrada el 16 de desembre de 2009, i entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació
al Butlletí Oficial de la Província, s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2010 i romandrà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
PORTBOU, 16 de desembre de 2009

3. Modificada desembre de 2017

