ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11

TAXA PEL SERVEI DE CENS DE GOSSOS
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1.988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei de cens de gossos, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei
39/1.988.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei, per part de l'Ajuntament d'Ascó, del
cens de gossos, bé la sol·licitin particulars interessats, o bé sigui d'ofici per raons de seguretat,
sanitat o prevenció, sempre que la prestació d'aquest servei redundi en benefici del subjecte passiu.
Article 3. Subjecte passiu
Son subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 33 de la Llei General Tributària, que hagin estat objecte de la prestació del servei, entenent
que aquest són els propietaris i els posseïdors, per qualsevol títol jurídic, de gossos, que hagin
sol·licitat el servei.
Article 4. Quota tributària
1.

La quota tributària es determinarà en funció del nombre de gossos censats per cada subjecte
passiu, propietari o posseïdor dels mateixos.

2.

A aquest efecte s'aplicarà la tarifa següent:
- per cada gos censat .................................................

0,60 €

Article 5. Acreditament
1.

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en el moment d'efectuar-se la inscripció al cens
municipal de gossos, moment en que s'inicia a tots els efectes la prestació del servei.

2.

La confecció del cens es realitzarà anyalment en la data que es determinarà en l'acord de
constitució del cens municipal de gossos.

Article 6. Liquidació i Ingrés
1.

D'acord amb les dades del cens de gossos, un cop establert el termini per la seva confecció,
els serveis tributaris d'aquest Ajuntament practicaran la liquidació que correspongui, la qual es
notificarà per a ingrés directe, en el moment d'efectuar-se la inscripció o en la forma i els
terminis fitxats pel Reglament General de Recaptació.

2.

Un cop realitzat el pagament de la taxa es lliurarà als propietaris o posseïdors dels gossos
censats una placa acreditativa del cens realitzat en l'any corresponent.

Article 7. Infraccions i Sancions

1

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en
cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
Aquesta ordenança fiscal, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 24 de
novembre de 1993 i publicada al Butlletí Oficial de la Província nº 275 de 30 de novembre de 1993,
no havent-se presentat cap reclamació en el termini d'exposició al públic i havent quedat, per tant,
aprovada definitivament.
Vist-i-plau
L'ALCALDE

EL SECRETARI ACCTAL.
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