Hisenda JB/ll
Exp. 5928/2022
Consulta pública prèvia sobre l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la
prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia i per concessió
de llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos de les
Franqueses del Vallès
Per Decret de la regidora d’Hisenda de data 8 de novembre de 2022, s’ha resolt
sotmetre a consulta pública prèvia la memòria sobre l’Ordenança fiscal reguladora de
la Taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia i per
concessió de llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos de les
Franqueses del Vallès, que es transcriu íntegrament a continuació:
D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de
millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb
caràcter previ a l’elaboració de l’ordenança fiscal s’ha de substanciar una consulta
pública, a través del portal web de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb
l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i les organitzacions més representatives
potencialment afectats per la futura norma i sobre:
a)
b)
c)
d)

Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
Els objectius de la norma
Les possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores

El marc en el que es planteja aquesta nova Ordenança és el següent:
Antecedents
L’article 20.4 determina l’establiment de taxes per qualsevol supòsit de prestació de
serveis o de realització d’activitats administratives de competència local. I els articles
15 a 19 del mateix text legislatiu estableix el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. L’article 16.1 del
text esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
a) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa
Donar cobertura legal, en compliment a allò que estableix l’art. 20.4 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, als serveis municipals o la realització
d’activitats administratives de competència local que tenen a veure amb els animals
de companyia i amb la tinença de gossos potencialment perillosos.
b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació
La prestació dels serveis relacionats amb els animals de companyia i per la concessió
de llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos a les Franqueses del
Vallès es regula mitjançant una taxa fiscal.
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La nova ordenança aglutinarà les taxes d’aquest àmbit que ja existeixen i formen part
de l’ordenança 6 de Taxa pels serveis administratius, amb la implantació d’una nova
taxa per alta d’inscripció en el cens de gossos mitjançant genotipat genètic (ADN). Tot
això en relació amb l’aprovació el 14 de juliol de 2022 de l’ordenança municipal de
protecció, tinença i possessió dels animals domèstics de companyia de les
Franqueses del Vallès.
Les quotes que es determinaran en aquesta ordenança es repercutiran als beneficiaris
del servei.
c) Els objectius de la norma
L’objectiu de l’ordenança és fixar el marc normatiu per a l’exigència de la taxa per la
prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia i per concessió de
llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos, amb els elements
tributaris (fet imposable, subjectes passius, responsables, beneficis fiscals i quotes
tributàries), així com el règim de declaració i d’ingrés.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores
No es contemplen possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores. La
iniciativa reglamentària que es proposa conté la regulació imprescindible per atendre
les necessitats que es pretén complir amb la norma. L’art. 20.4 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals exigeix l’aprovació d’una ordenança municipal fiscal
per a l’exacció de les taxes.



RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals



Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària

Els ciutadans/es, organitzacions i associacions que, degudament identificats, vulguin
aportar les seves opinions i suggeriments per a l’elaboració de l’Ordenança fiscal
reguladora de la Taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals de
companyia i per concessió de llicències per a la tinença d'animals potencialment
perillosos de les Franqueses del Vallès, en la forma que determina l’article 16 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, durant el termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la seva
publicació en el tauler d’edictes de la Corporació.
Document datat i signat electrònicament al marge per la regidora d’Hisenda a les
Franqueses del Vallès, senyora Montse Vila i Fortuny.
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La proposta d’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
relacionats amb els animals de companyia i per concessió de llicències per a la tinença
d'animals potencialment perillosos de les Franqueses del Vallès s’efectua de
conformitat amb les bases legals que s’indiquen a continuació:

