ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES

G) APROFITAMENT DE VEDATS PRIVATS DE CAÇA
Art. 46. Fet imposable:
L'impost sobre despeses sumptuàries gravarà l'aprofitament dels vedats privats
de caça, qualsevol que sigui la forma d'explotació o gaudiment de l'esmentat
aprofitament.
Art. 47. Subjectes passius:
1. Estan obligats al pagament de l'impost, en concepte de contribuents, els titulars
dels vedats o les persones a què correspon, per qualsevol títol, l'aprofitament de
caça en el moment de meritar-se l'impost.
2. Tindran la condició de substituts del contribuent, el propietari dels béns acotats
que tindrà dret a exigir del titular de l'aprofitament l'import de l'impost, per fer-lo
efectiu al municipi en el terme del qual radiqui la totalitat o major part del vedat de
caça.
Art. 48. Base de l'impost:
1. La base d'aquest impost serà el valor de l'aprofitament cinegètic o piscícola.
2. El valor dels esmentats aprofitaments es fixa en els que figuren a l'annex
adjunt a aquesta Ordenança.
Art. 49. Quota tributària:
La quota tributària resultarà d'aplicar a la base el tipus de gravamen del 20%.
Art. 50. Meritació: L'impost serà anual i irreduïble i es meritarà el 31 de
desembre de cada any.
Art. 51. Obligacions del subjecte passiu: Els propietaris dels bens acotats,
subjectes a aquest impost, hauran de presentar a l'Administració municipal, dins el
primer mes de cada any de claració de la persona a què correspongui, per
qualsevol títol, l'aprofitament de caça. A l'esmentada declaració, que s'ajustarà al
model determinat per l'Ajuntament, es faran constar - les dades de l'aprofitament i
del seu titular.
Art. 52. Pagament: Rebuda la declaració anterior, l'Ajuntament practicarà
la comprobació oportuna, i la liquidació subsegüent que es notificada al substitut
del contribuent, el qual, sens perjudici de poder-hi interposar els recursos que
corresponguin, haurà d'efectuar el pagament en el termini reglamentari.
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DISPOSICIONS COMUNES.
Art. 53. Successió en el deute tributari:
En qualsevol traspàs o cessió d'empreses que presten serveis o realitzen els
subministraments subjectes a aquest impost, o de societats o cercles
d'esbarjo
o esportius, el nou titular s'haurà de fer càrrec dels dèbit i responsabilitats que per
aquest concepte corresponguessin a l'anterior. A aquest efecte aquell podrà
exigir-li una certificació expedida per l'Administració municipal en què es faci
constar la seva situació tributària en relació amb el citat tribut.
Art. 54. Conforme amb el que disposa l'article 736 de la Llei de règim local
els diferents conceptes que integren el fet imposable d'aquest impost i que siguin
susceptibles de ser-ho, podran ser recaptats, amb acord municipal previ,
mitjançant concert.
Art. 55. Infraccions i sancions tributàries: En tot el que es refereix a
infranccions i sancions tributàries i les seves qualificacions diferents, així com a
les sancions que als correspongui, si escau, i la seva acció investigadora,
s'aplicaran els articles 744 a 767, ambdós inclosos, de la Llei de règim local de 24 de juny de 1955, i concordants del reglament d'hisendes locals de
4
d'agost de 1952.
ANNEX A L'ARTICLE 48.2 DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE
DESPESES SUMPTUÀRIES.
Als efectes d'assignar el valor de l'aprofitament cinegètic dels vedats privats
de caça menor i atès que no existeixen els de caça major en aquest terme
municipal, d'acord amb el que disposa l'Ordre del Ministeri de l'Interior de 15 de
juliol de 1977 (BOE núm. 181 de 30 de juliol de 1977) aquests es classifiquen en
els quatre grups següents:
Grups:
I
II
III
IV

Caça menor
0'30 peces per Ha o inferior
Més d'0'30 peces per Ha fins a 0'80
Més d'0'80 peces per Ha fins a 1'50
Més d'1'50 peces per Ha

En conseqüència, els valors d'aprofitament cinegètic, també de conformitat
amb l'Ordre Ministerial citada, seran els següents:
Valors
Grups

Caça menor

I
II
III
IV

0’36 euros per Ha
0’72 euros per Ha
1’41 euros per Ha
2’28 euros per Ha
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En tot cas, per als vedats privats de caça menor de menys de 250 ha de
superfície, el valor assignable a l'aprofitament cinegètic pel total de la seva
extensió, qualsevol que sigui quin sigui aquest, no serà inferior a 60’10 euros.
===========
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que la modificació d'aquesta or-denança fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de 28.10.1999 i publicada íntegrament en el BOIB núm. 163
(ext.) de data 31.12.1999.

SANT BARTOMEU, 55 - 07750 FERRERIES (ILLES BALEARS) - CIF P0702300E - TELS. 971 37 30 03 - 971 37 33 50 - FAX 971 15 50 15
E-MAIL: FERRERIES@SILME.ES

