AJUNTAMENT DE NAVATA
(Alt Empordà)

ORDENANÇA FISCAL NUM. 17.17. TAXA REGULADORA DE LES DESPESES
SUMPTUÀRIES PER APROFITAMENTS DE VEDATS DE CAÇA DE
NAVATA.
Art. 1er.- Normativa i fet imposable.imposable.
Aquesta entitat local, fent ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i
142 de la Constitució espanyola, d’acord amb el previst
previst en els articles 372 a 376
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, i d’acord amb el que
disposa la disposició transitòria
ransitòria sisena del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
estableix l’impost sobre despeses sumptuàries per aprofitaments de vedats de
caça, que es regirà per les normes
normes de la present ordenança fiscal.
La present ordenança serà d’aplicació en tot el terme municipal de Navata.
L’impost sobre despeses sumptuàries grava l’aprofitament dels vedats privats
de caça, qualsevol que sigui el modus d’explotació o gaudi d’aquests.
Art. 2on.- Subjectes passius.
1.-Estaran
Estaran obligats al pagament de l’impost, en concepte de contribuents, els
titulars dels vedats de caça de Navata o les persones a qui correspongui per
qualsevol títol , l’aprofitament de la caça en el moment de meritar-se
meritar
l’impost.
2.- Tindrà la condició de substitut del contribuent el propietari dels bens
acotats, qui tindrà dret a exigir del titular de l’aprofitament l’import de l’impost,
per fer-lo
lo efectiu al municipi en el terme del qual radiqui la totalitat o major
part del vedat de caça.
Art. 3er.- Responsables
1.- Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades
com a tals a la Llei general Tributària i a l’Ordenança general de gestió,
recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic d’aquest
ajuntament.
2.- La derivació de la responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de
l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General
Tributària.

Art.4art.- Base imposable
1.- La base imposable d’aquest impost serà el valor de l’aprofitament cinegètic.
2.- A efectes de l’assignació del valor de l’aprofitament cinegètic dels vedats
privats de caça menor, atès que en aquest terme municipal no existeixen
vedats de caça major, , i d’acord amb el que disposa l’Ordre del Ministeri de
l’Interior de 15 de juliol de 1977 (B.O.E. del 30-07-1977) aquests es classifiquen
en els quatre grups següents:
GRUPS

CAÇA MENOR

I

0,30 peces per Ha. o inferior

II

Més de 0,30 peces per Ha. fins a 0,80 peces per Ha.

III

Més de 0,80 peces per Ha. fins a 1,50 peces per Ha.

IV

Més de 1,5 peces per Ha.

Els valors assignables a la renda cinegètica per unitat de superfície de cadascun
d’aquests grups, son els establerts a l’Ordre Ministerial , de 28 de desembre de
1984, del Ministeri d’Economia i Hisenda (B.O.E. de l’1-01-1985), o disposicions
que la modifiquin o substitueixin, que seran d’aplicació automàtica, son els
següents:
GRUPS

CAÇA MENOR

I

0,20 euros per Ha.

II

0,40 euros per Ha.

III

0,79 euros per Ha.

IV

1,32 euros per Ha.

Pels vedats privats de caça menor de menys de 250 Ha. de superfície , el valor
assignable a la renda cinegètica pel total de la seva extensió qualsevol que sigui
aquesta, no podrà ser inferior a 50,00€.
Art. 5è.- Quota tributària.
La quota tributària resultarà d’aplicar a la base imposable, el tipus de gravamen
del 30 per 100.
Art. 6è.- Període impositiu i meritació.
L’impost serà anual i irreductible, i merita l’1 de gener de cada any.

Art. 7è.- Normes de gestió i recaptació.
1.- Els propietaris dels bens acotats subjectes a aquest impost, hauran de
presentar a l’ajuntament, dins del primer trimestre de cada any, declaració de
la persona a qui correspongui, per qualsevol títol , l’aprofitament de caça. En
l’esmentada declaració, es faran constar les dades de l’aprofitament i del seu
titular.
2.- Rebuda la declaració anterior, l’ajuntament practicarà l’oportuna
comprovació i la posterior liquidació, que serà notificada al substitut del
contribuent, qui, sens perjudici de poder interposar els recursos que
corresponguin, hauran d’efectuar el seu pagament en el termini reglamentari.
3.- Successió en el deute tributari.
En tot traspàs o cessió d’empreses, de societats o de cercles d’esbargiment o
esportius, el nou titular es farà càrrec dels deutes i responsabilitats que per tal
concepte corresponguessin a l’anterior, a efectes dels quals podrà exigir a
aquest una certificació de l’ajuntament en la qual es farà constar la seva
situació tributària en relació amb l’esmentat tribut.
Art. 8è.- Infraccions i sancions
Pel que respecte a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut
regulat en aquesta ordenança resultin procedents, es regiran per les normes
establertes en l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic, per la Llei general tributària i demés disposicions
d’aplicació.
Disposició final.
La present ordenança regiran a partir de l’1 de gener de 2015 i es mantindrà
vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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