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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 
 
 IMPOST MUNICIPAL SOBRE DESPESES SUMPTUARIES PER   
 APROFITAMENT DE VEDATS DE CAÇA I PESCA 
 
Article 1  Naturalesa de l'exacció 
 
Conforme allò que es disposa en relació amb la disposició transitòria 3ª, de la Llei 39/1988 
de 28 de desembre, modificada per l'article 6 de la Llei 6/1991 de 1’1 de març, s'estableix 
l'impost sobre despeses sumptuàries amb subjecció a les normes de la ordenança fiscal 
present. 
 
Article 2 Fet imposable 
 
L'Impost municipal sobre despeses sumptuàries ha de gravar l'aprofitament de vedats 
privats o caça i pesca. 
 
Article 3 
 
L'Impost sobre despeses sumptuàries grava l'aprofitament dels vedats privats de caça i 
pesca, sigui quina sigui la forma d'explotació o gaudiment de l'aprofitament esmentat. 
 
Article 4 Subjecte passiu 
 
Estan obligats al pagament de l'impost en concepte de contribuents els titulars dels vedats o 
les persones a les quals correspongui per qualsevol títol l'aprofitament de caça o pesca en 
el moment d'acreditar-se l'impost. 
 
Tenen la condició de substituts del contribuent el propietari dels béns vedats que tenen dret 
a exigir del titular de l'aprofitament l'import de l'impost per fer-lo efectiu al municipi en 
què radiqui la totalitat o major part del vedat de caça o pesca. 
 
Article 5 Base imposable 
 
La base d'aquest impost és el valor de l'aprofitament cinegètic i piscícola. 
 
L'Ajuntament, amb subjecció a l'aprofitament establert per l'aprovació de les ordenances 
fiscals, l'ha de fixar, fent ús de tipus o models per classificar les corresponents finques en 
diferents grups, segons quin sigui el seu rendiment mitjà per unitat de superfície i seguint 
la normativa que estableix la Generalitat. 
 
Article 6 Quota, acreditament i pagament 
 
La quota tributària ha de ser la que resulti d'aplicar a la base el tipus de gravamen del 20%. 
 
Article 7 
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L'impost és anyal i no reduïble i s'ha d'acreditar el 31 de desembre de cada any. 
 
Article 8 Obligacions del subjecte passiu 
 
Els propietaris de béns vedats, subjectes a aquest impost, han de presentar a 
l'Administració municipal dintre del primer mes de cada any la declaració de la persona a 
qui correspongui per qualsevol títol l'aprofitament de caça o pesca. En l'esmentada 
declaració, que s'ha d'adjuntar al model que determini l'Ajuntament, s'han de fer constar les 
dades de l'aprofitament i les del seu titular. 
 
Article 9 
 
Un cop rebuda la declaració anterior, l'Ajuntament ha de practicar l'oportuna comprovació 
i la subsegüent liquidació que ha de ser notificada al substitut del contribuent qui, sense 
perjudici de poder interposar els recursos que corresponguin, n'ha de fer el pagament en el 
termini reglamentari. 
 
Article 10 Defraudació i sanció 
 
En tot allò relatiu a infraccions i sancions tributàries i les seves classificacions i també en 
les sancions que els corresponguin en el seu cas i la seva acció investigadora, s'han 
d'aplicar les normes de règim local. 
 
Aprovació i vigència 
 
En tot el que no preveu l'ordenança present s'ha d'estar a les normes pertinents de Règim 
local i continuarà en vigència fins que l'Ajuntament no acordi la seva derogació o 
modificació. 
 
La present ordenança fiscal, que consta de 10 articles, ha estat aprovada pel Ple de 
l'Ajuntament en sessió que es va fer el dia 5 de novembre de 1992. 
 
 


