ORDENANÇA REGULADORA IMPOST SOBRE DESPESES SUNTUÀRIES
(MODALITAT DE CAÇA)
Article 1r.- PRECEPTES LEGALS.
En us de les facultats conferides per l’article 197 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 i Reial
Decret Llei 4/1990, de 28 de setembre, s’estableix l’Impost Sobre despeses suntuaries en el que es
refereix, exclusivament, a la modalitat que grava l’aprofitament de vedats de caça.
Article 2n. FET IMPOSABLE.
L’impost municipal sobre despeses suntuaries, modalitat d’aprofitament de vedats de caça,
gravarà l’aprofitament dels vedats de caça, gravarà l’aprofitament dels vedats privats de caça,
qualsevol que sigui la forma d’explotació o gaudiment d’aquests aprofitaments.
Article 3r. SUBJECTE PASSIU
3.1 Estan obligats al pagament de l’Impost en concepte de contribuents, els titulars dels vedats o
les persones a les que correspongui per qualsevol títol, l’aprofitament de caça en el moment de
devengar-se l’impost.
3.2 Tindrà la condició de substitut del contribuent el propietari dels béns vedats, 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.
Article 4t. BASE DE L’IMPOST
4.1 La base d’aquest impost serà el valor de l’aprofitament cinegètic.
4.2 A efectes de l’assignació del valor de l’aprofitament cinegètic dels vedats privats de caça
menor, donat que no existeixen els de caça major en aquest terme municipal, i d’acord amb el que
disposa l’Ordre del Ministeri de l’Interior de 15 de juliol de 1977, aquests es classifiquen en els
quatre grups següents:
GRUPS

CAÇA MENOR

I

0,30 peces per hectàrea o inferior

II

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

III

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

IV

Més de 1,50 peces per hectàrea.

4.2 De conformitat a l’Ordre de 28 de desembre de 1984, del Ministeri d’Economia i Hisenda, els
valors asignables a la renda cinegètica per unitat de superfície de cada un dels grups seran els
següents:
GRUP

CAÇA MENOR

I
II
III
IV

33 pts. per hectàrea
66 pts. per hectàrea
132 pts. per hectàrea
220 pts. per hectàrea

4.3 Pels vedats privats de caça menor de menys de 250 hectàrees de superfície, el valor asignable a la
renda cinegètica pel total de la seva extensió qualsevol que sigui aquesta, no podrà ser inferior a
22.000 pts.
Article 5è.- QUOTA TRIBUTARIA
La quota tributària resultarà d’aplicar a la base el tipus de gravamen del 20%
Article 6è.- DEVENG
L’impost serà anual i irreduible i se devengarà el 31 de desembre de cada any.
Article 7è.- OBLIGACIONS DEL SUBJECTE PASSIU
Els propietaris de béns vedats, subjectes a n’aquest Impost, hauran de presentar a l’Administració
Municipal, dins del primer mes de cada any, declaració de la persona a la que correspongui per
qualsevol títol l’aprofitament de caça. En aquesta declaració, que s’ajustarà al model determinat per
l’Ajuntament, es faran constar les dades de l’aprofitament i del seu titular.
Article 8è.- PAGAMENT
Rebuda la declaració anterior, l’Ajuntament practicarà l’oportuna aprovació i subsegüent liquidació,
que serà notificada al substitut del contribuent, qui, sense perjudici de poder interposar els recursos
que corresponguin, haurà d’efectuar el pagament en el termini reglamentari.
Article 9è.- INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la determinació de les
sancions que per les mateixes corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat a la Llei General
Tributària i a les disposicions que la complementin i desenvolupin.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de
1994, permanent en vigor fins la seva modificació o derogació expresses.

