
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21 
 

REGULADORA DE L’IMPOST MUNICIPAL SOBRE LES DESPESES SUMPTUÀRIES  
PER VEDATS DE CAÇA I PESCA 

 
 
Article 1. Disposicions generals. 
 
D’acord amb el que preveu la Disposició Transitòria sisena del Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, continua vigent l’Impost Municipal sobre Despeses Sumptuàries pel que fa a la 
modalitat que grava l’aprofitament de vedats de caça i pesca. 
 
Article 2. Subjectes passius.  
 
1. Estaran obligats al pagament de l’impost, en concepte de contribuents, els titulars 
dels vedats o les persones a qui correspongui, per qualsevol títol, l’aprofitament de 
caça o pesca en el moment de meritar-se l’impost. 
 
2. Tindrà la condició de substitut del contribuent, el propietari dels béns acotats, qui 
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 o 
pesca. 
 
Article 3. Responsables.  
 
1. Són 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 locals de dret públic. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 4. Base imposable.  
 
1. La base d’aquest impost serà el valor de l’aprofitament cinegètic o piscícola. 
2. El valor dels esmentats aprofitaments es fixa segons determina l’Ordre Ministerial 
de 15 de juliol de 1977. 
 
Article 5. Quota tributària.  
 
La quota tributària resultarà d’aplicar a la base imposable, el tipus de gravamen del 20 
per 100. 
 
Article 6. Acreditació. 
 
L’impost serà anual i irreductible i s’acreditarà el 31 de desembre de cada any. 
 
Article 7. Normes de gestió i recaptació. 
 
1. Els propietaris dels béns acotats, subjectes a aquest impost, hauran de presentar a 
l’Administració Municipal, dins del primer mes de cada any, declaració de la persona a 
qui correspongui, per qualsevol títol, l’aprofitament de caça o pesca. En l’esmentada 



 

 

declaració, que s’ajustarà al model determinat per l’Ajuntament, 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, sense 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 que prestin serveis o realitzin els subministres 
subjectes a aquest impost, o de societats o 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 lliurada per l’Administració Municipal, en la qual es farà constar la seva 
situació tributària en relació amb l’esmentat tribut. 
 
Article 8. Infraccions i sancions. 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut regulat 
en aquesta Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en 
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de 
dret públic, Llei General Tributària i demés disposicions d’aplicació. 
 
 
Aquesta ordenança fiscal fou aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament de 
Xerta, en sessió duta a terme el dia 5 de desembre de 2008 i  va esdevenir aprovada 
definitivament transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hi haguessin 
produït al·legacions. En data 8 d’octubre de 2009, el Ple va acordar que l’Ordenança 
tingués un increment zero respecte l’exercici 2009. Dit acord va ser sotmès a exposició 
pública durant el termini d’un mes sense que s’hi hagi produït al·legacions ni 
suggeriment, per la qual cosa l’Ordenança Fiscal queda prorrogada per a l’exercici 2010, 
i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. Cal fer avinent 
també que en cas que es produeixi una modificació parcial de la mateixa en un futur, 
els articles no modificats, restaran vigents. 


