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Ajuntament de
Castellví de Rosanes
(BARCELONA)

Ordenança número 019

Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre
Despeses sumptuàries per àrees de caça

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst a la DT 3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix l'Impost
municipal sobre despeses sumptuaries en la modalitat que grava l'aprofitament
d'àrees de caça.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de l'impost l'aprofitament de les àrees de caça sigui
quina sigui la forma d'explotació o gaudiment dels esmentats aprofitaments. Per
als conceptes d'àrees privades s'estarà al que disposi la legislació
administrativa específica en la matèria.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, els titulars
de les àrees privades o les persones a qui correspongui per qualsevol títol
l'aprofitament de caça en el moment de devengar-se l'impost.

Article 4.- Base imposable
A l'empara del que preveu l'ordre de 15 de juliol de 1977 per la que es fixa el
valor dels aprofitaments de les àrees privades de caça i pesca als efectes de
l'impost municipal sobre despeses sumptuàries, modificada per l'ordre de 28 de
desembre de 1984:
1r. Als efectes del rendiment mig de les peces de caça per unitat de
superfície, les àrees privades de caça major i menor, es classificaran en els
quatre grups següents:
Grup
I
II
III
IV

CAÇA MAJOR

CAÇA MENOR

Una res per cada 100 Ha o inferior
0'30 peces per Ha o inferior
Més d'una i fins a 2 reses per cada 100 Ha Més de 0'30 i fins 0'80 peces Ha.
Més de2 i fins a 3 reses per cada 100 Ha
Més de 0'80 i fins 1'50 peces Ha.
Més de 3 reses per cada 100 Ha
Més de 1'50 peces Ha.
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2n. Els valors assignables a la renda cinegètica per unitat de superfície de
cadascun dels grups seràn els següents:
Grup
I
II
III
IV

CAÇA MAJOR

CAÇA MENOR
0,22 Euros per hectàrea
0,46 Euros per hectàrea
0,79 Euros per hectàrea
1,32 Euros per hectàrea

0,22 Euros per hectàrea
0,53 Euros per hectàrea
0,79 Euros per hectàrea
1,32 Euros per hectàrea

3r. En aquelles àrees privades classificades en els diferents grups de caça
major o menor, segons els seu aprofitament principal, però que a la vegada,
també s'aprofitin les espècies de caça de major i menor, respectivament, el
valor assignable a la renda cinegètica serà el corresponent al grup de
classificació incrementat en un 22 % per ha.
4t. Per a les àrees privades de caça menor de menys de 250 Ha. de superfície,
el valor assignable a la renda cinegètica per el total de la seva extensió
qualsevol que sigui aquesta, no podrà ser inferior a 132,22 Euros
5è. Els valors assignables a la renda cinegètica de les àrees privades de caça
que figuren en aquest impost seran revisades cada 5 anys.
Article 5è. Tipus de gravamen i deute tributari
El deute tributari serà la quantitat resultant d'aplicar a la base imposable fixada a
l'article quart el 20%.
Article 6è. Període impositiu i acreditament de l'impost
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural. L'impost es meritarà a 31 de
desembre de cada any.
2. La liquidació es practicarà anualment a les oficines de les dependències
municipals .
Castellví de Rosanes, octubre de 2001.
L'ALCALDE,

Lluís Tomàs i Moreno
DILIGÈNCIA: Vegeu el dors...
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