Ajuntament de Rossell

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT DE VEDATS DE CAÇA
Fonament Legal
Article 1º.- Aquesta entitat local, d'acord amb el que disposa l'article 106, apartat 1, de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat reglamentària que
li atribueix l'article 15, apartat 1, de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, i conforme al que es preveu en l'article 20 de la mateixa, modificada per la llei 25/1988, de 13
de juliol, estableix la taxa per aprofitament cinegètic del terme municipal, la exacció de la qual
s'efectuarà amb subjecció al previst en aquesta Ordenança i en l’ordenança Fiscal general sobre
gestió, recaptació i inspecció de tributs locals.
Fet Imposable
Article 2º .- El pressupost de fet que determina la tributació per aquesta taxa, el constitueix el supòsit
d’aprofitament cinegètic del terme municipal, qualsevol que siga la forma d’explotació o disfrute dels
esmentats aprofitaments.
Subjecte Passiu
Article 3º.- Son subjectes passius de esta taxa, en concepte de contribuents, els titulars de les
parcel·les o les persones a les que corresponga per qualsevol títol el aprofitament de la caça en el
moment de devengar-se l'impost, tenint la condició de substitut del contribuent el propietari dels
bens acotats, que tindrà dret a exigir del titular de l'aprofitament l'import del Impost per fer-lo efectiu
a l'Ajuntament.
Responsables
Article 4 º.- 1.- Respodran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 38 i 39 de la llei general tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast
previstos en l'article 40 de l'esmentada Llei.
Exencions, reduccions i bonificacions
Article 5º.- D'acord amb el que estableix l'article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals, no es podran reconèixer altres beneficis fiscals que els expressament previstos
en les normes amb rang de Llei o els derivats de l'aplicació de Tractats internacionals.
Quota tributària
Article 6º- La quantia de la taxa regulada en esta Ordenança, serà la fixada en les tarifes contingudes
en l'apartat següent:
Es fixa la quantia de la taxa en 300 Euros per vedat més 2,5 Euros per hectàrea.
Devengo
Article 7º.- 1. Esta taxa es meritarà per primera vegada quan s'inicie l'ús privatiu o l'aprofitament
especial que origina la seua exacció. Posteriorment el devengo tindrà lloc el dia 1 de gener de cada
any.
2. El període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la
utilització privativa o l'aprofitament especial, i en aquest cas, aquest s'ajustarà a la periodicitat que
s'indica en l'article anterior.
Declaració i ingrés
Article 8°. 1. Les quantitats exigibles es liquidaran per anys naturals.
2. La presentació de la baixa sorgirà efectes a partir del primer dia del mes següent al període
autoritzat. La no presentació de la baixa determinarà la obligació de continuar abonant la taxa.

C/ Mestra Saiz, 29 – 12511 – Rossell (Castelló) – Tel. 977571202 – Fax: 977571382 – E-mail: rossell@terra.es - Web: www.rossell.es

Ajuntament de Rossell

3. Les quotes líquides no satisfetes dintre del període voluntari, es faran efectives en via de apremi,
d’acord a les normes del vigent Reglament General de Recaptació
4. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagin pogut fer-se
efectives pel procediment de apremi, per a la qual declaració es formalitzarà d’oportú expedient,
d’acord amb el previst al citat Reglament.
Infraccions i sancions
Article 9º.- A tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que a les mateixes
corresponen en cada cas, s’aplicarà el disposat en els articles 77 i següents de la Llei general
tributària i en les disposicions que les complementen i desenvolupen, de conformitat amb el que
estableix l’article 11 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
Vigència
Article 10.- La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el “Butlletí Oficial de
la Província” i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2008, fins que s’acorde la seua
modificació o derogació.
Aprovació
Esta ordenança, que consta de deu articles, va ser aprovada per el Ple de la Corporació en la sessió
ordinària celebrada el dia 20.12.2007
L’Alcalde

El Secretari
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