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ORDENANÇA
Reguladora
de l’ IMPOST MUNICIPAL SOBRE
DESPESES SUMPTUÀRIES
PRECEPTES LEGALS
Article 1. En ús de les facultats atorgades per l’art. 197, apartat c), article 230,
apartat i) i article 327 a 377 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 i art. 5è del
RDL 4/1990, l’Ajuntament de Calvià continuarà percebent l’Impost sobre
Despeses Sumptuàries” amb subjecció a les normes de la present Ordenança
Fiscal.
FET IMPOSABLE
Article 2. L’impost municipal sobre despeses sumptuàries, gravarà l’aprofitament
dels vedats privats de caça, qualsevol que sigui la forma d’explotació o gaudi de
dits aprofitaments.
Article 3. Fet imposable. Constitueix el fet imposable de dit impost l’aprofitament
dels vedats privats de caça, qualsevol que sigui la forma, explotació o gaudi de dit
aprofitament.
Article 4. Subjecte passiu :
1. Estaran 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 en el moment de meritació de l’impost.
2. Tendran la condició de substitut del contribuent el propietari dels béns acotats,
que tendrà dret a exigir del titular de l’aprofitament l’import de l’impost, per ferlo efectiu al municipi al terme del qual radiqui la totalitat o la major part del vedat
de caça.
Article 5. Base de l’impost :
1. La base d’aquest impost serà el valor de l’aprofitament cinegètic.
2. De conformitat a l’Ordre de 28 de desembre de 1984, del Ministeri d’Economia
i Hisenda, els valors assignables a la renda, cinegètica per unitat de superfície de
cada un dels grups; seran els següents:
GRUP
I
II

CAÇA MAJOR

CAÇA MENOR

0,22 € per ha
0,46 €.per ha

0,20 € per ha
0,40 € per ha

III

0’79 € per ha

0’79 € per ha

IV

1,32 € per ha

1,32 € per ha

3. Per als vedats privats de caça menor de manco de 250 has. de superfície, el
valor assignable a la renda cinegètica pel total de la seva extensió qualsevol que
sigui aquesta, no podrà ser inferior a 132,22 euros.
Article 6. Quota tributària. La quota tributària resultarà d’aplicar a la base el tipus
de gravamen del 20 per 100.
Article 7. Meritació : L’impost serà anual i irreductible i es meritarà el 31 de
desembre de cada any.
Article 8. Obligacions dels subjectes passius: Els propietaris de béns acotats,
subjectes a aquest impost, hauran de presentar a l’Administració municipal, dintre
del primer mes de cada any, declaració de la persona a la qual correspongui per
qualsevol títol l’aprofitament de caça. En dita declaració, que s’ajustarà al model
determinat per l’Ajuntament, es faran constar les dades de l’aprofitament i del seu
titular.
Article 9. 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 seu pagament en el termini reglamentari.
I.

SECCIÓ TERCERA
DISPOSICIONS COMUNES

Article 10. En qualsevol traspàs o cessió, el nou titular es farà càrrec dels dèbits i
responsabilitats que pel respectiu concepte corresponguessin a l’anterior ; a aquest
efecte aquell podrà exigir a aquest una certificació lliurada per l’Administració
municipal en la qual es faci constar la seva situació tributària en relació amb el
respectiu tribut.
Article 11. Infracció i sancions tributàries.
En tot allò relatiu a infraccions i sancions tributàries i les seves distintes
qualificacions, així com en les sancions que corresponguin, en el seu cas, i la seva
acció investigadora, s’aplicaran els articles 77 a 89, ambdós inclosos, de la Llei
10/1985, de modificació parcial de la Llei general tributària i RD 2631/85.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança, que consta d’onze articles, sortirà efecte a partir de l’1 de
gener de 1987, i seguirà en vigor fins que no s’acordi la seva derogació o
modificació.

APROVACIÓ
La present Ordenança fou aprovada pel plenari municipal en sessió extraordinària
d’1 d’octubre de 1986, amb el vot favorable de la majoria absoluta legal dels seus
membres, requerida per l’art. 47.3 h) de la Llei 7/85 amb relació a l’art. 185.1 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986.

