Ajuntament de la Vall de Bianya
Ordenança Fiscal núm. 11: Ordenança reguladora de l’impost municipal sobre
despeses sumptuàries.
Art. 1r. Preceptes legals
De conformitat amb el que disposa l’article 6 de la Llei 6/91 en relació amb la
disposició transitòria tercera de la Llei 39/88, referida a la vegada a l’article 372 d) del
RD 781/86 de 18 d’abril, s’estableix l’Impost sobre despeses sumptuàries amb
subjecció a les normes d’aquesta ordenança fiscal.
Art. 2n. Fet imposable
L’impost municipal sobre despeses sumptuàries gravarà l’aprofitament de vedats de
cacera i pesca.
Art. 3r. Aprofitament de vedats privats de cacera i pesca. Fet imposable
L’impost sobre despeses sumptuàries gravarà l’aprofitament dels vedats privats de caça
i pesca, sigui quina sigui la forma d’explotació o gaudiment de l’esmentat aprofitament.
Art. 4t. Subjectes passius
1. Resten 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 pagar-se l’impost.
2. Tindrà la condició de substitut del contribuent el propietari dels béns vedats, el qual
podrà exigir del titular de l’aprofitament l’import de l’impost, per fer-lo efectiu al
municipi en el terme del qual hi sigui la totalitat o major part del vedat de caça o pesca.
Art. 5è. Base de l’impost
La base d’aquest impost serà el valor de l’aprofitament cinegètic o piscícola.
Art. 6è. Quota tributària
La quota tributària resulta d’aplicar a la base el tipus de gravamen del 20% (art. 375 RD
781/86).
Art. 7è. Meritament de l’impost
L’impost s’acreditarà a 31 de desembre de cada any. L’impost serà anyal i irreductible.
Art. 8è. Obligacions del subjecte passiu
Els titulars de béns vedats, subjectes a aquest impost, hauran de presentar a
l’Administració municipal, en el primer mes de cada any, declaració, per qualsevol títol,
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de l’aprofitament de caça o pesca realitzat. L’esmentada declaració, s’atindrà al model
determinat per l’Ajuntament.
Art. 9è. Pagament
Rebuda la declaració anterior, l’Ajuntament practicarà l’oportuna comprovació i
subsegüent liquidació, la qual serà notificada al substitut del contribuent, qui, sense
perjudici de poder interposar els recursos que correspongui, haurà d’efectuar el
pagament en el termini reglamentari.
Art. 10è. Infraccions i sancions tributàries
En tot allò relatiu a infraccions tributàries i les seves diferents qualificacions, així com
en les sancions que els correspongui, i pel que fa a l’acció investigadora, s’aplicaran els
articles 77 i següents, i concordants de la Llei general tributària.
Art. 11è. Vigència
Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de
2001 i continuarà en vigor fins que s’aprovi la seva derogació o la seva modificació.
Mentre, regirà la vigent.
La Vall de Bianya, 17 de novembre de 2005.
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