15-Àrea caça 2019

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Ordenança Fiscal núm. 15
TAXA PER UTILITZACIÓ DE L’ÀREA PRIVADA DE CAÇA MUNICIPAL.
Article 1 - Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu als articles 57 i 20.4 del Text Refòs de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, i articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix
la taxa per utilització de l’àrea privada de caça municipal, que es regirà per la present
Ordenança Fiscal.
Article 2 - Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització de l’àrea privada de caça municipal. Ja
sigui la caça pròpiament o qualsevol altra activitat cinegètica.
Article 3 – Obligats tributaris
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de obligats tributaris contribuents les
persones a favor de les quals s'atorgui la concessió i l'expedició de la llicència .
Article 4 - Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del obligat tributari totes les persones
que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.
2. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst en
la Llei General Tributària.
Article 5 - Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.
Article 6 - Quota tributària
La quota tributària es determina per una quantitat fixa i irreductible per import de 22,00 € per
temporada.
Article 7 – Requisits
Els sol·licitants de la llicència d’utilització de l’àrea privada de caça municipal hauran d’acreditar,
davant l’Ajuntament, estar en possessió dels documents que exigeixi la Generalitat de
Catalunya o Administració competent en la matèria i en qualsevol cas la següent:
1. Empadronats a Mollerussa o pertinença a una associació de Mollerussa relacionada amb
l’activitat regulada per aquesta ordenança.
2. Llicència d’armes
3. Assegurança de responsabilitat civil
4. Llicència de caça (expedida per organisme oficial)
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Article 8 - Meritació
La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir en els casos que s'assenyala l'article 2, en la
data en què aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi la llicència corresponent de temporada.
La temporada de caça o activitat vindrà fixada per la normativa específica o sectorial que,
en cada circumstància, estableixi l’administració competent.
Article 9 – Règim de declaració i ingressos
1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es
realitzaran a instància de part.
2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti i s'hagin
realitzat els serveis sol·licitats, totes les quotes seran objecte d’autoliquidació per ingrés directe
i els contribuents procediran al seu pagament en el termini establert pel Reglament General de
Recaptació.
Article 10 – Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regirà pel disposat en la Llei General
Tributària, la seva normativa i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovat
per l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança modificada pel Ple en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2007,
començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2008 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran
vigents.

El Secretari,

Vist i plau,
L’Alcalde,
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