ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
DESTINADES A ESPECEJAMENT

Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i,
específicament per l’article 57 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de
conformitat amb el que es disposen en els articles 20 al 27 d’aquesta norma, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la utilització de les instal·lacions destinades a
especejament, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de les instal·lacions destinades a
especejament.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius les associacions i entitats legalment constituïdes i registrades
amb finalitats de caça, ja sigui dins la reserva o coto, titulars de l'autorització per a l'ús
de les instal·lacions objecte d'aquesta taxa.
Article 4r. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les
persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.
Article 5è. Quota Tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa per la utilització de les
instal·lacions d'acord amb la tarifa següent:
Per l'ús de la sala..............................60,00 € per batuda
Article 6è. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
Article 7è. Acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que

constitueix el fet imposable, a aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat
en la data de presentació de la sol·licitud de l'autorització per la utilització si el subjecte
passiu la formula expressament.
Article 8è. Gestió
1. Aquesta taxa s’exigeix en règim d'autoliquidació en el moment de presentar la
sol·licitud que iniciï l'actuació o l'expedient de concessió d’autorització per a la
utilització de les instal·lacions destinades a especejament.
2. La devolució de la taxa per la utilització de la instal·lació només es farà efectiva en
casos degudament justificats i prèvia sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts.
Article 9è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa la Llei general tributària i la
normativa que la complementa i desplega.
Disposició final.
Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Roquetes, en la sessió
extraordinària de data 6 de novembre de 2012 i publicada al BOP de Tarragona número
292, de data 20 de desembre de 2012, als efectes de la seva entrada en vigor l’1 de
gener de 2013.
Roquetes, 29 de desembre de 2017
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