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cas, la quantitat que correspongui.

ARTICLE 6. Inspecció i recaptació
La inspecció i recaptació de l’impost s’han de realitzar d’acord amb el

que preveu la Llei general tributària, les altres lleis de l’Estat reguladores de la
matèria i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

ARTICLE 7. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la classificació de les infraccions tributàries i a la

determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’ha d’aplicar el
règim regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la complemen-
ten i la desenvolupen.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat
aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 4 de novembre de 1999,
entra en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, comença a aplicar-se a partir del dia 1 de gener
de 2000 i continua en vigor fins que no se n’acordi la modificació o derogació
.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST MUNICIPAL
SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES: VEDATS DE CAÇA

ARTICLE 1
Conformement al que disposen els articles 197.e), 230.i) i 372 a 377 del

Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprovà el text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, l’Ajuntament d’Inca
continuarà percebent l’impost sobre despeses sumpturàries amb subjecció a les
normes de la present Ordenança fiscal.

ARTICLE 2. Fet imposable
L’Impost sobre despeses sumptuàries gravarà l’aprofitament de vedats

privats de caça, sigui quina en sigui la forma d’explotació o de gaudi. Per
determinar el concepte de vedat de caça, hom s’ajustarà al que disposa la
legislació administrativa específica en aquesta matèria.

ARTICLE 3. Subjectes passius
1.Estan 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 meritar-se l’impost.

2.Tindrà la condició de substitut del contribuent el propietari dels béns
fitats. A aquest efecte tindrà dret  a exigir del titular de l’aprofitament l’import
de l’impost per fer-lo efectiu a l’Ajuntament, sempre que radiqui en aquest
municipi la totalitat o la major part del vedat.

ARTICLE 4. Base de l’impost
La base de l’impost serà el valor de l’aprofitament cinegètic que fixi

l’Ajuntament mitjançant la classificació de finques segons que el seu rendiment
hagi estat per unitat de superfície conformement a la classificació i el valor
assignable que es fixi per a cada exercici econòmic mitjançant ordre conjunta dels
ministeris d’Economia i Hisenda i d’Administració Territorial, un cop escoltat el
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

ARTICLE 5. Quota tributària
La quota tributària serà el resultat d’aplicar a la base el tipus de gravamen

del 20%.

ARTICLE 6. Meritació
L’impost serà anual i irreduïble i es meritarà el 31 de desembre de cada

any.

ARTICLE 7. Obligacions del subjecte passiu
Els propietaris de béns vedats, subjectes a aquest impost, hauran de

presentar a l’Administració municipal, al primer mes de cada any, declaració de
la persona a la qual correspongui per qualsevol títol, l’aprofitament de caça. En
aquesta declaració, que s’ajustarà al model determinat per l’Ajuntament, es faran
constar les dades d’aprofitament i del seu titular.

ARTICLE 8. Pagament
Rebuda la declaració anterior, l’Ajuntament practicarà l’oportuna

comprovació i la consegüent liquidació que es notificarà al contribuent i al seu
substitut, els quals podran interposar, si escau, els recursos que corresponguin.
Aquest substitut haurà de fer, però, el pagament en el termini reglamentari.

ARTICLE 9. Successió en el deute tributari
En els casos de canvi de titularitat de les empreses subjectes a l’impost,

el nou titular es farà càrrec dels dèbits i de les responsabilitats que per aquest
concepte corresponguin a l’anterior. A aquest efecte, aquell podrà exigir a aquest
una certificació expedida per l’Administració municipal en què es faci constar la
seva situació tributària amb relació a l’esmentat tribut.

ARTICLE 10
En els casos que en siguin susceptibles, les quotes de l’impost per

despeses sumptuàries podran ser recaptades, després d’acord municipal, mitjançant
concert.

ARTICLE 11. Infraccions i sancions tributàries
En tot el que es refereix a infraccions i a sancions tributàries i a les seves

distintes qualificacions, com també a les sancions que els corresponguin, si
escau, i a la seva acció investigadora, s’aplicaran els preceptes continguts a
l’Ordenança fiscal general d’aquest Ajuntament.

DISPOSICIÓ FINAL
La precedent Ordenança, aprovada per l’Ajuntament en sessió del dia 4

de novembre de 1999 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, començarà a aplicar-se a
partir del dia 1 de gener de 2000 i continuarà en vigor fins que no s’acordi la seva
derogació o modificació.

ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST DE VEHICLES
DE TRACCIÓ MECÀNICA
CAPÍTOL 1
Disposició general

ARTICLE 1
Conformement a l’article 15.2, en relació amb l’article 60.1, tots dos de

la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest
Ajuntament exigirà l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, d’acord amb les
normes contingudes a la present Ordenança.

CAPÍTOL 2
Naturalesa i fet imposable

ARTICLE 2
1.L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que

grava la titularitat de vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies
públiques, sigui quina en sigui la classe i la categoria.

2.Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat
als registres públics corresponents i mentre no se n’hagi donat de baixa. Als
efectes d’aquest impost, també es consideraran aptes els vehicles amb permisos
temporals i matrícula turística.

3.No estan subjectes a aquest impost:
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa als registres per

antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per circular excepcionalmet en
ocasió d’exhibicions, certàmens o curses limitades als d’aquesta naturalesa.

b) Els remolcs i semiremolcs estirats per vehicles de tracció mecànica
amb càrrega útil no superior als 750 quilograms.

CAPÍTOL 3
Exempcions i bonificacions

ARTICLE 3
1.Estaran exempts de l’Impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats

locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars,

agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que
siguin súbdits dels països respectius, identificats externament i a condició de
reciprocitat en l’extensió i el grau. Així mateix, els vehicles dels organismes
internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb
estatut diplomàtic.

c) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a
l’assistència sanitària, que pertany a la Creu Roja.

d) Els cotxes de persones amb minusvalidesa a què es refereix el
número 20 de l’annex del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual
s’aprova el text articulat de la Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles amb
motor i seguretat vial. Així mateix, els adaptats per ser conduïts per persones amb
discapacitat física, sempre que la seva potència sigui inferior a 14 o 17 cavalls
fiscals i pertanyin a persones amb minusvalidesa o discapacitades físicament,
amb grau de minusvalidesa inferior al 65% o igual o superior al 65%,
respectivament. En qualsevol cas, els subjectes passius beneficiaris d’aquesta
exempció no podran gaudir-ne per a més d’un vehicle simultàniament. Igualment,


