
ORDENANZA FISCAL Núm. 6
REGULADORA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS

 
Artigo 1: Preceptos xerais 
Conforme ó disposto no art. 5. do Real decreto-lei 4/1990 establécese o imposto 
municipal sobre gastos suntuarios, con suxeición ás normas da presente ordenanza 
fiscal. 

Artigo 2: Feito impoñible  
O imposto municipal de gastos suntuarios gravará o aproveitamento dos coutos 
privados de caza e pesca. 

 
Artigo 3: Suxeito pasivo 
Estarán obrigados ó pagamento do imposto os titulares dos coutos ou as persoas 
ás que corresponda por calquera título o aproveitamento de caza ou pesca, no 
momento de cobrarse o imposto. 
Tendo  a  condición  de  substituto  do  contribuínte  o  propietario  dos  bens 
acoutados,  para  o  efecto  do  cal  terá  dereito  a  esixir  do  titular  do 
aproveitamento o importe do imposto, para facelo efectivo no concello do termo 
en que radique o couto de caza, pesca ou da maior parte del  
Artigo 4 : Base impoñible 
A base do imposto será o valor do aproveitamento cinexético ou piscícola. Os 
concellos,  con  suxeición  ó  procedemento  establecido  para  a  aprobación  das 
ordenanzas  fiscais,  han  fixar  o  valor  destes  aproveitamentos,  determinados 
mediante tipos ou módulos que atendan á clasificación de terras en distintos 
grupos, segundo sexa o seu rendemento medio por unidade de superficie. Estes 
grupos de clasificación e o valor asignable ás rendas cinexéticas ou piscícola 
de  cada  un  deles  por  unidade  de  superficie  hanse  fixar  previamente  ó  de 
agricultura. 

Artigo 5: Tipo de gravame 
O tipo de imposto será o 20%. 

 
Artigo 6 : Cobramento 
O imposto hase pagar o 31 de decembro de cada ano. 

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS 
Primeira.-O imposto poderá ser recadado, despois do acordo municipal, mediante 

concerto. 
Segunda.-Queda  derrogada  a  anterior  Ordenanza  fiscal  reguladora  do  imposto 

municipal sobre gastos suntuarios, aprobada polo Excmo. Concello en 
Pleno en sesión celebrada o 23 de decembro de 1985. 

DISPOSICIÓN FINAL 
A presente ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no BOP e terá un 
período de vixencia dende o 1 de xaneiro de 2008 , segundo o art. 5 do Real 
decreto lei 4/1990. 


