ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 24-bis
TAXA PEL SERVEI DE VEDAT DE CAÇA
Article lr. Concepte.
De conformitat amb el que disposa l'article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l'art. 20.4 de la mateixa, segons redacció
donada per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim legal de les taxes estats
i Locals, s'estableix la taxa pel servei del vedat de caça, que s'especifica en les tarifes que es
contenen en l'annex corresponent, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2on. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament de la taxa els qui es beneficiïn de l'activitat prestada per aquest
municipi, a què es refereix l'article anterior.
Article 3r. Quantia.
La quantia de la present taxa serà de 128 pta/hectàrea/any per cada sol·licitant. Article 4t.
Obligació al pagament.
1. l'obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des del moment
que s’iniciï la prestació del servei, amb periodicitat.
2. - El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la presentació, al qui està
obligat, de la factura corresponent.
Disposició final.
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província ( o de la Comunitat Autònoma uniprovincial ) i començarà a aplicar-se a partir del
dia 1 de gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva
modificació o derogació expressa.
Diligència.
Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment per l'ajuntament de Juneda en sessió de 15 de
setembre de 1989 i definitivament, en sessió del dia 24 de novembre de 1989, i en sessió
plenària de l'Ajuntament del dia 15 d'octubre de 1998, es va procedir a l'adaptació a la llei
25/1998 de 13 de juliol, com a conseqüència de la transformació dels preus públics en taxes.
Observació
Publicat al B.O.P. Núm. 156 de 29 de desembre de 1998.
TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2011 I SEGÜENTS:
Taxa vedat de caça: ( ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 bis)
Taxa:

1 euro per cada sol·licitant.

