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AJUNTAMENT D’ALCANÓ

Taxa per utilització de l’àrea privada de caça LL-10.278

ORDENANÇA NÚMERO 21: TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L’ÀREA PRIVADA DE CAÇA LL-10.278

Article 1r. Fonament i naturalesa
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i
l’article 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària amb data 30 d’octubre de
2013 aprovà provisionalment determinades ordenances fiscals per a l’any 2014.

Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm.207 del dia 11 de novembre i atès
que ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:

Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de l’àrea privada de caça LL-10.278, en els termes
especificats en les tarifes contingudes a l’article 4 d’aquesta Ordenança.

Article 3r. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta Ordenança els qui es beneficiïn dels serveis o
activitats, realitzats per aquest municipi, a que es refereix l’article anterior.

Article 4t. Quota tributària
La quota tributària a satisfer per aquest Impost per a la temporada és el següent:
a) Aprofitament de l’Àrea de caça pels caçadors forasters: 600 euros/temporada
b) Aprofitament de l’Àrea de caça pels caçadors que estiguin inclosos en el punt 4 del reglament del coto de
caça municipal: 25 euros/temporada
c) Aprofitament de l’Àrea per un pase diari: 50 euros/jornada

Article 5è. Gestió i fiscalització
La gestió i fiscalització dels ingressos derivats de la taxa per la utilització de l’àrea privada de caça LL-
10.278

Article 6è. Pagament
El període impositiu coincideix amb la temporada de caça que ve determinada pel Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Article 7è. Acreditament
L’impost s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb
el de concessió del permís per poder gaudir de l’aprofitament de l’Àrea privada de caça LL.10.278 d’Alcanó.

Article 8è. Destrucció o deteriorament del domini públic
1. Quan la utilització d’aquest aprofitament porti aparellada la destrucció o deteriorament del domini públic
local, el beneficiari, sens perjudici del pagament de l’impost a que hagués lloc, estarà obligat al
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reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del
seu import.

2. Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels béns destruïts
o l’import del deteriorament dels danyats.

Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 30
d’octubre de 2013, ha quedat definitivament aprovada en data 19 de desembre de 2013 i entrarà en vigor al
dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa.

Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Alcanó, 20 de desembre de 2013
L’alcalde, Sebastià Ricart Florensa
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