
Ajuntament de Vilanova de la Barca 

 

Ordenança Fiscal Núm. 23 

 

TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L’ÀREA PRIVADA DE CAÇA L-10.284 DE 

VILANOVA DE LA BARCA 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del previst a l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, i d’acord amb el que disposen els articles 15 al 27 del RDL 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la utilització de l’Àrea privada 

de caça L-10.284, que es regirà per la present Ordenança Fiscal. 

 

Article 2. Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la Taxa la utilització i aprofitament de l’Àrea privada de 

caça L-10.284 del terme municipal de Vilanova de la Barca, en els termes especificats en 

les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança Fiscal. 

 

Article 3. Subjectes passius 

 

Són subjectes passius de la Taxa, en concepte de contribuents, les persones a què es 

refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, que  

sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, per la utilització de l’Àrea privada de caça 

L-10.284 de Vilanova de la Barca.  

 

Article 4. Responsables  

 

 1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 

causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.  

2. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 

previst a la Llei General Tributària.  

 

Article 5. Exempcions, reduccions i bonificacions  

 

No es concedirà cap exempció, reducció ni bonificació en l’exacció d’aquesta Taxa.  

 

Article 6. Quota tributària 

 

La quota a satisfer per aquesta Taxa és la següent:  

 

A. Aprofitament de l’àrea de caça pels caçadors forasters: 600 euros/temporada 

B. Aprofitament de l’àrea de caça pels caçadors xaleters: 240 euros/temporada 

C. Aprofitament de l’àrea de caça pels caçadors del municipi: 80 euros/temporada 

 

Tindran la consideració de “caçadors del municipi” aquelles persones que estiguin 

empadronades a Vilanova de la Barca durant un període mínim de 6 mesos l’any o que 



tinguin, com a mínim, una hectàrea de terreny rústic al terme municipal, amb 

anterioritat a l’inici del període de caça.   

 

Article 7. Acreditament 

 

La Taxa 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 de caça L-10.284 de Vilanova de la Barca. 

 

Article 8. Període impositiu  

 

El període impositiu coincideix amb la temporada de caça que ve determinada pel 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 

Catalunya o Departament que el substitueixi.  

 

Article 9. Règim de declaració i ingrés  

 

El pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança Fiscal s’efectuà al retirar l’oportú 

permís i serà satisfet en una sola vegada.  

 

Article 10. 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, sense perjudici del pagament de la 

taxa a què hagués lloc, estarà obligat al 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 i l’import del deteriorament dels danyats.  

3. No es podran condonar totalment o parcialment les indemnitzacions i reintegraments 

a què es refereix el present article.  

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 

celebrada el dia 26 de maig de 2020 i definitivament, de forma automàtica en no haver-se 

presentat cap reclamació dins del termini d’exposició pública de 30 dies hàbils, regirà a 

partir del primer dia de la temporada de caça 2020-2021 i es mantindrà vigent fins la seva 

modificació o derogació expresses. 

 

Aprovada la modificació de la present ordenança fiscal, per a l’exercici de 2020 i 

següents, segons acord del Ple de la Corporació en sessió ordinària, celebrada el dia 26 

de maig de 2020, i publicada definitivament al BOP núm. 145, de 29 de juliol de 2020.  

 


