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TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEIS D’ESCORXADOR
FONAMENT LEGAL
Article 1. D’acord amb el que s’estableix en els articles 20 a 27 de la Llei 39/88 reguladora de les hisendes
locals, s’estableix la taxa per prestació de serveis a l’Escorxador Municipal.
MOTIU
Article 2. Serà objecte de pagament de la taxa regulada per aquesta ordenança:
a) La utilització dels diversos serveis establerts a l’Escorxador Municipal
b) La utilització de les instal·lacions i béns municipals destinats al servei d’escorxador.
Article 3. L’obligació de pagament naixerà des que tengui lloc la prestació del servei o des que sigui
autoritzada la utilització dels béns i instal·lacions.
SUBJECTE PASSIU
Article 4. Estaran obligats al pagament les persones naturals o jurídiques, nacionals o estrangeres, així com
les herències jacents, comunitats de béns i resta d’entitats que, sense tenir personalitat jurídica,
constituesquin una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d’imposició, que siguin:
a)
b)

Sol·licitants o usuaris dels serveis
Sol·licitants o usuaris dels referits béns e instal·lacions.

L’Administració es podrà dirigir contra un o altre, indistintament.
BASE IMPOSABLE
Article 5. La base imposable vindrà donada en funció del cost dels serveis utilitzats.
TARIFES
Article 6. Les tarifes a aplicar seran les següents:
TARIFA PRIMERA.
Utilització de instal·lacions per a degollament,
arrossegament, neteja i elaboració per cada Kg.
En canal................................................................... 11., Ptes.
- Inclòs escorxament per a porcí ............................ 13.- Ptes.
TARIFA SEGONA
Estabulació d’animals, per cada dia natural o fracció, fins el dia anterior inclòs el del seu sacrifici:
a)
b)

De bestiar boví i equí, per animal ....................
Altres, per animal..............................................

45 Ptes.
20 Ptes.

TARIFA TERCERA
Per utilització de les cambres frigorífiques, per cada dia natural o fracció, a partir del del seu sacrifici, inclòs:
Per cada kg. dipositat de tota classe d’animals......

2 Ptes..

TARIFA QUARTA
Per la prestació del servei de cremació o destrucció d’animals o els seus productes:
a)
b)

de bestiar boví i equí, per animal ..............
Altres, per animal .......................................

490 Ptes.
290 Ptes.

TARIFA QUINTA
Per la utilització instal·lacions i béns de l’Escorxador per a la neteja de vehicles transportadors de bestiar,
per cada vehicle, 195 Ptes.
NORMES DE GESTIÓ
Article 7. L’obligació de pagament, en tot cas, es considerarà meritada simultàniament amb la utilització del
servei.
Article 8. La seva liquidació i recaptació es durà a terme per l’oficina administrativa de l’Escorxador, una
vegada prestat el servei, i d’acord amb les dades comprovades pel personal responsable del servei.
Article 9. Si l’autoritat considerés que un animal o els seus productes han de ser destruïts, es procedirà a
fer-ho a càrrec del propietari, sense que aquesta destrucció doni dret a cap indemnització.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Tot el que no està previst en aquesta Ordenança es regirà pel que disposi la Llei 39/88 reguladora de les
hisendes locals i la Llei general tributaria.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança, aprovada definitivament el dia 18 de novembre de 1998, s’aplicarà a partir del dia
següent al de la seva publicació en el BOCAIB, i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa.
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