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Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 15 i 19 del Reial Decret 2/2004 pel que s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pel transport de carn,
que es regirà per aquesta ordenança fscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article
57 de l'esmentat Reial Decret 2/2004.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació, amb caràcter obligatori en ús de les facultats
concedides per l'article 34 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, del servei de
transport de carns i de despulles des de l'escorxador municipal als mercats de proveïments i
establiments situats fóra d'ells als domicilis dels particulars, i la càrrega i descàrrega de les carns i
les despulles des dels vehicles que els transportin.

Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques a què es refereix
l’art. 36 i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, propietaris de les
carns i les despulles que són objecte de la prestació del servei.

Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb
l'abast que assenyala l’article 43 de la Llei General Tributària.
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Article 5. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:

Concepte

Import

Per cada kg de carn en còrpora, excloses les d'equí i animals de toreig, i les seves despulles

0,09 €

Per cada kg de carn en còrpora d'equí i les seves despulles

0,09 €

Per cada kg de carn d’animals de toreig i les seves despulles

0,09 €

Article 6. Exempcions i bonifcacions
No es concedirà cap exempció ni bonifcació a l'exacció de la taxa.

Article 7. Acreditament
La taxa s'acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la càrrega de carns i de despulles al
tragí o transport de la qual s'hagi de procedir.

Article 8. Declaració i ingrés
1. Els subjectes passius interessats en que se'ls presti el servei el sol·licitaran directament al cap
del servei.
2. Una vegada realitzat el servei, hom practicarà la liquidació corresponent, i es notifcarà per al
seu ingrés directe en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de
Recaptació.

Article 9. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualifcació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin
en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 191 i següents de la Llei General
Tributària.
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Disposició fnal
Aquesta ordenança fscal, la redacció defnitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el dia vint-i-cinc de setembre de 1989, entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació en el Butlletí Ofcial de la Província i serà aplicable a partir del dia un de
gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fns que s'esdevinguin la seva modifcació
o la seva derogació expresses.
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