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Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20.4 u), del RDL 2/2004 pel que s’aprova el text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis prestat per
l'Escorxador Municipal.

Article 2. Fet imposable
Consisteix en la utilització de les instal·lacions de l'Escorxador Municipal per part de les persones
físiques o jurídiques prèviament autoritzades.

Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques a
què es refereix l’art. 36 així com les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei general
tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis de l'Escorxador Municipal.

Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les
persones físiques o 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 el supòsits i abast que
assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

Article 5. Benefcis fscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonifcacions ni reduccions per la determinació del deute tributari
que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
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Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Servei de sacrifci (maquil·la)

Tarifa

Corder

0,319 €/kg

Ovella

0,348 €/kg

Cabrit

3,15 €/unitat

Imperial

3,15 €/unitat

Vedella

0,164 €/kg

Porc

0,126 €/kg

Porc amb corpó

0,145 €/kg

Cavall/poltre/euga

0,168 €/kg

Vaca

0,315 €/kg

Garrí

3,150 €/kg

Article 7. Meritació
La taxa es meritarà quan se sol·liciti el servei, o quan aquest s'hagi realitzat, amb periodicitat
mensual.
El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui obligat de
realitzar-lo, del rebut corresponent.

Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.

Disposició fnal
Aquesta Ordenança fscal,

aprovada

provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió

celebrada el 26 d'octubre de 1998, i que ha quedat defnitivament aprovada en data
començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva
modifcació o derogació.
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