ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEI O
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ESCORXADORS,
LLOTGES I MERCATS
FONAMENT LEGAL I OBJECTE
ARTICLE 1r.De conformitat amb el que es preveu a la Llei 25/1998 de 15 de juliol de modificació
del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de Reordenació de les prestacions
patrimonials de caràcter públic. Modificació de la Llei 39/1988 de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Municipi estableix la taxa sobre el servei
d’escorxador municipal.
ARTICLE 2n.a) La utilització dels diversos serveis establerts en l’escorxador, que es detallen
en les tarifes.
b) La utilització d’instal·lacions i béns municipals destinats al servei d’escorxador.

OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
ARTICLE 3r.1.- Fet imposable. Està constituït per la prestació dels serveis o per la utilització de les
instal·lacions assenyalades en l’article 2on.
2.- Obligació de contribuir. Naixerà a partir de que tingui lloc la prestació dels serveis o
des de que s’utilitzin els béns i serveis.
3.- Subjecte passiu. Estaran obligats al pagament les persones naturals o jurídiques
següents:
a) Sol·licitants dels serveis o usuaris dels béns i instal·lacions.
b) Els propietaris dels animals que provoquin els serveis o utilitzin els béns i
instal·lacions.
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BASES I TARIFES
ARTICLE 4t.Les bases en percepció i tipus de gravamen, quedaran determinades en la següent:
SERVEIS
ESCORXADORS
Sacrifici de porcs
Sacrifici de xais
LLOTGES
MERCATS

TARIFA
UNITAT DE DEUTE

DRETS DE GRAVAMEN

1
1

9,00 euros
6,00 euros

EXEMPCIONS
ARTICLE 5è.Estaran exempts, l’Estat, la Comunitat Autònoma i Província als que aquest Municipi
pertanyi, així com qualsevol Mancomunitat, Àrea Metropolitana o altra Entitat de la que
formi part.

ADMINISTRACIÓ I COBRANÇA
ARTICLE 6è.Tothom que desitgi utilitzar el Servei a que es refereix la present Ordenança, haurà de
sol·licitar-ho per escrit a l’Ajuntament, a partir d’aquest moment podrà exigir-se un
dipòsit o fiança afecta al resultat de l’autorització.
ARTICLE 7è.Les quotes exigibles pels serveis regulats en la present ordenança es liquidaran per
acte o servei prestat.
ARTICLE 8è.El pagament dels expressats drets s’efectuarà pels interessats contra taló o rebut que
expedirà l’encarregat de la recaptació, qui assenyalarà amb les marques o
contrasenyes oportunes les espècies als efectes de descobrir tota ocultació i de
perseguir l’engany dels drets municipals.
ARTICLE 9è.Les quotes no satisfetes, es faran efectives pel procediment d’apremi administratiu
quan hagin transcorregut sis mesos des del seu venciment sense que s’hagi pogut
aconseguir el seu cobrament tot i haver estat requerit per això, segons prescriu l’article
27.6 de la Llei de Taxes i Preus Públics.
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PARTIDES FALLIDES
ARTICLE 10è.Es consideren partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagin
pogut fer-se efectives pel procediment d’apremi, per la declaració del qual es
formalitzarà l’oportú expedient d’acord amb el previngut en el vigent Reglament
General de Recaptació.

INFRACCIONS I DEFRAUDACIONS
ARTICLE 11è.En tot el relatiu a infraccions, les seves diferents qualificacions, així com les sancions
que a les mateixes puguin correspondre, i procediment sancionador s’estarà al que
disposa l’Ordenança General de Gestió i Recaptació i Inspecció d’aquest Ajuntament i
subsidiàriament la Llei General Tributària, tot això sense perjudici de totes aquelles
responsabilitats civils o penals en què puguin incórrer els infractors.

VIGÈNCIA
La present Ordenança començarà a regir des del dia 1 de gener de 2008 i romandrà
vigent, sense interrupció mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

APROVACIÓ
La present Ordenança fou aprovada, amb caràcter definitiu el 12 de novembre de
2007.
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