ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCORXADOR

Article 1. FONAMENT I NATURALESA
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.u del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, de
conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació del servei d’escorxador municipal.
Article 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’escorxador municipal.
Article 3. SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els qui es
beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.
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 les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 43 de
la Llei general tributària.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents
es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins al límit
del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la
Llei General Tributària.
5. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per a
gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran
exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica.
6. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, amb la conformitat
prèvia del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes existents.
Article 5-. BENEFICIS FISCALS
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:
- Per Kg/carn d’oví ............................................................................................................ 0,1464 €
- Per Kg/carn de boví......................................................................................................... 0,1032 €

La quota resultant s'incrementarà amb els diferents impostos, cànons, arbitris, i d'altres
exaccions que l'Ajuntament hagi de recaptar per compte d'altres administracions. Així, el cost de
la retirada de MER dels animals sacrificats incrementarà de la següent manera:
- Per Kg/carn ....................................................................................................................... 0,126 €

Article 7. ACREDITAMENT
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei.
Article 8. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS
Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran trimestralment.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor, després de la publicació del seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província, el dia 1 de gener de 2019 i regirà fins a la seva modificació o
derogació expressa.

Santa Cristina d'Aro, desembre de 2018

