
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12. Taxa per la utilització de l’escorxador 
municipal. 
 
Article 1. 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.u) de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 
del referit text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització de l’escorxador 
municipal, que es regirà per aquesta ordenança. 

Article 2. 
Estaran obligats a pagar la taxa, els usuaris de l´escorxador Municipal, servei de caràcter 
obligatori per qualsevol sacrifici de bestiar en el terme municipal. 

Article 3. 
L´obligació de contribuir apareix des del mateix moment en que s´utilitzaran les instal·lacions 
de l´Escorxador Municipal. 

Article 4. 
La quantia de les taxes seran els següents: 

· Per cada unitat de bestiar porcí sacrificat . . . . . ... . . .  10,35 euros. 
· Per cada unitat de bestiar oví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1,74 euros. 
· Per cada unitat de bestiar vaquí . . . . . . . . . . . . . ..... . . 11,50 euros. 

A aquestes tarifes s’aplicarà l’IVA vigent. 

L´encarregat de l´Escorxador cobrarà pel seu servei una quantitat determinada per unitat 
sacrificada que dependrà del contracte efectuat en tot moment amb la persona encarregada.  

Article 5. 
El pagament del servei es realitzarà directament a l´Ajuntament entregant-se el corresponent 
rebut. 

Article 6. 
Les quotes liquidades i no pagades en el termini d´un mes des del temps d´haver-se efectuat el 
servei, es faran efectives per la via d´apressament, d´acord amb la normativa vigent en la 
matèria. 

Disposició final 

Aquesta ordenança entrarà en vigor amb la publicació del seu text íntegre, o del seu articulat 
modificat, al Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de 
gener de 1999,  estarà en vigor mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació. 
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