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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI D’ESCORX ADOR 

MUNICIPAL 

 

Article 1. Fonaments i naturalesa 

A l’empara del previst en els articles 58 i 20 de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de dit text legal, 

aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei d’escorxador municipal, que es 

regirà per la present ordenança fiscal i el no previst en aquesta, per l’esmentada 

Llei. 

 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix l’objecte d’aquesta exacció: 

a) La utilització dels diversos serveis establerts en l’escorxador. 

b) La utilització d’instal.lacions i béns municipals destinats al servei 

d’escorxador. 

c) Transport de carn. 

 

Article 3. Subjecte passiu 

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les 

persones que utilitzin els diversos serveis, instal.lacions i béns municipals a què es 

refereix l’article anterior. 

 

Article 4. Quantia 

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la fixada en la tarifa 

següent: 

 Euros/unitat 



 
 
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 
Tel. 971653002 / fax 971163007 
Plaça Major, 12  
07650 Santanyí – Illes Balears 
 

- Boví a 14,48 

- Oví a 1,11 

- Porcí normal a 5,05 

- Porcí pelat de menys de 100 Kg a 5,75 

- Porcí pelat de més de 100 Kg a 7,26 

- Porcí (porcelles) a 0,79 

- Porcí particulars (matances) 6,53 

- Porcelles particulars (matances) 1,45 

- Viatges a Ses Salines a 4,95 

 

Article 5. Normes de gestió 

L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des del 

moment en què se sol.licita  el servei  o les instal.lacions municipals. El pagament 

l’han d’efectuar els interessats contra taló o rebut expedit per l’encarregat de la 

recaptació, el qual assenyalarà amb les marques o contrasenyes oportunes les 

espècies gravades. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

La present ordenança començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2002 i 

estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 

 


