
Pàg. 1 de 5 

 
Instruccions per al formulari d’autoliquidació de la Taxa per activitats de control i inspecció sanitària 
en escorxadors i establiments de transformació de la caça 
 
 
Objecte de la taxa 
 
La taxa grava les activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors i en establiments de manipulació de la caça atenent al que 
disposa el Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Qui ha d’autoliquidar la taxa? 
 
Les persones físiques o jurídiques operadores o explotadores responsables de les activitats que es fan en escorxadors i en establiments 
de manipulació de la caça de la ciutat de Barcelona que són objecte de controls efectuats per l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
per a comprovar el compliment de la normativa vigent sobre prevenció, eliminació o reducció de riscos per a les persones provinents dels 
aliments i garantir la salut pública, incloent el control ante mortem i postmortem dels animals sacrificats a l'escorxador i el control de 
determinades substàncies i residus en els animals i llurs productes,el control oficial de les carns obtingudes en sales de desfer i en sales 
de tractament de caça. 
 
Període de liquidació i terminis de presentació 
El període de liquidació coincidirà amb el trimestre natural. Entre el dia 1 i el 15 dels mesos de gener, abril, juliol i octubre, o dia hàbil 
immediatament posterior, s’ha de presentar l’autoliquidació i efectuar l’ingrés de l’import resultant de la quantitat meritada dins el trimestre 
anterior. 
 
Com obtenir els formularis d’autoliquidació? 
Cal tenir ben present que cada exemplar de formulari està identificat amb una numeració única i porta aparellat una única carta de 
pagament amb la mateixa identificació. És per això que NO poden ser fotocopiats o reimpresos per a ser utilitzats en més d'una 
ocasió. Es poden obtenir: 
 

Descarregant-los i imprimint-los. 
 
Presencialment:  - a  l'Agència de Salut Pública de Barcelona (Registre general, Plaça Lesseps, 1, 08023 Barcelona), o 
 - al Servei de Control Alimentari de Mercats Centrals. Edifici “Escorxador” de Mercabarna. 

 
Com s’ha d’efectuar l’autoliquidació i on s’ha de trametre? 
 
El subjecte passiu omplirà i signarà el formulari de declaració, i un cop calculat l’import a pagar, omplirà l’imprès corresponent a la carta 
de pagament, i efectuarà l’ingrés a qualsevol oficina o terminal de “La Caixa” (si la declaració donés com a import a liquidar un valor de 0 
€, no caldrà utilitzar la carta de pagament i per tant no caldrà adreçar-se a “La Caixa”).  
Un cop efectuat el pagament o en cas d’import amb valor 0 €, el subjecte passiu haurà de presentar aquest formulari amb el justificant de 
pagament, preferentment, a: 

• Registre general de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, 
 Pl. Lesseps, 1, 08023-Barcelona. 
 

• Per fax, al 93 441 35 86 
 

• Per correu electrònic:   
 

• Servei de Control Alimentari de Mercats Centrals. Direcció de Seguretat Alimentària. 
  Agència de Salut Pública de Barcelona, Edifici “Escorxador” de Mercabarna. 
 
Si bé també els pot presentar a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà: 
 
 

-Ajuntament de Barcelona 
Pl. Sant Miquel, 4, 08002 
 
-Districte de Ciutat Vella 
Ramelleres, 17, 08001 
 
-Districte de l’Eixample 
Aragó, 328, 08009 
 
-Districte de Sants-Montjuïc 
Creu Coberta, 104, 08014 
 
-Districte de Les Corts 
Pl. Comas, 18, 08028 
 
-Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
Anglí, 31, 08017 

 
-Districte de Gràcia 
Francisco Giner, 46, 08012 

-Districte d’Horta-Guinardó 
Rda. Guinardó, 49, 08024 
 
-Districte de Nou Barris 
Doctor Pi i Molist, 133, 08042 
 
-Districte de Sant Andreu 
Pl. Orfila, 1, 08030 
 
-Districte de Sant Martí 
Pl. Valentí Almirall, 1, 08018 
 
-Subseu de la Marina 
Pg Zona Franca, 185-219, 08038 
 
-Subseu Zona Nord 
Av. Rasos de Peguera, 25, 08033 
 
-Subseu Garcilaso 
Juan de Garay, 116, 08027 

http://www.aspb.cat/preusitaxes/fap/paper/nd_controlanimal.asp?idpdf=3
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Com omplir el formulari? 
 
 
En cada mòdul destinat a la consignació de l'activitat realitzada per tipus d'animal, s'ha d'introduir les dades següents: 

 
ACTIVITAT DE SACRIFICI: 
 
A les caselles (1), (2), (3) i (4), cal consignar el nombre d'animals que se sacrifiquen complint els requisits d'una, dos o fins a tres 
deduccions com a màxim, i sempre que la deducció total no superi el 56% de la quota. 
 
A les caselles (6), (7) i (8) s'han de consignar els tipus de combinacions de les deduccions que es poden aplicar en el nombre de canals 
de la fila corresponent. ( a1), a2), a3), a4), a5) ) 
A la casella número (5) no cal consignar res, ja que està destinada a aquella part de les canals a les quals no se'ls hi pot aplicar cap tipus 
de deducció. 
 
A les caselles (9), (10) i (11)  cal consignar el sumatori del percentatge corresponent a les deduccions a aplicar en cada cas. Per tant, si 
en una fila apliquen per a un nombre determinat de canals les deduccions a1, a2 i a3, cal posar el sumatori del percentatge a aplicar que 
seria en aquest cas de 56%, sobre la quota corresponent ( a.1 (25%) + a.2 (11%) + a.3 (20%) = 56% ) 
L'import de la quota a aplicar, després de les deduccions corresponents, el trobareu a la taula de deduccions que s'annexa en el full 
número 4. 
 
En aquesta taula haureu de buscar en la columna corresponent al tipus d’animal del que es tracta, i anar a buscar el total de deduccions  
a aplicar. En el requadre en què es trobin ambdues dades, trobareu l’import de la quota per la qual heu de multiplicar el nombre de 
canals. L'import que resulti l'heu de consignar en les caselles corresponents a IMPORTS PARCIALS, (12), (13), (14)  i (15). 
 
A la casella (16) heu de consignar el total de canals d'aquest tipus d'animal sacrificat. ( (1)+(2)+(3)+(4) ) 
A la casella (17) heu de posar l'import total a liquidar  ( (12)+(13)+(14)+(15) ) 

 
S'ha d'emplenar de la mateixa forma cada un dels mòduls corresponents, segons el tipus d'animal. 
 
A la casella número (18) s'ha de consignar la suma de tots els imports totals per sacrifici d'animals (caselles (17) ) 

 
 

TRANSFORMACIÓ DE LA CAÇA 
 
A la casella (1) cal consignar el nombre d'animals, per als quals no es pot aplicar cap tipus de deducció. 
 
A la casella (2) cal consignar el nombre d'animals, per als quals es pot aplicar la deducció b. 
 
Per saber l'import de la quota, un cop aplicada la deducció b (20%), podeu consultar la taula de deduccions que s'annexa en el full núm. 
4. 
 
Heu de multiplicar l’import de la quota resultant, segons el tipus de deducció, pel nombre d’animals que correspongui. L'import que resulti 
l'heu de consignar en les caselles corresponents a IMPORTS PARCIALS, (7), (8).  
 
A la casella (16) heu de consignar el total d’animals d'aquest tipus d'animal ( (1)+(2)). 
A la casella (17) heu de posar l'import total a liquidar ((7)+(8)) 

 
S'ha d'emplenar de la mateixa forma cada un dels mòduls corresponents, segons el tipus d'animal. 
 
A la casella número (19) s'ha de consignar la suma dels imports totals. 
 
A la casella (20), IMPORT TOTAL A LIQUIDAR , s'ha de consignar la suma dels imports totals de les activitats realitzades ( (18) i/o (19)  
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DEDUCCIONS 
 
 
Quan es tracti de sacrifici , el subjecte passiu es pot aplicar, quan correspongui, de manera additiva un màxim de tres deduccions,  
sempre que la deducció total no superi el 56% de la quota, en cada grup parcial d'animals, d'entre els tipus a.1), a.2), a.3), a.4) i a.5). 
 
Quan es tracti de transformació de la caça , es pot aplicar la deducció del tipus b.   
 
a.1) Deducció per horari regular diürn: 
 
La deducció es pot aplicar quan en el període impositiu  el subjecte  passiu ha portat a terme l'activitat entre les 6.00 h i les 22.00 hores 
de dilluns a divendres laborables. 
L'import de deducció per a sacrifici, a.1) és d'un 25% sobre la quota. 
 
 
a.2) Deducció per personal de suport al control ofi cial: 
 
La deducció per personal de suport al control oficial es pot aplicar quan el subjecte passiu, d'acord amb la seva activitat i amb la 
normativa vigent, disposa de personal que fa tasques de suport a la inspecció. Aquest  personal va a càrrec  del subjecte passiu, de 
conformitat amb el punt B del capítol III, de la secció III de l'annex  I del Reglament 854/2004 del Parlament Europeu i del Consell, del 29 
d'abril. 
L'import de deducció és d'un 11% sobre la quota. 
 
 
a.3) Deducció per suport instrumental al laboratori  per al control oficial: 
 
La deducció per suport instrumental al control oficial es pot aplicar quan l'establiment posa a disposició dels serveis d'inspecció el 
material i els equipaments apropiats per a dur a terme les activitats de control específiques en les mateixes instal·lacions. Aquesta 
dotació instrumental consisteix a posar a disposició del control oficial les eines i l’utillatge necessaris per a funcions específiques de 
mostreig i assaig. 
L'import de deducció és d'un 20% sobre la quota. 
 
 
a.4) Deducció per implantació de sistemes d'autocon trol:  
 
La deducció per implantació de sistemes d'autocontrol es pot aplicar quan l'establiment disposa d'un sistema d'autocontrol eficaç basat 
en l'anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC). 
L'import de deducció per a sacrifici, a.4) és d'un 6% sobre la quota. 
 
 
a.5) Deducció per activitat planificada i estable: 
 
La deducció per activitat planificada i estable es pot aplicar quan els subjectes passius que porten a terme l'activitat de sacrifici, disposen 
en llur producció d'un sistema de planificació i programació i el porten  a la pràctica de manera efectiva, la qual cosa permet als serveis 
d'inspecció conèixer el servei  que cal prestar amb una anticipació mínima de setanta-dues hores, a fi de preveure els recursos i 
optimitzar-ne l'organització. 
L'import de deducció per a sacrifici, a.5) és d'un 25% sobre la quota. 
 
 
b) Deducció per sistemes d'autocontrol avaluats:  
La deducció per sistemes d'autocontrol avaluats es pot aplicar quan l'establiment disposa d'un sistema d'autocontrol basat en l'anàlisi de 
perills i punts de control crítics (APPCC), és avaluat oficialment per la autoritat competent i aquesta avaluació dóna un resultat favorable. 
L'import de deducció per transformació de la caça és d'un 20% sobre la quota. 
 
 
Les deduccions a què fan referència els apartats a. 1) i a.5) només es poden aplicar a la part de la pr oducció que reuneixi les 
condicions objecte de la deducció. 
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TAULA DE DEDUCCIONS 
 
 
Haureu de buscar en la columna corresponent a tipus d'animal, el tipus del que es tracta, i anar a buscar el total de deduccions aplicar en 
el cas que es tracti a la fila superior. En el requadre en  què es trobin ambdues dades, trobareu l'import de la quota per la qual heu de 
multiplicar el nombre de canals/tones. L'import que resulti l'heu de consignar en les caselles corresponents a IMPORTS PARCIALS (12), 
(13), (14) i (15). 
 

Boví pesat Boví jove Equí Porcí >25kg Porcí <25kg
Oví/Cabrum

>12Kg
Oví/Cabrum

<12kg
Gallus i
pintades

Ànecs i
oques

Gall dindi Conill

Quota (€/animal) 6,474034 2,589614 3,884420 1,294806 0,647404 0,323701 0,194221 0,006474 0,012948 0,032370 0,006474
6% 6,085592 2,434237 3,651355 1,217118 0,608560 0,304279 0,182568 0,006086 0,012171 0,030428 0,006086
11% 5,761890 2,304756 3,457134 1,152377 0,576190 0,288094 0,172857 0,005762 0,011524 0,028809 0,005762
17% (6%+11%) 5,373448 2,149380 3,224069 1,074689 0,537345 0,268672 0,161203 0,005373 0,010747 0,026867 0,005373
20% 5,179227 2,071691 3,107536 1,035845 0,517923 0,258961 0,155377 0,005179 0,010358 0,025896 0,005179
25% 4,855526 1,942211 2,913315 0,971105 0,485553 0,242776 0,145666 0,004856 0,009711 0,024278 0,004856
26% (20%+6%) 4,790785 1,916314 2,874471 0,958156 0,479079 0,239539 0,143724 0,004791 0,009582 0,023954 0,004791
31% (20%+11%) 4,467083 1,786834 2,680250 0,893416 0,446709 0,223354 0,134012 0,004467 0,008934 0,022335 0,004467
36% (11%+25%) 4,143382 1,657353 2,486029 0,828676 0,414339 0,207169 0,124301 0,004143 0,008287 0,020717 0,004143
37% (6%+11%+20%) 4,078641 1,631457 2,447185 0,815728 0,407865 0,203932 0,122359 0,004079 0,008157 0,020393 0,004079
42% (6%+11%+25%) 3,754940 1,501976 2,252964 0,750987 0,375494 0,187747 0,112648 0,003755 0,007510 0,018775 0,003755
45%(20%+25%) 3,560719 1,424288 2,136431 0,712143 0,356072 0,178036 0,106822 0,003561 0,007121 0,017804 0,003561
50% (25%+25%) 3,237017 1,294807 1,942210 0,647403 0,323702 0,161851 0,097111 0,003237 0,006474 0,016185 0,003237
51% (6%+20%+25%) 3,172277 1,268911 1,903366 0,634455 0,317228 0,158613 0,095168 0,003172 0,006345 0,015861 0,003172
56% (6%+25%+25%) 2,848575 1,139430 1,709145 0,569715 0,284858 0,142428 0,085457 0,002849 0,005697 0,014243 0,002849
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TRANSFORMACIÓ DE LA CAÇA 
Deduccions Totals 

0% 20% 

(euros per animal) Quota Quota després de 
deducció 

Caça menor de ploma 0,006474 0,006474 0,0051792 

Caça menor de pèl 0,012948 0,012948 0,0103584 

Ratites (estruços, emús i nyandús) 0,647404 0,647404 0,51792 

Verros 1,942210 1,942210 1,55377 

Remugants 0,647404 0,647404 0,51792 
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INSTRUCCIONS/EXEMPLES 
 
Per tal de realitzar la declaració d'autoliquidació de la taxa de control i inspecció sanitària en escorxadors, cal que seguiu 
les instruccions i exemples d'aquest esborrany. 
 
Exemple per a sacrifici: 
 
En l'exemple, hi ha una producció de 10.000 caps sacrificats. 
Les deduccions que es pot aplicar aquesta empresa són les següents:  
 

 
� a.1) Deducció per horari regular diürn (en aquells caps que ho compleixen) 
� a.3) Deducció per suport instrumental al control oficial 
� a.4) Deducció per sistemes d'autocontrol avaluats. 
� a.5) Deducció per activitat planificada i estable ( en aquells caps que ho compleixen) 

 
El subjecte passiu ha de declarar el nombre de caps que compleixen els requisits per a cada deducció, agrupant-los  per 
grups d'un màxim de 3 deduccions per grup parcial, efectuant les combinacions de deduccions que es vulgui, sempre i 
quan es compleixin els requisits de cada deducció. No s'ha de repetir cap combinació. 
 
Un cop sabem quantes canals compleixen els requisits d'1, 2 o 3 deduccions, hem de sumar els percentatges de deducció 
sobre la quota que tenen establerta. 
 
En l'exemple, a la casella (2) tenim 4.000 canals que compleixen amb les deduccions a.3, a.4 i a.5, que són un 20%, 6% i 
25% respectivament. Sumem aquests percentatges i ens dóna un 51%. 
 
A la Taula de Deduccions que trobem al full número 4, corresponent a Sacrifici, hem de buscar el tipus d'animal, (boví 
jove) que en un principi té una quota de 2,589614 euros. Seguint la columna, busquem la fila on hi ha la quota que ens ha 
resultat després de les deduccions (un 51% de deducció), i ho fem coincidir amb la columna del tipus d'animal, per veure 
la quota resultant després de la deducció.  
En aquest cas, la quota és de  1,268911 euros , que multiplicat per 4.000 canals, dóna un resultat de 5.075,64 euros, per 
aquest parcial d'animals. 
 

Boví pesat Boví jove Equí Porcí >25kg Porcí <25kg
Oví/Cabrum

>12Kg
Oví/Cabrum

<12kg
Gallus i
pintades

Ànecs i
oques

Gall dindi Conill

Quota (€/animal) 6,474034 2,589614 3,884420 1,294806 0,647404 0,323701 0,194221 0,006474 0,012948 0,032370 0,006474
6% 6,085592 2,434237 3,651355 1,217118 0,608560 0,304279 0,182568 0,006086 0,012171 0,030428 0,006086
11% 5,761890 2,304756 3,457134 1,152377 0,576190 0,288094 0,172857 0,005762 0,011524 0,028809 0,005762
17% (6%+11%) 5,373448 2,149380 3,224069 1,074689 0,537345 0,268672 0,161203 0,005373 0,010747 0,026867 0,005373
20% 5,179227 2,071691 3,107536 1,035845 0,517923 0,258961 0,155377 0,005179 0,010358 0,025896 0,005179
25% 4,855526 1,942211 2,913315 0,971105 0,485553 0,242776 0,145666 0,004856 0,009711 0,024278 0,004856
26% (20%+6%) 4,790785 1,916314 2,874471 0,958156 0,479079 0,239539 0,143724 0,004791 0,009582 0,023954 0,004791
31% (20%+11%) 4,467083 1,786834 2,680250 0,893416 0,446709 0,223354 0,134012 0,004467 0,008934 0,022335 0,004467
36% (11%+25%) 4,143382 1,657353 2,486029 0,828676 0,414339 0,207169 0,124301 0,004143 0,008287 0,020717 0,004143
37% (6%+11%+20%) 4,078641 1,631457 2,447185 0,815728 0,407865 0,203932 0,122359 0,004079 0,008157 0,020393 0,004079
42% (6%+11%+25%) 3,754940 1,501976 2,252964 0,750987 0,375494 0,187747 0,112648 0,003755 0,007510 0,018775 0,003755
45%(20%+25%) 3,560719 1,424288 2,136431 0,712143 0,356072 0,178036 0,106822 0,003561 0,007121 0,017804 0,003561
50% (25%+25%) 3,237017 1,294807 1,942210 0,647403 0,323702 0,161851 0,097111 0,003237 0,006474 0,016185 0,003237
51% (6%+20%+25%) 3,172277 1,268911 1,903366 0,634455 0,317228 0,158613 0,095168 0,003172 0,006345 0,015861 0,003172
56% (6%+25%+25%) 2,848575 1,139430 1,709145 0,569715 0,284858 0,142428 0,085457 0,002849 0,005697 0,014243 0,002849
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 Euros/ 
animal 

Nombre total 
d'animals 

   Import 

Boví jove  2,589614 10.000    (16)    14.942,07€  (17) 

Nombre parcial 
d'animals Tipus  deducció % deducció Imports parcials 

Nombre parcial 
d'animals Tipus deducció % deducció Imports parcials 

2.000           (1) Sense deducció  
(5) 

0%      5.179,23€   (12) 3.000         (3) a.1 + a.4 + a.5  (7) 56%   (10) 3.418,29€  (14) 

4.000           (2) a.3 + a.4 + a.5   (6) 51%      (9) 5.075,64€   (13) 1.000         (4) a.1 + a.3 + a.4  (8) 51%   (11) 1.268,91€  (15) 


