Autoliquidació de la taxa per activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors i
establiments de transformació de la caça
L’ASPB realitza tasques de control i inspecció sanitària en escorxadors, establiments de
manipulació de la caça i sales d’especejament.
Aquestes tasques de control estan gravades per una taxa, 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. Per aquest motiu, els escorxadors i establiments de
manipulació de la caça han de presentar l’autoliquidació de la taxa.
Per als controls de les sales d’especejament, la quota es determina en funció del nombre de
visites de control oficial fetes a l’establiment , i es liquida a principis de l’any següent.
Descripció del servei d'autoliquidació:
Aquest servei facilita la presentació i el pagament en forma d'autoliquidació de la taxa per
activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors i per als establiments de
transformació de la caça.
Qui ha d'autoliquidar la taxa:
Les persones físiques o jurídiques operadores o explotadores responsables de les activitats
que es fan en escorxadors i 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.
Els controls sanitaris permeten 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 post mortem dels animals sacrificats
a l'escorxador i el control de determinades substàncies i residus en els animals i llurs
productes, i el control oficial de les carns obtingudes en sales de tractament de caça.
Terminis de presentació:
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.
Quines dades són necessàries per fer l'autoliquidació ?
A l'hora de fer la declaració haureu d'identificar al subjecte passiu: Nom i cognoms o raó
social, el NIF, el Registre General Sanitari, el Registre Sanitari d'Indústries i l'adreça, i si és el
cas, les dades del representant legal. Per omplir adequadament aquesta autoliquidació cal
tenir a l'abast les dades de producció de les activitats que corresponguin.
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Presentació de l'autoliquidació de la taxa:
Cal omplir el formulari de declaració i la carta de pagament de manera manual, i efectuar el
pagament en una oficina o terminal de "La Caixa" o en línia mitjançant targeta
entrant el codi numèric que correspon al codi de barres de la carta de pagament.
És important remarcar que cada exemplar de formulari està identificat amb una numeració
única i porta aparellat una única carta de pagament amb la mateixa identificació, de tal
manera que no poden ser fotocopiats per a ser utilitzats en més d'una ocasió, i els podeu
obtenir:
•
•

Descarregant-los i imprimint-los
Adreçant-vos presencialment a l'Agència de Salut Pública de Barcelona (Registre
general, Plaça Lesseps, 1, 08023 Barcelona, o Servei d'Inspecció Sanitària de Mercats
Centrals, edifici "Escorxador" de Mercabarna)

Un cop emplenat haureu de trametre el formulari de declaració signat a l'Administració:
•

Agència de Salut Pública de Barcelona (Registre general, Plaça Lesseps, 1, 08023
Barcelona, o Servei d'Inspecció Sanitària de Mercats Centrals, edifici "Escorxador" de
Mercabarna), o

•

Qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona.
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