TAXA PER INSPECCIÓ I CONTROL SANITARI D'ANIMALS I ELS SEUS PRODUCTES - INSTRUCCIONS
LLEI 10/1997, DE LA GENERALITAT VALENCIANA, DE 16 DE DESEMBRE.
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Apartat A: subjecte passiu.
Són subjectes passius obligats el pagament de les taxes per controls sanitaris
d'animals i els seus productes, les persones o entitats següents:
a) En el cas de les taxes relatives a les inspeccions i controls sanitaris oficials ante
mortem i post mortem dels animals sacrificats, estampillat de canals, vísceres i
despulles destinades al consum humà, els titulars dels establiments on es duga a
terme el sacrifici, o es practique la inspecció, siguen persones físiques o jurídiques.
b) En les taxes relatives al control de les operacions d'especejament:
1) Les mateixes persones determinades en l'apartat anterior quan les operacions
d'especejament es realitzen en el mateix escorxador.
2) Les persones físiques o jurídiques titulars dels establiments dedicats a l'operació
d'especejament de forma independent, en els altres casos.
c) En les taxes relatives al control de l'emmagatzematge, des del moment en què es
fixen, les persones físiques o jurídiques titulars dels establiments d'emmagatzematge.
d) En les taxes relatives al control de substàncies i residus en animals i els seus
productes, els titulars dels establiments, siguen persones físiques o jurídiques, on
s'obtinguen les mostres per a dur a terme els controls o anàlisis esmentats.
Apartat B: càlcul de les quotes.
Quota tributària de la taxa per inspeccions i controls sanitaris de carns fresques,
carns d'aus de corral i carns de conill i caça:
En les operacions de sacrifici realitzades en escorxadors, les quotes es liquidaran
en funció del nombre d'animals sacrificats, a aquest efecte s’aplicaran les tarifes
següents (o les que cada exercici es troben legalment vigents):
Carn de boví:
Bovins amb més de 218 kg: 5,35 euros per animal.
Bovins amb menys de 218 kg: 2,14 euros per animal.
Carn d’animals de peu redó/èquids: 3,21 euros per animal.
Carn de porcí:
Animals de menys de 25 kg en canal: 0,56 euros per animal.
Animals de pes igual o superior a 25 kg en canal: 1,07 euros per animal.
Carn d'oví i de caprí:
Animals de menys de 12 kg en canal: 0,15 euros per animal.
Animals de pes igual o superior a 12 kg en canal: 0,26 euros per animal.
Carn d'aus i conills:
Aus del gènere Gallus i pintades: 0,0055 euros per animal.
Ànecs i oques: 0,01 euros per animal.
Galls dindis: 0,026 euros per animal.
Carn de conill de granja: 0,0055 euros per animal.
Per als controls a realitzar en sales d'especejament, inclòs l'etiquetatge i marcatge
de peces obtingudes de les canals, la quota es determinarà en funció del nombre de
tones sotmeses a l'operació d'especejament, es prendrà com a referència el pes real
de la carn abans d’especejar, inclosos els ossos, i s’aplicaran les tarifes següents (o
les que cada exercici es troben legalment vigents):
Per tona de carn:
De boví, porcí, d’animals de peu redó/equí, oví i caprí: 2,14 euros.
D'aus i conills de granja: 1,63 euros.
De caça silvestre i de cria:
De caça menor de ploma i pèl: 1,63 euros.
De ratites (estruç, emú, nyandú): 3,21 euros.
De verros i remugants: 2,14 euros.

Per als controls a realitzar en establiments de transformació de la caça la quota
es determinarà en funció del nombre d'animals sotmesos a operacions de
transformació, a aquest efecte s’aplicaran les tarifes següents (o les que cada exercici
es troben legalment vigents):
Caça menor de ploma: 0,005 euros per animal.
Caça menor de pèl: 0,01 euros per animal.
Ratites: 0,56 euros per animal.
Mamífers terrestres:
Verros: 1,63 euros per animal.
Remugants: 0,54 euros per animal.
Per a les operacions d'emmagatzematge la quota es determinarà en funció del
nombre de tones sotmeses a les operacions de control d’emmagatzematge, a aquest
efecte s’aplicarà la tarifa de 0,54 euros per tona (o la que cada exercici es trobe
legalment vigent).
Quota tributària de la taxa per controls sanitaris respecte de determinades
substàncies i els seus residus en animals vius i els seus productes.
La quota tributària de la taxa per inspecció i control sanitari de les carns fresques,
carns d'aus de corral, i carns de conill i caça, inclou els costos derivats del control
sanitari de determinades substàncies i la investigació de residus en els animals vius,
practicats segons els mètodes d'anàlisis previstes en les reglamentacions
tecnicosanitàries sobre la matèria, dictades per l’Estat espanyol, o catalogades de
compliment obligatori en virtut de normes emanades de la Unió Europea.
Apartat C. Acumulació de quotes
Les quotes tributàries meritades en cada cas s'hauran d'acumular quan es done la
circumstància que la integració de totes o algunes de les fases de meritació
concórreguen en un mateix establiment, d'acord amb les regles següents:
a) En cas que en aquest establiment s'efectuen operacions de sacrifici, especejament i
emmagatzematge s'aplicaran els criteris següents per a l'exacció i meritació del tribut:
a.1) La taxa a percebre serà igual a l'import acumulat de les quotes tributàries
meritades per les operacions esmentades fins a la fase d'entrada en magatzem
inclusivament.
a.2) Si la taxa percebuda en l'escorxador cobreix igualment la totalitat de les despeses
d'inspecció per operacions d'especejament i control d'emmagatzematge, no es
percebrà cap taxa per aquestes dues últimes operacions.
b) Quan concórreguen en un mateix establiment únicament operacions de sacrifici i
especejament i la taxa percebuda en l'escorxador cobrisca igualment la totalitat de les
despeses d'inspecció per operacions d'especejament, no es percebrà cap taxa per
aquest concepte.
c) En el cas que en aquest establiment es realitzen solament operacions
d'especejament i emmagatzematge, no es meritarà la quota relativa a inspeccions i
controls sanitaris de carns per l'operació d'emmagatzematge.
S'entendrà que la taxa exigida pel sacrifici cobreix igualment les despeses de control
de les operacions d'especejament, o fins i tot de les operacions d'especejament i
emmagatzematge, quan la situació dels locals on es desenvolupen aquestes,
reconeguda per l'òrgan competent en matèria d'inspecció sanitària d'animals i els seus
productes, permet als tècnics facultatius dur a terme el control de totes elles sense un
increment apreciable del temps, que normalment s’hauria de dedicar, per si sol, al
control de les operacions de sacrifici.
Apartat D. Deduccions en la quota.
1) Seran aplicables a la quota les deduccions següents:

A) En relació amb les quotes corresponents a operacions de sacrifici, i amb el màxim
de la suma de tres deduccions en cada liquidació del període impositiu, les que
corresponguen de les següents:
Canviar els paràgrafs en lletra blava:
a) Deducció per suport instrumental al control oficial, que pertocarà quan el subjecte
passiu pose a la disposició dels serveis d'inspecció roba de treball, el material i els
equipaments apropiats per a dur a terme les activitats de control específiques en
aquestes instal·lacions, incloent-hi, a aquest efecte, equips de protecció individual
adequats, espais de treball suficients i degudament equipats i en condicions, així com
les eines i utensilis necessaris per a realitzar les funcions d'inspecció oficial: 20% de la
quota.
b) Deducció per activitat planificada i estable, que pertocarà quan els subjectes
passius disposen d'un sistema de planificació i programació de la producció i el porten
a la pràctica de manera efectiva, que permet als serveis d'inspecció conéixer el servei
que fa falta prestar amb una anticipació mínima de setanta-dues hores, amb la finalitat
de preveure els recursos necessaris i optimitzar l'organització d'aquest servei: 25% de
la quota.
c) Deducció per horari regular diürn, que pertocarà quan en el període impositiu el
subjecte passiu duga a terme l'activitat entre les 8.00 hores i les 22.00 hores, del
dilluns a divendres laborables: 25% de la quota.
d) Deduccions per personal de suport al control oficial, que pertocarà quan el subjecte
passiu, d'acord amb la seua activitat i la normativa vigent, pose a la disposició dels
tècnics facultatius sanitaris, encarregats del control oficial, personal propi que
col·labore de forma efectiva i suficientment rellevant en aquest control: 10% de la
quota. En el cas de la producció de carns d'aus de corral i lagomorfs, amb autorització
prèvia, s'entendrà que disposen de personal de suport al control oficial els
establiments que posen a la disposició dels esmentats tècnics facultatius sanitaris
personal propi que exercisca les funcions dels assistents oficials especialitzats, d'acord
amb els requisits establits en el Reglament 854/2004.
i) Deducció per equipament de material i servei informàtic, material d'oficina i
comunicacions, que pertocarà quan el subjecte passiu pose a la disposició dels serveis
d'inspecció els equipaments i serveis informàtics, material d'oficina i de comunicacions
necessaris per a poder dur a terme les actuacions de registre dels controls oficials,
incloent-hi, a aquest efecte, equipament de material informàtic i servei, material
d'oficina suficient i servei de comunicació: 20% de la quota.
f) Deducció pel control i inspecció ante mortem en explotació, que pertocarà quan les
operacions d'inspecció ante mortem s'hagen practicat en el bestiar en l'explotació
d'origen i no calga repetir-les en l'escorxador, en virtut del que es preveu en l'annex I,
secció I, capítol II, punt B.5 del Reglament 854/2004, del 29 d'abril: 10% de la quota.
B) Així mateix, en relació amb les quotes corresponents a operacions de sacrifici,
una deducció del 20% de la quota corresponent a animals porcins i de peu
redó/èquids, per la implantació i acreditació, de manera individual o mitjançant
l'associació amb un laboratori oficial, públic o privat, d'un sistema de qualitat per al
control de la presència de triquina. Aquesta deducció serà compatible amb les que
siguen aplicables conformement a l'apartat A).
C) En relació amb les quotes corresponents als controls en sales d'especejament i
en establiments de transformació de la caça, i amb el màxim de la suma de dues
deduccions en cada liquidació del període impositiu, les que corresponguen de les
següents:
a) Deducció per sistemes d'autocontrol avaluats, que pertoca 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 l'autoritat competent i aquesta avaluació dóna un
resultat favorable: 20% de la quota.

b) Deducció per activitat planificada i estable, que pertoca quan els subjectes passius
que duen a terme l'activitat d'especejament o manipulació de la caça disposen en la
seua producció d'un sistema de planificació i programació i el porten a la pràctica de
manera efectiva, que permet als serveis d'inspecció conéixer el servei que fa falta
prestar amb una anticipació mínima de setanta-dues hores, amb la finalitat de
preveure els recursos i optimitzar l'organització: 20% de la quota.
c) Deducció per horari regular diürn, que pertocarà quan en el període impositiu el
subjecte passiu ha dut a terme l'activitat entre les 8.00 hores i les 22.00 hores, del
dilluns a divendres laborables: 25% de la quota.
D) Les deduccions a què fan referència les lletres c) i f) de l'apartat A) i la lletra c) de
l'apartat C) només es poden aplicar a la part de la producció que reunisca les
condicions objecte de la deducció.
2) L'aplicació de les deduccions exigirà el seu reconeixement previ, a sol·licitud
del subjecte passiu, mitjançant resolució del conseller competent en matèria de sanitat.
En cas de falta de resolució en el termini de tres mesos comptats des de l'endemà de
la presentació de la sol·licitud, aquesta s'entendrà estimada. En tot cas, l'aplicació de
les deduccions sol·licitades es podrà efectuar a partir del període de liquidació següent
al del seu reconeixement exprés o presumpte, el qual tindrà un període de vigència
d'un any.
Termini i lloc de presentació de l'autoliquidació. L'autoliquidació, que serà única
per cada subjecte passiu, s'haurà de presentar entre els dies 1 i 20 del mes següent al
de la fi del període de liquidació corresponent, en les direccions territorials de Sanitat.
Període de liquidació. El període de realització de fets imposables a què ha de
referir-se l'autoliquidació ha de coincidir amb el trimestre natural, excepte en els casos
d'altes i baixes d'activitat en què aquestes circumstàncies determinaran l'inici i el final,
respectivament, del període de liquidació.
Pagament. L'import del deute podrà ingressar-se en qualsevol entitat col·laboradora
de la Generalitat Valenciana en la recaptació de tributs de les quals se citen a
continuació: Bankia, Cajamar, Ruralcaja CRM, Banco de Valencia, Banco de
Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, La Caixa, CAM, Ibercaja CatalunyaCaixa.
A aquest efecte, el pagament s'efectuarà en diners de curs legal, a través dels mitjans
de pagament autoritzats per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, i que, a
cada moment, tinga acreditats cada entitat col·laboradora.
Rectificació de l'autoliquidació. Conformement al que s'estableix en els articles
120.3 i 221.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, quan un obligat
tributari entenga que l'autoliquidació per ell formulada ha donat lloc a la realització d'un
ingrés indegut, o ha perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims, podrà
instar-ne la rectificació davant l'òrgan definit en l'apartat LLOC DE PRESENTACIÓ.
Les sol·licituds podran fer-se una vegada presentada l’autoliquidació corresponent i
abans que l'Administració haja practicat la liquidació definitiva o, en defecte d'això,
abans que haja prescrit el dret de l'Administració per a determinar el deute tributari
mitjançant l'oportuna liquidació o el dret a sol·licitar la devolució corresponent

