SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE DEDUCCIONS EN
LA QUOTA
S A

CODI TERRITORIAL

0 0

-

ÒRGAN GESTOR

1

A
Espai reservat per a l’etiqueta identificativa
(Si no disposeu d’etiquetes, feu constar a continuació les vostres
dades identificatives, així com les del vostre domicili fiscal)

5 NIF

6 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL

7 C. -PL. -AV.

8 NOM DE LA VIA PÚBLICA

14 TELÈFON

15 ADREÇA ELECTRÒNICA

10 LLETRA

17 PROVÍNCIA

16 MUNICIPI

11 ESC

12 PIS

18 CP

13 PTA.

400 CODI PAÍS

ACTIVITAT
ESCORXADOR

C

9 NÚM.

SALA D’ESPECEJAMENT

SALA TRACTAMENT DE CAÇA

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE DEDUCCIONS EN LA QUOTA

ARTICLE 9 BIS LLEI 10/1997, DE 16 DE DESEMBRE, DE TAXES PER INSPECCIONS I
CONTROLS SANITARIS D’ANIMALS I ELS SEUS PRODUCTES.

ASSENYALEU AMB
“X” EN CAS
AFIRMATIU

ESCORXADOR:
% DEDUCCIÓ
QUOTA EN CAS
AFIRMATIU

ESPECEJAMENT I
CAÇA:
% DEDUCCIÓ CUOTA
EN CAS AFIRMATIU

Deducció per sistemes d’autocontrol, basats en l’anàlisi de perills i punts de control crítics
(APPCC i GPH), i avaluats favorablement per l’autoritat competent.

20%

Deducció per suport instrumental al control oficial, que serà procedent quan el subjecte passiu
pose a 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 les mateixes instal·lacions, incloent-hi, a
aquest efecte, equips de protecció individual adequats, espais de treball suficients i degudament
equipats i condicions, així com les eines i estris necessaris per realitzar les funcions d'inspecció
oficial

20%

Deducció per actividad planificada i estable, que serà procedent quan els subjectes passius
disposen d’un sistema de planificació i programació de la producció i el porten a la pràctica de
manera efectiva, permetent als servicis d’inspecció conéixer el servici que cal prestar amb una
anticipació mínima de setanta-dos hores, a fi de preveure els recursos necessaris i optimitzar
l’organització d’este servici.

25%

20%

25%

25%

Deducció per horari regular diürn, que serà procedent quan en el període impositiu, el subjecte
passiu duga a terme l’activitat entre les 8.00 hores i les 22.00 hores, de dilluns a divendres
laborables.
En cas que l’horari regular diürn no afecte la totalitat de l’activitat, indiqueu el percentatge en
horari diürn.

%

10%

Deducció per equipament de material i servei informàtic, material d'oficina i comunicacions, que
serà procedent quan el subjecte passiu pose a disposició dels serveis d'inspecció els
equipaments i serveis informàtics, material d'oficina i 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%

DIN-A4

01.12

Deduccions per personal de suport al control oficial, que serà procedent quan el subjecte
passiu, d’acord amb la seua activitat i la normativa vigent, pose a disposició dels tècnics
facultatius sanitaris, encarregats del control oficial, personal propi que col·labore de forma
efectiva i suficientment rellevant en este control.
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
disposició dels tècnics facultatius sanitaris mencionats personal propi que exercisca les
funcions dels assistents oficials especialitzats, d’acord amb els requisits establits en el
Reglament 854/2004.

Deducció pel control i inspecció ante mortem en explotació, que serà procedent quan les
operacions d’inspecció ante mortem s’hagen practicat en el bestiar en l’explotació d’origen i no
calga repertir-les en l’escorxador, en virtut del que preveu l’annex I, secció I, capítol II, punt B.5
del Reglament 854/2004, del 29 d’abril.
En cas que la inspecció ante morten en explotació no afecte la totalidad de l’activitat, indiqueu el
percentatge d’entrades d’animals amb la inspecció mencionada.

10%
%

Deducció per la implantació i acreditació, de manera individual o per mitjà de l’associació amb
un laboratori oficial, públic o privat, d’un sistema de qualitat per al control de la presència de
triquina en les operacions de sacrifici d’animals porcins i solípedes/èquids. Esta deducció serà
compatible amb les que siguen aplicables d’acord amb els apartats anteriors

D

20%

DIA

MES

EL SUBJECTE PASSIU O REPRESENTANT
AÑO

FIRMA

DATA

90 DATA DE PRESENTACIÓ

FIRMAT
Les dades de caràcter personal que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en
l’àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

384 - 2009

B

SR

9 6 8 8

CONCEPTE

SUBJECTE PASSIU

4

-

MODEL

TAXA PER INSPECCIÓ I CONTROL SANITARI D’ANIMALS I
ELS SEUS PRODUCTES
LLEI 10/1997, DE LA GENERALITAT VALENCIANA, DE 16 DE
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