AJUNTAMENT
D’OLIANA

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE BÀSCULA
Ordenança fiscal núm. 26.
Article 1. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 27 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació
del servei de bàscula.
Article 2. Fet imposable
Està constituït per la utilització del servei de bàscula pública municipal.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que
utilitzin el servei de bàscula, a que es refereix l’article anterior.
Article 4. Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei
General Tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària
Article 5.- Quota Tributària
La quantia de la taxa és la que es determina d’acord amb la següent tarifa:
-

Servei de repès i medició fins a 10.000kg ....................
Servei de repès i medició de 10.001 kg a 20.000 kg ....
Servei de repès i medició de 20.001 kg a 60.000 kg ....

1,00 €
1,50 €
2,00 €

Article 6. Administració i cobrança
El pagament dels drets assenyalats en la tarifa precedent s’acreditarà mitjançant tiquet
de la màquina expenedora.
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Article 7. Comprovació i investigació
1. La inspecció i la comprovació de la taxa es realitzarà d’acord amb el que es
preveu en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen.
2. Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments
de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran
d’acord amb el que es preveu a la Llei general tributària .

Disposició addicional.
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final.
Aquesta Ordenança ha estat aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en la
sessió del dia 30 de desembre de 2013. Entrarà en vigor un cop s’hagi publicat el seu
text íntegre en el BOP de Lleida, i tindrà vigència mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
Diligència:
Per a fer constar que aquesta Ordenança, va ser aprovada provisionalment per
acord de Ple de data 30 de desembre de 2013. L’acord provisional ha esdevingut definitiu
i el seu text íntegre s’ha publicat en el BOP de Lleida número 55 de
data 20 de març de 2014.
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