
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
BÀSCULA PUBLICA 

 
 

Article 1r.  Concepte 
 
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 
per l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i de conformitat amb 
allò que disposa l’article 20.4.u) del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la 
llei reguladora de les Hisendes Locals, i en aplicació d’allò que resulti vigent de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, aquest Ajuntament estableix la taxa per la 
prestació del servei de bàscula pública, que s'ha de regir per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a allò que disposa l'article 57 
de l'esmentat RDL 2/2004. 
 
 
Article 2n.  Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei municipal de 
bàscula pública. 
 
 
Article 3r.  Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que facin ús de la bàscula 
pública.  
 
 
Article 4t.  Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu 

les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42.1.a i 
42.1.b de la Llei General Tributària. 

 
2. 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 43.1 
de la Llei General Tributària. 

 
 
Article 5è.  Quantia 
 
La quantia del preu públic per l'ús de la bàscula pública serà per cada servei: 
 

� D'1 Kg a 10.000 Kg de pes: 3,14 € 
� De més de 10.000 Kg de pes: 6,27 € 



 
 
Article 6è.  Obligació de pagament 
 
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix a 

l'usar el servei de la bàscula pública. 
 
2. El pagament de la taxa s'ha d'efectuar en rebre el bitllet del servei en el qual 

figuri el pes. 
 
 
Article 7è.  Exempcions i bonificacions 
 
No s’aplicaran més exempcions i bonificacions que les establertes per llei. 
 
 
Article 8è.  Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que 
els corresponguin en cada cas, hom s'ha d'ajustar a allò que disposen els 
articles 183 i següents de la Llei General Tributària. 
 
 
Disposició final  
 
La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui en el Butlletí 
Oficial de la Província i s'ha d'aplicar a partir del dia 1 de gener de 2009. Pel 
que fa a la vigència hi romandrà fins a la seva modificació o derogació 
expresses. 
 
 
Diligència  
 
Per a fer constar que la present ordenança, que consta de 8 articles, va ser 
aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 25 d'octubre de 1989 i 
modificada per acord Plenari de data 18 de desembre de 2008, que en va fer 
l’aprovació definitiva.  
 
 
Riudoms, 19 de desembre de 2012 
 
Vist i plau 
L'alcalde,                        La secretària interventora, 
 
 
 
 
 
Josep Maria Cruset Domènech                          Marta Cuesta García 


