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El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 28/11/2019, va aprovar inicialment la
modificació de l’art. 5 (quota tributària) de l’Ordenança fiscal núm. 30 reguladora
de la taxa per prestació del servei de bàscula municipal.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30
reguladora de la taxa per la prestacióó del servei de bàscula municipal
Article 1. Fonament i naturalesa.
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constituci óó 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 all òò 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 aplicacióó d’all òò que resulti vigent de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestaci óó del servei de
bàscula pública, que s'ha de regir per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s'atenen a allòò que disposa l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestacióó del servei municipal de bàscula
municipal.
Article 3. Subjecte passiu.
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents
les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35 de la
58/2003, de 17 de desembre, general tributària que facin ús de la bàscula municipal.
Article 4. Responsables.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
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Transcorregut el període d’informació pública de l’expedient (BOPT de data
23/12/2019) no s’hi han presentat al·legacions ni reclamacions, per la qual cosa s’ha
d’entendre aprovada definitivament, per la qual cosa es procedeix a la publicació del
text íntegre d’aquesta ordenança, que incorpora la modificació d’aquest article:
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ANUNCI DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR
d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 30 reguladora
de la taxa per prestació del servei de bàscula municipal.

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 de la Llei General Tributària.
Article 5. Quota tributària.
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La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la
naturalesa del servei o activitat, d’acord amb les tarifes següents:
Per pesada < 15.000 kg 1 fitxa
Per pesada > 15.000 kg 2 fitxes
Preu per fitxa = 1, 5 €”
Article 6. Exempcions i bonificacions.

Article 7. Obligació de pagament
La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació.
L’obligacióó de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix a l'usar el
servei de la bàscula pública.
El pagament de la taxa s'ha d'efectuar en rebre la fitxa del servei.
Article 8. Venda de les fitxes i adhesió al servei de comercialització.

Les fitxes es cediran, en dipòsit, a aquells establiments interessats en
comercialitzar-les i s’aniran liquidant a raó del preu per fitxa establert per aquesta
ordenança, a mesura que es vagin reposant. Així mateix, es preveu que els
establiments comercialitzadors rebin una bonificació del 10% per cada fitxa, que es
deduirà del total liquidació.
Els establiments interessats en la comercialització de fitxes ho hauran de sol·licitar
mitjançant instància. La Junta de Govern Local, a instàncies de la regidoria competent,
autoritzarà o denegarà les sol·licituds en funció de les circumstàncies i les necessitats
de cada moment.
Els establiments comercialitzadors hauran de respectar, en tot cas, el preu per fitxa
establert per aquesta ordenança, no podent-lo modificar a l’alça o a la baixa sota cap
circumstància.
Article 9. Infraccions i sancions.
2

Codi Validació: APL339TSE7JNLL5TPXQKXLYRA | Verificació: https://alcanar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

Les fitxes es podran adquirir en dependències municipals com ara el propi Ajuntament
o l’edifici de Serveis Agraris però, per tal de no limitar l’accés a aquestes fitxes a
l’horari d’atenció al públic d’aquests equipaments, es preveu que aquestes es puguin
adquirir en diversos establiments del municipi interessats en la seva venda, tals com
benzineres, bars, etc.
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No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.

En tot allòò relatiu a la qualificaci óó d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ha d'ajustar a all òò que disposen els articles 183 i
següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
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La modificació d’aquesta Ordenança, aprovada pel Ple de l'Ajuntament d’Alcanar amb
data 28/11/2019, entrarà en vigor al moment de la seva publicació integra en el Butlletí
Oficial de la Província, tot romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa.

L’ALCALDE,
Joan Roig Castell
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Alcanar, signat electrònicament al marge.
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Contra l’acord d’aprovació definitiva de la modificació d’aquesta ordenança podrà
interposar-se recurs contenciós i administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos, comptats a partir de la publicació de
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, tal com estableix l’article 19.1 de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.

