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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Ordenança Fiscal núm. 23
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA BÀSCULA MUNICIPAL
Article 1 – Fonament i Naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l’article 57 i 20.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la utilització de la bàscula municipal, que es regirà per la
present Ordenança Fiscal.
Article 2 – Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis o de realització d’activitats
administratives de competència local que derivi de utilització de la bàscula municipal.
Article 3 – Obligats tributaris
Són obligats tributaris de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributaria,
que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, per la prestació de serveis o de realització
d’activitats administratives de competència local que constitueixen el fet imposable de la
taxa.
Article 4 – Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del obligat tributari totes les
persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.
2. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix
l’article 35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves
respectives participacions de les obligacions tributàries de dites entitats.
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
a)
b)
c)

Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
Quan s’hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
En els supòsits de cessació de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions
tributàries pendents en la data del cessament.

4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst
en la Llei General Tributària.
Article 5 – Exempcions i bonificacions
No s’aplicarà exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
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Article 6 – Quota tributària
La quantia de la taxa, expressada en euros, es determinarà aplicant les tarifes següents:
BÀSCULA PONT: PAGAMENT AUTOMÀTIC
Fins
Més
Més
Més

a 1.000 quilos de pes:
de 1.000 fins a 5.000:
de 5.000 fins a 10.000:
de 10.000 a 60.000:

2,00
2,50
3,00
4,00

Article 7 – Règim de declaració i ingressos
1. La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació.
2. La finalitat de la present quota, és solament prestar els útils de peses i mesures propietat
del Municipi, bé per a facilitar operacions directes de transacció o compravenda, o bé per a
comprovar l'exactitud de les operacions realitzades amb la garantia que ofereix
l'Ajuntament, emprant els seus útils degudament i fidelment contrastats, amb la fi d'evitar
fraus o enganys.
3. El pagament dels drets expressats s'efectuarà per mitjà de l'aparell automàtic instal·lat a
peu de bàscula.
4. L'Ajuntament podrà celebrar anualment concerts amb gremis o particulars per a la
percepció i efectivitat dels drets d'aquesta Ordenança, podent, també, arrendar la seva
exacció o cobrament.
Article 8 – Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regirà pel disposat en la Llei General
Tributària, la seva normativa i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació
aprovat per l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 28 d’octubre de 2003,
començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2004 i continuarà vigent mentre no se n'acordi
la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran
vigents.

140

