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AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26 
 

 

Taxa pel servei de bàscula pública 

 

 
EDICTE 

  

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada en data 27 de gener de 2004, va adoptar 

l’acord d’aprovar provisionalment la modificació de diverses ordenances fiscals municipals. 

Transcorregut el termini de trenta dies d’exposició pública de l ’acord de referència, sense 

haver-se presentat reclamacions de cap tipus, aquest ha esdevingut definitiu, de conformitat 

amb allò que preveu l’article 17.3 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les 

Hisendes Locals, determinant-se en el mateix acord que les modificacions aprovades 

entraran en vigor a part i r de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 

Tarragona i s’aplicaran amb efectes d’aquella mateixa data, a excepció de les modificacions 

que afecten a les ordenances fiscals núms. 10, 11, 12, 24 i 26, que s’aplicaran amb efectes 

de l’1 de gener de 2004. En compliment del que determinen els articles 70.2 de la Llei 7/85, 

de 2 d’abril , 17.4 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, i el mateix acord plenari de data 27 

de gener de 2004 es publica a l’Annex-1 el text íntegre de les modificacions aprovades. 

Contra l’acord plenari abans esmentat, un cop ha esdevingut definitiu, pot interposar-se 

directament recurs contenciós-administratiu, a partir de la publicació del present edicte en el 

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en la forma i terminis que estableixen les normes 

reguladores de l’esmentada jurisdicció.  

Contra l’acord plenari de referència pot interposar-se qualsevol recurs que es consideri 

pertinent previst a la legislació vigent.  

 

 

 

Gandesa, 24 de març de 2004. — L’alcalde, Miquel Aubà Fleix 
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Article 6è. Quota tributària  

 

Tarifa:  

a) Per cada pesada:2,00 euros (pesar i tarar)  

 

- Campanya verema:  

1. Raïms: 0,10 euros  

2. Brisa 0,09 euros 
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AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26 
 

 

Taxa pel servei de bàscula pública 

 

 
Article 6è. Quota tributària 

 

Tarifa:  

a) Per cada pesada de camió: 3,15 euros  

b) Per cada pesada de tractors i furgonetes: 1,90 euros  

c) Per cada pesada de carros i similars: 0,95 euros  

 

- Campanya verema:  

1. Raïms: 0,09 euros  

2. Brisa 0,08 euros 
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AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26 
 

 

Taxa pel servei de bàscula pública 

 

 
Article 1r. Fonament i naturalesa  

A l’empara del que estableixen els articles 58 i 20.4 u), de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els 

articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, l’Ajuntament estableix la taxa pel servei de bàscula 

pública.  

 

Article 2n. Fet imposable  

Consisteix en la prestació per part de l’Ajuntament, del servei de bàscula pública.  

 

Article 3r. Subjecte passiu  

1. Son subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l’art. 33 de la Llei General Tributària 

que sol·licitin o resultin beneficiats o afectats pel servei de conformitat amb el supòsit previst 

a l’article anterior.  

 

Article 4t. Responsables  

1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries 

les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 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 40 de la Llei General Tributària.  

 

Article 5è. Exempcions i bonificacions  

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute 

tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.  
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Article 6è. Quota tributària  

Tarifa:  

a) Per cada pesada de camió: 3,09 euros 514 pta  

b) Per cada pesada de tractors i furgonetes: 1,86 euros 310 pta  

c) Per cada pesada de carros i similars: 0,93 euros 155 pta  

 

— Campanya verema:  

1. Raïms: 0,08 euros 13 pta  

2. Brisa 0,07 euros 11 pta 

 

Article 7è. Meritació  

1. Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança des 

del moment en què es sol·licita la prestació del servei.  

2. El pagament de la taxa s’efectuarà en règim d’autoliquidació a l’adquirir les fitxes a 

l’Ajuntament o bé quan aquest presenti el document cobratori al subjecte passiu o a l’obligat 

al pagament. 

 

Article 8è. Infraccions i sancions  

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la Llei General 

Tributària, i la normativa que la desplega.  

 

Disposició final  

Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de data 17 

d’octubre de 1989 i ha estat modificada posteriorment per acord de l’Ajuntament Ple de data 

27 de desembre de 2001.  

Les modificacions aprovades entraran en vigor a partir de la data de publicació del text refós 

de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província, i començaran a aplicar-se a partir 

d’aquella data. 


