
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 
BÀSCULA PÚBLICA 

 
Article 1: Concepte 
De conformitat amb allò que preveuen els articles 20 i 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, modificada per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de 
modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de Reordenació de les Prestacions 
Patrimonials de Caràcter Públic, aquest Ajuntament estableix la Taxa de prestació de serveis de 
Bàscula Pública, que es regirà per la present Ordenança Fiscal. 
 
Article 2: Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del següent servei: 
Pesades a la bàscula pública municipal. 
 
Article 3: Subjecte passiu 
Seran subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques 
així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, usuaris de les 
instal·lacions. 
 
Article 4: Responsables 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu 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, 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. 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada a la tarifa continguda a 
l’apartat següent. 
2. La tarifa de la taxa serà la següent: 
Bàscula pública. Per pesada: 2 euro 
 
 
Article 6: Exempcions i bonificacions 
No es concedirà cap exempció o bonificació. 
 
Article 7: Meritació 
Es merita la taxa en el moment d’utilitzar la instal·lació. 
 
Article 8. Declaració i ingrés 
El pagament de la taxa es realitzarà en el moment d’efectuar la pesada, mitjançant la 
introducció d’una moneda en el visor de la bàscula, expedint aquesta, de forma automàtica, el 
corresponent rebut. 
 



Article 9: Infraccions i sancions 
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions  tributàries, així com de les sancions que a les 
mateixes  corresponguin en cada cas, s'estarà al disposat als articles 77  i següents de la Llei 
General Tributària. 
 
Disposició final 
La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener del 2012, 
romanent en vigor fina a la seva modificació o derogació expresses. 
 


