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Ordenança Fiscal núm. 7 

 

 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BÀSCULA MUNICIPAL 

 

 

Article 1. Fonament i naturalesa. 

 

De conformitat amb el que es preveu en l’article 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament 

estableix la taxa per la prestació del servei de la bàscula municipal. 

 

Article 2. Fet imposable. 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de bàscula municipal. 

 

Article 3. Obligats al pagament 

 

Estan obligats al pagament de la taxa per la prestació del servei de la bàscula municipal, regulat 

en aquesta Ordenança, els que es beneficiïn dels serveis o activitats prestades referides en 

l’article anterior. 

 

Article 4. Quantia. 

 

La quantia de la taxa és la següent: 

 

a) Fins a 10.000 kgs. de pesada (pes net) ............................. 1 € 

b) Més de 10.000 kgs. de pesada (pes net) ........................... 2 € 

 

Article 5. Obligació de pagament. 

 

L’obligació de pagament de la taxa reguladora en aquesta Ordenança neix quan l’Ajuntament 

autoritza la prestació d’aquest servei a l’interessat. 

El pagament d’aquesta taxa reguladora s’efectuarà quan es retiri el tiquet justificatiu 

corresponent de la pesada. 

 

 

Article 6. Exempcions i bonificacions 

 

Estan lliures del pagament d’aquesta taxa tots els vehicles que pertanyin al servei municipal o a 

l’Estat que acreditin aquesta condició. 

 

 

 

 



                             

 
                        AJUNTAMENT 
                                   DE  
                    VILANOVA  DE SEGRIÀ 

  

 
PL. MAJOR 1   25133 –  VILANOVA DE SEGRIÀ      Tel: 973777081        Fax:973777231     ajuntament@vilanovasegria.cat 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 

Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma de 

rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins 

l'àmbit d'aquesta Ordenança. 

 

 

DISPOISICIÓ FINAL 

 

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 

la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2005. El seu període de vigència es 

mantindrà fins que s’edevinguin la seva modificació o derogació expressa. 

 

 

Aquesta ordenança que consta de sis articles, ha estat aprovada per l’Ajuntament en sessió 

plenària celebrada el  24 de setembre de 2.004. Publicat integrament en el BOP de Lleida 

número 155 de data 9 de desembre de 2004. 

 

 

 

 

 

L’alcaldessa       La Secretaria 

Maria Teresa Vilella i Torrelles    Lidia Cabrero i Abad 

 

 


