ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE BÀSCULA DE VEHICLES

ARTICLE 1. FONAMENT I RÈGIM JURÍDIC
D’acord amb el que preveuen en els articles 127 i 41 a 47 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en l'exercici de la potestat
reglamentària reconeguda a l'Ajuntament de Vinaròs en els articles 4, 49, 70.2 i concordants de la Llei 7/85 de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, s'estableix el preu públic per la prestació del servei de bàscula
de vehicles.

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Serà el fet imposable d'aquest preu públic la prestació del servei de pesatge de vehicles a través de la bàscula
municipal.

ARTICLE 3. OBLIGATS AL PAGAMENT
Estaran obligats al pagament les persones físiques i jurídiques així com les entitats
a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que es beneficien dels serveis o
activitats
prestades
o
realitzades
a
què
es
refereix
l'article
anterior
i,
en concret, aquells que sol·liciten el pesatge de tota mena de mercaderies.

ARTICLE 4. QUANTIA
La quantia a abonar per la prestació del servei serà de 0,50 € (IVA inclòs) per cada 10.000 kg de pes, conforme a
la següent taula:
PES

PREU

Fins 10.000 kg

0,50 € (1 fitxa)

Des de 10.001 fins 20.000 kg

1,00 € (2 fitxes)

Des de 20.001 fins 30.000 kg

1,50 € (3 fitxes)

Des de 30.001 fins 40.000 kg

2,00 € (4 fixtes)

Des de 40.001 fins 50.000 kg

2,50 € (5 fitxes)

ARTICLE 5. NORMES DE GESTIÒ
Les fitxes necessàries per al pesatge a la bàscula municipal s’adquiriran a l’Ajuntament previ pagament del seu preu.

DISPOSICIÓ FINAL
Conforme al disposat a l’article 70.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el text
definitiu de la present ordenança es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i no entrara en vigor fins que
s'haja publicat completament el seu text i haja transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la mateixa
llei.

