Ajuntament de GOLMÉS

Ordenança Fiscal núm. 15

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS DE MOSSTASSENIA I REPÈS

Article 1r.- Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa els articles 58 i 20.4 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 d’aquest tex legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació
de serveis i realització d’activitats de caràcter voluntari per als particulars, de
mostassènia i repès, especificats en les tarifes que es contenen en l’article 6è
d’aquesta Ordenança.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa, la prestació de serveis públics de caràcter
voluntari per als usuaris, de mostassènia i repès a la bàscula municipal de Golmés.
Article 3r.- Obligats al pagament
3.1.- L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, neix des del
moment que s’iniciï la prestació dels serveis de mostassenia i repès.
3.2.- El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment que es realitzi la prestació
dels estris de peses i mesures propietat del municipi, bé per a facilitar les operacions
directes o bé per a comprovar l’exactitud de les operacions realitzades amb la garantia
que ofereix l’Ajuntament, emprant els seus utensilis degudament i fidelment
contrastats, amb la finalitat d’evitar fraus o enganys.
3.3.- El pagament dels drets expressats, s’efectuarà amb taló o rebut que expedirà el
servei automàtic de la bàscula. La manca de taló acreditatiu del pagament dels drets
que haurà d’exhibir-se a petició de qualsevol agent o treballador municipal en els
casos que sigui obligatòria la utilització del servei, serà conceptuada com a
defraudació de la qual en seran responsables el venedor i el comprador.
Article 4r.- Responsables.
Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la, i el que s’estableix en
l’article anterior.
Article 5è.- Beneficis fiscals.
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

Article 6è.- Quota tributària
1.- La quantia regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa continguda
en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2.- La tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
-Per cada passada:
-Fins a 10.000 kgs………………………..
-De 10.001 a 20.010 kgs. ........................
-De 20.011 a 30.020 kgs. .......................
-Més de 30.021 kgs. ...............................

0,60 Euros
1,20 Euros
1,80 Euros
3,01 Euros

Article 7è.- Acreditament i període impositiu
1.- L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des que
es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificades a l’article anterior.
2.- El pagament de la taxa pels serveis regulats en l’article anterior, s’efectuarà un cop
realitzat el servei.

Disposició final.
La present ordenança, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Golmés en sessió del dia
23.10.1998, i modificada per la seva adaptació a l’Euro per acord de Ple del dia
25.10.2001, regirà a partir de l’1 de gener de 2002, i es mantindrà vigent fins la seva
modificació o derogació expressa.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

