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Ajuntament de Fontanars dels Alforins
Edicte de l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins sobre 
aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora del 
preu públic per la prestació del Servici de Bàscula Mu-
nicipal.

EDICTE
Al no haver-se presentat reclamacions en el termini d’exposició al 
públic, queda automàticament elevat a definitiu el Acord plenari 
provisional d’aquest Ajuntament sobre la modificació de l’Ordenança 
Fiscal Reguladora del Preu Públic per la Prestació del Servici de 
Bàscula Municipal, el text íntegre de la qual es fa públic en compli-
ment de l’article 17.4 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
“ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVICI DE BÀSCULA MUNICIPAL
Article 1er.- Concepte
 De conformitat amb el que està previst a l’article 41 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, este Ajuntament estableix el 
preu públic per la prestació del servici de bàscula municipal, que es 
regirà per la present Ordenança.
Article 2n.- Obligats al pagament
 Estan obligats al pagament de la taxa regulada en esta Ordenança 
els qui es beneficien del servici prestat per este Ajuntament, a què 
es refereix l’article anterior.
Article 3er.- Quantia
1. La quantia del Preu Públic regulat en esta Ordenança serà la fixa-
da en les tarifes contingudes a l’apartat següent.
2. La tarifa del Preu Públic per cada mesura del pes del vehicle, en 
la bàscula municipal, tant abans como després de contindre càrrega 
alguna, serà la següent:
a) Vehicles amb pes, net o brut, de fins 15.000 kg: ....... 1,00 €
b) Vehicles amb pes, net o brut, de 15.001 a 30.000 kg: ..... 2,50 €
c) Vehicles amb pes, net o brut, de 30.001 a 60.000 kg: ..... 3,50 €
Article 4t.- Obligació de pagament
1. La obligació de pagament del preu públic regulat en esta Ordenança 
naix des que s’inicia la prestació del servici de mesura del vehicle 
per la bàscula municipal.
2. El pagament de dit preu públic es realitzarà després de la mesura 
del pes per la bàscula municipal, i amb anterioritat a l’emissió del 
tiquet per la mateixa.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
 La present ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seua pu-
blicació definitiva al Butlletí Oficial de la Província, serà d’aplicació 
a partir del dia u del mes següent de la seva publicació integra o el 
dia de la seva publicació si coincidirà amb el dia 1 del mes, roman-
drà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.”
Contra el present Acord, de conformitat amb l’article 19 del Text 
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, es podrà interposar pels in-
teressats recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos 
contats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província, davant el Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana.
Fontanars dels Alforins, a 27 de setembre de 2018.—L’alcalde, Julio 
Ramón Biosca Llin.
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