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ORDENANÇA N. 8 
 
ATORGAMENT DE LLICENCIES I AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES 
D’AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER. 
 
 
FONAMENT LEGAL I OBJECTE. 
 
 
Article 1r. 
 
Exercitant la facultat reconeguda a l’article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril i l’article 57 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, donat compliment a allò que disposen els articles 15 a 
19 tots ells de la pròpia llei reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix, en aquest terme 
municipal, una Taxa sobre atorgament de llicències i autoritzacions administratives d’auto-
taxis i d’altres vehicles de lloguer. 
 
Article 2n. 
 
La prestació dels serveis tècnics i administratius necessaris per a l’atorgament de llicències i 
autoritzacions referides a l’article 1, constitueix l’objecte de la present exacció. 
 
Article 3r. 
 
La taxa a la qual fa referència aquesta ordenança comprèn els conceptes relatius a llicències 
d’auto-taxis i d’altres vehicles lleugers de lloguer que a continuació es relacionen: 
 

a) Concessió, expedició i registre de llicències i autoritzacions administratives. 
b) Ús i explotació de llicències i autoritzacions. 
c) Substitució de vehicles. 
d) Revisió de vehicles. 
e) Transmissió de llicències. 

 
OBLIGACIÓ A CONTRIBUIR 
 
Article 4t. L’obligació a contribuir neix: 
 
a) Per la concessió, expedició i registre de la llicència i autorització administrativa pel servei 

de transport en auto-taxis i altres vehicles de lloguer de les classes A, B i C del Reglament 
Nacional dels Serveis Urbans i Interurbans de Transport en automòbils lleugers. 

b) Per l’ús i explotació de les llicències de les esmentades classes A, B  i C. 
c) Per  l’aplicació de les llicències a un altre vehicle per substitució de l’anterior. 
d) Per revisió de vehicles. 
e) Per transmissió de llicències. 
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SUBJECTE PASSIU 
 
Article 5è. 
 
Estan obligats al pagament de la taxa les persones o entitats a favor de les quals es realitzin les 
prestacions objecte d’aquesta Taxa. 
 
Article 6è. 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 
 
 
a) cada llicència de: 

Classe A 194,64€ 
Classe B 155,74€ 
Classe C 155,74€ 

b) Quota periòdica  anual: 81,34€ 
c) Per transmissió de la llicència a un altre vehicle del mateix titular: 81,34€ 
d) Per transmissió de la llicència a un altre titular: 194,64€ 
 
ADMINISTRACIÓ I COBRANÇA 
 
Article 7è. 
 
Les quotes corresponents a l’epígraf a) de la tarifa anterior, es satisfaran al moment de 
concedir-se les llicències, sense perjudici de que al moment de sol·licitar-les pugui 
l’Administració Municipal exigir una provisió de fons. 
 
La quota periòdica anual es satisfarà d’acord amb el calendari fiscal aprovat. 
Si la llicència no fos concedida, el sol·licitant estarà obligat a satisfer el 50 per cent de la 
Taxa. 
 
Article 8è. 
 
Respecte al l’epígraf c) es confeccionarà l’oportú Padró. La inclusió o la baixa en aquest serà 
automàtica pel fet mateix de la concessió o retirada de la llicència, la qual cosa es notificarà a 
l’interessat. 
 
Anualment s’anunciarà, oportunament, el cobrament de les quotes sense que sigui obligació 
fer una notificació o requeriment personal. 
 
Els interessats tenen obligació de comunicar a l’Administració Municipal les modificacions 
que es produeixin a les dades que constin en aquest Padró. 
 
Article 9è. 
 
Les quotes periòdiques anuals són compatibles amb la inspecció tècnica de vehicles a la qual 
fa referència el RD 2344/85 de 20 de novembre. 
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Article 10è. 
 
Per a concedir aquestes llicències s’hauran de complir els requisits que assenyalen el RD 
763/79 de 16 de març, pel qual s’aprova el Reglament Nacional dels Serveis Urbans i 
Interurbans de Transport  en automòbils lleugers, i el RD 2025/84 de 17 d’octubre 
 
Article 11è. 
 
Les quotes liquidables i no satisfetes quan serà l’hora, es faran efectives per la via de recàrrec. 
 
EXEMPCIONS 
 
Article 12è. 
 
1.- Estaran exempts: L’Estat,  La Comunitat Autònoma i la Província, a les  quals pertany 
aquest Municipi, així com qualsevol Metropolitana o altra Entitat de la qual formi part. 
2.- Tret dels supòsits anterior, no s’admetrà en matèria de Taxes, cap benefici tributari. 
 
INFRACCIONS I DEFRAUDACIÓ 
 
Article 13è. 
 
Es consideraran defraudadors de la Taxa que regula la present ordenança les persones que 
realitzin les activitats assenyalades a l’article 1, encara que no sigui en forma reiterada i 
habitual sense haver obtingut la corresponent autorització encara que la tinguessin sol·licitada 
i en tràmit. 
 
PARTIDES FALLIDES 
 
Articles 14è. 
 
Es consideraran partides fallides aquelles quotes que no s’hagin pogut fer efectives pel 
procediment de recàrrec, per a la declaració de les quals es formalitzarà l’expedient oportú 
d’acord amb el que preveu el Reglament General de Recaptació vigent. 
 
VIGENCIA 
  
La present ordenança començarà a regir des de la seva publicació i romandrà vigent, sense 
interrupció, mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.  
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APROVACIÓ 
 
La present ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 
dia 30 de novembre de 1989 i modificada el 21 de novembre de 1991, 30 d’octubre de 1996, 6 
de novembre de 1997, 18 d’octubre de 2002, 15 d’octubre de 2003, 15 d’octubre de 2004, 19 
d’octubre de 2005, 20 d’octubre de 2006, 20 d’octubre i 28 de novembre de 2008, 22 
d’octubre de 2011 i 23 d’octubre de 2012. 
 
L’ALCALDE       EL SECRETARI 
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