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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 01 
 

TAXA PER LA LLICENCIA D'AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER 
 

Article 1r.- Fonament i naturalesa. 
De conformitat amb els articles 15 al 19 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), s'estableix una taxa per l'atorgament de llicències i 
autoritzacions administratives d'autotaxis i d'altres vehicles de lloguer, les normes de la qual s'atenen al que 
disposa l'article 57 del text refós. 
 
Article 2n.- Fet imposable. 
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats que, en 
relació amb les llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer, s'assenyalen a continuació: 
a) Concessió i expedició de llicències. 
b) Autorització per a la transmissió de llicències, quan s'escaigui el seu atorgament, d'acord amb la legislació 
vigent. 
c) Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui aquest canvi de tipus voluntari o per 
imposició legal. 
El determina l’activitat municipal en l’atorgament i la transmissió de llicències objecte d’aquesta Ordenança. 
L’obligació de contribuir comença quan s’atorga la llicència o autorització. 
 
Article 3r.- Subjecte passiu. 
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les persones físiques i 
jurídiques i les entitats de conformitat amb l’establert en la Llei General Tributària, següents: 
- La persona o entitat a favor de la qual s'atorgui la concessió i l'expedició de la llicència o s'autoritzi la transmissió 
d'aquesta llicència. 
 
Article 4è.- Quota tributària 
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del servei o 
activitat, d'acord amb la tarifa següent:  
            
Epígraf primer. Concessió i expedició de llicències, classe única 51,30€ 
Epígraf segon. Autorització per a la transmissió de llicències, classe única. 51,30€ 
Epígraf tercer. Substitució de vehicles, classe única. 51,30€ 
 
Article 5è.- Exempcions i bonificacions. 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa. 
 
Pel que fa a la concessió de llicències a favor dels conductors a sou, l’empresa haurà d’acreditar que ha pagat les 
cotitzacions  que corresponen a la Seguretat Social de l’assalariat per un  termini de temps no inferior a un any 
immediatament anterior a la data que se sol·liciti la transmissió de la llicència.  
 
Article 6è.- Acreditament. 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en els casos que s'assenyalen en les lletres a), b) i c) de l'article 
2n, en la data en què aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi la llicència corresponent o autoritzi la seva 
transmissió, o que autoritzi la substitució del vehicle. 
 
Article 7è.- Declaració en ingrés. 
1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es realitzaran a instància de 
part. 
 
2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti i s'hagin realitzat els serveis 
sol·licitats, totes les quotes seran objecte de liquidació per a ingrés directe i els contribuents procediran al seu 
pagament en el termini establert pel Reglament General de Recaptació. 
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Article 8è.- Infraccions i sancions. 
1. Són casos especials d’infraccions qualificades de defraudació: 
a) La prestació dels serveis d’auto-taxi i altres que reguli aquesta Ordenança sense llicència municipal. 
b) La transmissió de vehicles sense llicència municipal. 
2. Pel que fa referència a la qualificació de les infraccions  tributàries i a les sancions que els corresponguin en 
cada cas, s’ha  d’aplicar el es disposa en els articles 181 i següents de la llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, les disposicions que la complementen i despleguen. 
 
 
Disposició Final.- 
Aquesta ordenança fiscal s’ha modificat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 9 de novembre de 
2017  i publicada la seva aprovació definitiva en el BOP núm. 248 de data 29 de desembre de 2017 i entra en 
vigor el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la seva modificació i derogació. 
 
                Vist i plau 

L'alcalde   La secretària 
                                     Bernat Solé Barril                               Sara Miñarro Gómez 
 
 
 
 


