ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3.3
TAXA PER L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES
D'AUTOTAXI I D'ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
Fonament legal i objecte
Article 1r.- En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i d'acord amb el que disposen els articles 15 al 27 del
Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei d'atorgament de llicències i autoritzacions administratives
d'autotaxi i d'altres vehicles de lloguer, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al
que disposa l'article 57 de l’esmentat Real Decret Legislatiu 2/2004.
Article 2n.- La prestació dels serveis tècnics i administratius necessaris per a l'atorgament de les llicències i
autoritzacions indicades a l'article 1 constitueix el fet imposable d'aquesta exacció.
Article 3r.- La taxa a la qual fa referència aquesta Ordenança comprèn els conceptes relatius a les llicències
d'autotaxis i d'altres vehicles de lloguer que s'enumeren seguidament:
a) La concessió, l'expedició i el registre de llicències i autoritzacions administratives.
b) L'ús i l'explotació de les llicències i autoritzacions, incloses totes les despeses derivades del funcionament del
servei del taxi.
c) La substitució de vehicles.
d) Els drets d'examen per obtenir el permís municipal de conductor d'autotaxi.

Obligació de contribuir
Article 4t.- L'obligació de contribuir neix:
a) Per la concessió, l'expedició i el registre de la llicència i de l'autorització administrativa pel que fa al servei de
transport amb autotaxis i d'altres vehicles de lloguer.
b) Per l'ús i l'explotació de les esmentades llicències i autoritzacions.
c) Per l'aplicació de les llicències a un altre vehicle per raó de la substitució de l'anterior, pel traspàs en la titularitat
de la llicència o per successió mortis causa.
d) Per l'accés a la prova per obtenir el permís municipal de conductor d'autotaxi.
Article 5è.- Queden obligades al pagament dels drets en aquesta Ordenança les persones jurídiques o naturals que
siguin titulars de les llicències concedides d'acord amb l'article 4t.
Article 6è.1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a
què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei
general tributària.

Bases i tarifes
Article 7è.-

La tarifa que caldrà aplicar per cada llicència serà la següent tarifa:
€

1. La concessió, l'expedició i el registre de llicències d'autotaxis, cada una
2. L'ús i l'explotació de llicències i autoritzacions, incloses totes les despeses
derivades del funcionament del servei del taxi, pagaran a l'any, per vehicle
3. La substitució del vehicle adscrit per un de nou, per cada llicència
4. Els traspassos de llicències a favor d'un altre titular, inclosa la revisió del
vehicle
5. En els casos de successió mortis causa entre cònjuges o entre pares i fills,
es liquidarà, per cada vehicle
6. Accés a la prova per obtenir el permís municipal de conductor d'autotaxi

2.664,72
112,54
53,34
2.664,72

116,59
42,35

Bonificacions
Article 8è.- Gaudiran d'una bonificació en la tarifa del 50 per 100, aquells vehicles que disposin de l'homologació
corresponent pel transport de persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb les condicions bàsiques que s’estableixen
al Reial Decret 1544/2077, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i o
discriminació per l’accés i utilització dels modes de transport per persones amb discapacitat.
Article 9è.- En tot el que fa referència a les formes i terminis de pagament, possibilitats de fraccionaments i
ajornaments, així com a la qualificació d'infraccions i sancions, s'aplicarà el que disposa l'Ordenança general de
gestió, recaptació i inspecció dels tributs, la Llei d'hisendes locals, i, subsidiàriament, la Llei general tributària i la
resta de disposicions dictades en desenvolupament d'elles.
Disposició transitòria
Transitòriament, durant l’exercici 2019, es deixa en suspens l’aplicació de la tarifa de l’apartat 2 de l’article 7è
d’aquesta ordenança.

Disposició final
Aquesta ordenança serà aplicable a partir del dia 1 de gener del 2020 i mantindrà la seva vigència mentre no se
n'aprovi la modificació o derogació expressa.

