
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26:
REGULADORA DE LA TAXA PER LA LLICÈNCIA D’AUTOTAXI I ALTRES

VEHICLES DE LLOGUER

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.c) del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
l’Ajuntament estableix la taxa per atorgament de llicències o autoritzacions administratives
d’autotaxis i altres vehicles de lloguer, que es regirà per la present Ordenança.

Article 2. Fet imposable

Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les
activitats  que,  en relació  amb l’atorgament  de llicències  d'autotaxis  i  vehicles  de lloguer
corresponen a aquest Ajuntament i que 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.

Article 3. Subjectes passius

Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària, següents:

1. 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.

2. El titular de la llicència el vehicle del qual es substitueixi o sigui objecte de revisió, bé sigui
ordinària o extraordinària, i els llibres-registres del qual es diligenciïn.

Article 4. Responsables

1.  Es  considerarà  responsables  de  les  obligacions  tributàries  derivades  d’aquesta
Ordenança les persones físiques o jurídiques a qui es refereixen els articles 41, 42 i 43 de la
Llei General Tributària.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals

No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.
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Article 6. 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:

EPÍGRAFS Euros

Epígraf 1. Concessió i expedició de llicències 112,72 €

Epígraf 2. Autorització per a la transmissió de llicències 56,36 €

Epígraf 3. Substitució de vehicles 56,36 €

Article 7. Acreditament

1. La taxa s’acredita i  neix l’obligació de contribuir en la data en què aquest Ajuntament
concedeixi  o  expedeixi  la  llicència  corresponent  o  autoritzi  la  seva  transmissió,  o  la
substitució del vehicle.

Article 8. Règim de declaració i d’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 d’ingrés directe i
els contribuents procediran al seu pagament en els períodes fixats pel Reglament General
de Recaptació.

Article 9. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora
en aquesta Ordenança, resultin procedents, es procedirà d’acord amb el que determini la
Llei General Tributària i altres disposicions legals que la desenvolupin i complementin.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 31
d’octubre de 2002,  entrarà en vigor al  dia 1r.de gener de l’any 2003 i  continuarà vigent
mentre no s’acordi la  modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
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