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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29 
 

TAXA RELATIVA A LES LLICÈNCIES AUTOTAXIS 

ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA 
 
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 de règim local, i de conformitat 
amb el que disposa en els articles 15  a 19 i 20-4-c) del RDL 2/2004 del Text refós de la 
Llei 39/1988, de 5 de març, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament 
estableix la Taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer, que es regirà per 
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del 
RDL 2/2004 del Text refós de la Llei 39/1988, de 5 de març, reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis i la realització de les 
activitats que en relació amb les llicències d’autotaxis, fa referència el Reglament 
regulador del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor (Decret 
319/90 de 21 de setembre). 
En concret: 
 
a) La concessió de la llicència. 
 
b) L’autorització per a la transmissió de llicències, quan s’escaigui el seu atorgament, 
d’acord amb la legislació vigent. 
   
ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU I RESPONSABLES 
 
1. Subjecte passiu. 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 a favor de les quals s’atorgui la concessió de la 
llicència  o s’autoritzi la transmissió d’aquesta llicència. 
 
2. Responsabilitat solidària i subsidiària. 
 
S’atindrà al que disposen els articles 38 i 40 de la LGT. 
 
ARTICLE 4. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR  
 
1. L’obligació de contribuir neix: 
 
a)Per la concessió, expedició i registre de la llicència i l’autorització administrativa per al 
servei de transport d’autotaxi, així com per la transmissió de la llicència. 
 
b) per l’ús i explotació de la llicència d’autotaxi  
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ARTICLE 5. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
La tarifa que cal aplicar per cada llicència serà la següent: 
 
a) Concessió, expedició i registre de la llicència d’autotaxi i transmissió de la llicència 
Per cada llicència. 235,39 EUROS 
 
b) Ús i explotació de llicències, per cada llicència a l’any 78,46 EUROS 
 
ARTICLE 6. NORMES DE GESTIÓ 
 
1. Les quotes corresponents a l’apartat a) de l’article anterior es satisfaran en règim 
d’autoliquidació.  
 
2. Les quotes corresponents a l’apartat b) de l’article anterior se satisfaran via padró a les 
oficines de recaptació.   
  
ARTICLE 7. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 178 i següents de 
la Llei General Tributària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL ENTRADA EN VIGOR 

 
La modificació d’aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 
2012 i continuarà en vigor fins a la seva modificació o derogació. 
 
 
 
       
 
 
 


