ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES D’AUTOTAXIS I DEMÉS VEHICLES DE
LLOGUER.
Art. 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 del Règim Local, i de conformitat amb el que
disposa en els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
RDLeg 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la Taxa per llicència d’autotaxis i demés
vehicles de lloguer, que se regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al previngut
en l’article 57 de l’esmentat Text Refós.
Art. 2.- Fet imponible.
Constitueixen el fet imponible d’aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les
activitats que, en relació amb les llicències d’autotaxis i demés de lloguer a que es refereix el Reglament
Nacional dels Serveis Urbans i Interurbans de Transports en Automòbils Lleugers, aprovat pel RD
763/1979, de 16 de març, se senyalen a continuació:
A) Concessió i expedició de llicències.
B) Autorització per a transmissió de llicències, quan procedeixi el seu atorgament, conforme a la
legislació vigent.
C) Autorització per a substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui aquest canvi de tipus
voluntari o per imposició.
D) Revisió anual ordinària dels vehicles i revisió extraordinària a instància de part.
E) Diligènciament dels llibres-registres de les empreses de serveis de transport de les classes C i D.
Art. 3.- Subjecte passiu.
Estan obligats als pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les persones
físiques i jurídiques i les entitats, a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, següents:
1. La persona o entitat a qui se li atorgui la concessió i expedició de la llicència, o a la qui
s’autoritzi la transmissió de l’esmentada llicència.
2. El titular de la llicència del vehicle que sigui substituït o objecte de revisió tan ordinària com
extraordinària, i que els llibres-registre siguin diligenciats.
Art. 4.- Responsables.
1. Seran responsables solidaris del deute tributari les persones o entitats a què es refereix l’article
42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris del deute tributari les persones o entitats a què es refereix
l’article 43 de la Llei General Tributària.
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Art. 5.- Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa senyalada segons la naturalesa dels
servei o activitat, d’acord amb la següent tarifa:
Euros.
Epígraf primer: concessió i expedició de llicències.
a) Llicències de la classe A
b) Llicències de la classe B
Epígraf segon: autorització per a la transmissió de llicències
a) Transmissió “inter vivos”:
1.- De les llicències de la classe A
2.- De les llicències de la classe B
b) Transmissió “mortis causa”:
1.- La primera transmissió de llicències classe B com C a favor
de los hereus forçosos
2.- Ulteriors transmissions de llicències A i C

--79,40

--76,25
76,25
---

Epígraf tercer: Substitució de vehicles
a) De llicència de classe B
b) De llicència de classe C

76,25
---

Epígraf quart: Revisió de vehicles
a) revisió anual ordinària
b) Revisions extraordinàries, a instància de part

35,35
35,35

Epígraf cinquè: Diligènciament de llibres-registres:
a) Empreses de la classe C
b) Empreses de la classe D

-----

Art. 6.- Exempcions i bonificacions.
No es concedirà exempció o bonificació alguna en el pagament de la taxa.
Art. 7.- Guany (devengo)
1.- Es guanya la taxa i neix l’obligació de contribuir en els casos senyalats en les lletres a, b i c de
l’article 2on., en la data que aquest Ajuntament concedeixi i expedeixi la corresponent llicència o autoritzi
la seva transmissió o que s’autoritzi la substitució del vehicle.
2.- Quan es tracti de la prestació dels serveis de revisió de vehicles i de diligènciament de llibres-registres,
la taxa es guanyarà en el moment en que s’iniciï aquella prestació, entenent a aquest efectes, que dita
iniciació es produeix amb la sol·licitud dels mateixos.
Art. 8.- Declaració en ingrés.
1.- La realització de les activitats i la prestació dels serveis subjectes a aquesta taxa es duran a terme a
instància de part.
2.- Totes les quotes seran objecte de liquidació per ingrés directe, una vegada concedides les llicències o
autoritzacions de que es tracti i realitzats els serveis sol·licitats, procedint els contribuents al seu
pagament en el termini establert pel Reglament General de Recaptació.
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Art. 9.- Infraccions i sancions.
En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries, així com de les sancions que a les
mateixes corresponguin en cada cas, s’estarà al disposat en els articles 178 i següents de la Llei General
Tributària.
Disposició Final.
La present Ordenança fiscal, la darrera modificació de la qual va ser aprovada per l’Ajuntament en
Ple de la Corporació en sessió de dia 25 d’octubre de 2011, entrarà en vigor a partir de dia 1 de
gener de 2012, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
Modificacions:
- BOIB núm. 193 de dia 25 de desembre de 2007
- BOIB núm. 188 de 17 de desembre de 2011
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