ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.3. TAXA PER LA LLICÈNCIA D'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 es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, 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 de l'esmentada Llei.
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 les llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer a què fa
referència el Reglament aprovat pel Reial Decret 763/1979, de 16 de març, 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) Revisió anual ordinària dels vehicles i revisió extraordinària a instància de part.
d) Us i explotació de les llicències.
e) Diligencia dels llibres-registre de les empreses de serveis de transport de les
classes C i D.
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:
a) 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.
b) 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 i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
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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.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General
Tributària i a l’Ordenança General.
ARTICLE 5. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa
del servei o activitat, d'acord amb les tarifes que es contenen en l’Annex d’aquesta
Ordenança.
ARTICLE 6. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.
ARTICLE 7. Acreditació
La taxa s’acredita en el moment en què s'iniciï la realització de l'activitat administrativa
que constitueix el fet imposable, a instància de part o d'ofici.
S'entendrà sempre que l'inici de l'activitat administrativa afecta, o es refereix
singularment, al subjecte passiu donant lloc a l'existència posterior de la realització del
fet imposable.
A aquest efectes, hom entendrà iniciada l'activitat administrativa en la data de presentació
de la sol·licitud, en el supòsit que aquest la formuli expressament.
En qualsevol altre supòsit l'inici de l'activitat serà la declaració per part de l'òrgan de
l'Ajuntament de procedir d'ofici.
ARTICLE 8. Normes de Gestió
S'exigirà el dipòsit previ de l'import total de la quota tributària amb anterioritat a la
meritació, i no es tramitarà sense que s'hagi realitzat el corresponent ingrés.
La liquidació corresponent es practicarà d'acord amb el procediment establert en
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
En el supòsit que no arribés a produir-se el fet imposable, l'Ajuntament retornarà les
quantitats dipositades.
La suspensió provisional de llicència d’autotaxi es tramitarà a instància de l’interessat i
no podrà excedir el termini en quatre anys.
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ARTICLE 9. Infraccions i sancions
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la
determinació de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s'aplicarà el règim
regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i la
desenvolupen.
ARTICLE 10. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics i altres
disposicions concordants que les desenvolupin i complementin.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2022, i
seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX DE TARIFES
Concepte

Taxa

1. Concessió i expedició de llicències

758,60 €

2. Autorització per les transmissions de les llicències
2.1. Transmissions “inter vius”

759,71 €

2.2. Transmissions “mortis causa”

153,70 €

3. Ús i explotació de llicències. Per unitat i any

92,22 €

4. Sol·licitud per la suspensió provisional de la llicència 16,47 €
41,72 €

5. Autorització canvi de vehicle
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4. TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES
ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A
LA VIA PÚBLICA

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 disposen els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest
Ajuntament estableix la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública, que es regeix per aquesta Ordenança
Fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article 57 de l'esmentada Llei.
ARTICLE 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis de:
a) Recollida i retirada de la via pública o d'altres espais públics, amb trasllat i
permanència en el dipòsit habilitat d'aquells vehicles que siguin immobilitzats
o retirats, de conformitat amb la normativa estatal i municipal sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
b) Permanència dels vehicles en el lloc habilitat com a dipòsit municipal.
c) Immobilització del vehicle a la via pública o d’altres espais públics sense
trasllat al dipòsit habilitat, de conformitat amb la normativa estatal i municipal
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
d) Permanència dels vehicles immobilitzats en vials i espais públics.
e) Permanència en el dipòsit habilitat de mobles i estris.
f) Altres motius previstos a la normativa reguladora del Trànsit i Seguretat Vial.
ARTICLE 3. Obligació de contribuir
L'obligació de contribuir neix:
a) Quan a partir de l'aplicació de l'article 83 i 84 del Reial Decret Legislatiu
6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial., i articles 57 i següents de
l'ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants, un vehicle hagi de
ser immobilitzat o retirat de la via pública o altres espais públics.
b) A partir del moment en que es sol·liciti la prestació del servei de dipòsit dels
moble o estris.
ARTICLE 4. Subjectes passius
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