ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A
L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE
LLOGUER
I. Naturalesa i fet imposable
ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides 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 als articles 15 a 19 del reial
decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la LLei d’hisendes locals, aquest
Ajuntament estableix la Taxa per a l'atorgament de llicències d'auto-taxis 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’esmentat reial decret legislatiu 2/2004.
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d'aquesta Taxa la prestació dels serveis i la realització de les
activitats que, en relació a les llicències d'auto-taxis i vehicles de lloguer a què fa referència el
Reglament aprovat per Reial Decret 763/1979, de 16 de març, s'assenyalen a continuació:
a) Concessió, expedició i registre de llicències i autoritzacions administratives.
b) Ús i explotació de llicències i autoritzacions.
c) Substitució de vehicles.
d) Transmissió i subrogació de llicències.
II Subjecte passiu i obligació de contribuir
ARTICLE 3
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) Per la concessió, expedició i registre i per l'ús i explotació de les llicències, la persona a
favor de la qual s'expedeixin.
b) Per la substitució d'un vehicle subjecte a una llicència, la persona que en sigui titular.
c) Per la transmissió i subrogació de la llicència, la persona a favor de la qual s'autoritzi la
transmissió o subrogació.
ARTICLE 4
1. La Taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en el moment de la concessió i expedició
de les llicències i autoritzacions administratives a què fa referència l'article 2 d'aquesta
Ordenança.
2. Per a l'ús i explotació de les llicències, la Taxa s'acreditarà per primera vegada en el
moment de l'atorgament i, posteriorment, el dia primer de gener de cada any.III. Deute
tributari

ARTICLE 5
La quota tributària serà la que resulti d'aplicar les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

TARIFA (€)

1

Concessió, expedició i registre de llicències

87,00

2

Ús i explotació de la llicència, per cada llicència i any

83,80

3.1

Llicència per condutor assaleriat, per llicència

83,80

3.2

Substitució de vehicles, per llicència

83,80

4

Tramitació i subrogació de llicències

4.1

"Inter vivos"

4.2

"Mortis causa"

5

Llicència per a la prestació de serveis fora del terme
municipal, per cada llicència i any

174,00
87,00

8,70

IV. Gestió tributària
ARTICLE 6
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, d'acord amb el procediment següent:
a) En presentar-se la sol·licitud de llicència, es comunicarà a l'interessat, mitjançant diligència
en el justificant de presentació, l'obligació de satisfer l'import de la taxa en règim
d'autoliquidació, dins dels 10 dies hàbils següents a la data de presentació de la sol·licitud.

b) No es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l'expedient el pagament previ de
la taxa acreditada o, si és el cas, la concessió d'ajornament o fraccionament del seu pagament.

2. S'exclou de l'anterior procediment la taxa anual per l'ús i explotació de la llicència, per al
pagament de la qual l’administració expedirà el document corresponent.
ARTICLE 7
La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General
Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen.
ARTICLE 8
La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les
sancions que siguin d'aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les
lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent,
amb motiu la promulgació de normes posteriors
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 que porten
causa.

DISPOSICIÓ FINAL
1.- Podrà ajornar-se o fraccionar-se el pagament dels deutes tributaris i altres deutes per
ingressos de dret públic a sol·licitud de les persones físiques o jurídiques obligades al seu
pagament, quan la seva situació econòmica i/o financera els impedeixi transitòriament fer el
pagament dels seus deutes, en les condicions que es determinin. La concessió de l'ajornament
o fraccionament sol·licitat es produirà de forma automàtica quan es tracti de deutes inferiors a
6.000,00 euros i per una duració inferior a 12 mesos des de la data de la sol·licitud, si bé es
dictarà un acte administratiu per l'òrgan competent en el qual es recolliran els terminis de
venciment de cada termini o fracció. D'acord amb el que es preveu a l'article 82.2.a) de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es dispensarà de la constitució de garantia en
els casos d'ajornaments i/o fraccionaments concedits respecte de deutes per quantia inferior a
6.000,00 euros.
L’Ajuntament informarà d’aquesta possibilitat d’ajornament o fraccionament dels pagaments
en lloc destacat de la publicitat que envia anualment als/les contribuents informant-los del
calendari fiscal de la ciutat; i/o en qualsevol altre format d’informació o propaganda que es
faci en aquest àmbit. També a la pàgina web, en lloc destacat en la “home” i, especialment, en
el capítol de “pagaments”.
2.- Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2014, i continuarà
en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

