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1. De llicències de la classe A, B i C ............................... 622,00€ 
 
b) Transmissions mortis causa: 

1. La primera transmissió de llicències, a favor dels hereus forçosos 
  ...................................................................... 155,50€   

2. Transmissions ulteriors de llicències ........................... 311,00€  
 

· Epígraf tercer. Substitució de vehicles. 
 
a) De llicència classe A………………………………………………... …………    31,10€  
b) De llicència classe C………………………………………………... …………    18,70€ 
    

· Epígraf quart.  
 

Diligencialment de llibres-registre ………………………………………………..     12,45€ 
 
Article 6è. Exempcions i bonificacions. 
No es concedrià cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa. 
 
Article 7è. Meritament. 
1. La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir en els casos  que s'assenyalen en les 
lletres a). b) i c) de l'article 2n, en la data en què aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi 
la llicència corresponent o autoritzi la seva transmissió, o que autoritzi la substitució del 
vehicle. 
2. Quan es tracti de la prestació dels serveis de revisió de vehicles i de Diligènciament de 
llibres-registre, la taxa s'acreditarà en el moment que s'iniciï aquella prestació i s'entendrà, a 
aquests efectes que l'inici esmentat es produeix quan aquests se sol·liciten. 
 
Article 8è. Declaració en 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 per a ingrés 
directe i els contribuents procediran al seu pagament en el termini establert pel Reglament 
General de Recaptació. 
 
Article 9è. Infraccions i sancions. 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els 
corresponguin a cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei 
General Tributària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança entrarà en vigència, prèvia publicació del seu text íntegre en el B.O.P., i 
continuarà en vigència, mentre no s'acordi la seva publicació o derogació. 
 


