ORDEN
NANÇA FISCAL
F
NUM. 8: T
TAXA PER
R LA LLI
ICÈNCIA D'AUTOT
TAXIS I
ALTRE
ES VEHICL
LES DE LL
LOGUER

ment i natu
uralesa.
Article 1r. Fonam
En ús de les faculttats concedides pels arrticles 133.2 i 142 de la Constitucció i per l'article 106
Llei 7/1985 de 2 d'ab
bril, regulad
dora de les de Bases
s de Règim
m Local, i el Decret
de la L
Legislattiu 2/2004, de 5 de març, pel qua
des locals,
al s’aprova el Text Refós de la Lllei d’Hisend
aquest Ajuntamen
nt estableix la taxa pe
er la llicència d'autotax
xis i altres vehicles de
e lloguer,
ormes de la
a qual s'ate
enen al que disposa
que es regirà per aquesta orrdenança fisscal, les no
mentada Lle
ei.
l'article 58 de l'esm
mposable.
Article 2n. Fet im
Constitu
ueixen el fe
et imposable d'aquesta
a taxa la prestació dels serveis i la realitzac
ció de les
activitatts que, en
n relació amb les lliccències d'autotaxis i vehicles de
e lloguer a què fa
referènc
cia al Regla
ament apro
ovat pel Reiial Decret 763/1979,
7
de
d 16 de m
març, s’asse
enyalen a
continua
ació:
a) Conc
cessió i expe
edició de llic
cències.
b) Auto
orització perr a la transmissió de llicències, quan s'escaigui el seu a
atorgamentt, d'acord
amb la legislació vigent.
vehicles afe
ectes a les llicències,
l
ssigui aquestt canvi de
c) Autorització perr a la substiitució dels v
oluntari o pe
er imposició
ó legal.
tipus vo
d) Revis
sió anual orrdinària dels
s vehicles i revisió extrraordinària a instància de part.
e) Diligè
ènciament dels llibres--registre de
e les empre
eses de serv
veis de tran
nsport de le
es classes
C i D.
cte passiu.
Article 3r. Subjec
Estan o
obligats al pagament de la taxa en concep
pte de subjjectes passsius contrib
buents les
persone
es físiques i jurídiques
s i les entittats a què es refereix
x l'article 33
3 de la Lle
ei General
Tributàrria, següentts:
1. La pe
ersona o en
ntitat a favo
or de la qu al s'atorguii la concess
sió i l'exped
dició de la llicència o
s'autorittzi la transm
missió d'aqu
uesta llicènccia.
2. El titu
ular de la llicència el vehicle
v
del q
qual es subs
stitueixi o sigui
s
objecte
e de revisió
ó, bé sigui
ordinàriia o extraorrdinària, i els llibres-reg
gistres del qual es dilig
genciïn.
Article 4t. Responsables.
1. Resp
pondran solidàriament de les obligacions tributàries de
el subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques
s a què es refereixen
r
e
els articles 38.1
3
i 39 de
e la Llei Gen
neral Tributtària.
2. Sera
an respons
sables subs
sidiaris els administra
adors de le
es societatts i les sín
ndics, els
interven
ntors o liquidadors de fallides, concursos,, societats i entitats en genera
al, en els
supòsits
s i amb l'ab
bast que ass
senyala l'artticle 40 de la Llei Gene
eral Tributà ria.
a tributària
a
Article 5è. Quota
s determina
arà per una
a quantitat fixa asseny
yalada sego
ons la naturralesa del
Quota ttributària es
servei o activitat, d'acord
d
amb
b la tarifa se
egüent:
af primer. Concessió
ó i expedic
ció de llicències.
· Epígra

S
EUROS

es de la classe A, B i C ........................................................... 6
622,00€
Llicèncie
af segon. Autoritzac
A
ció per a la
a transmissió de llic
cències.
· Epígra
a
a) Transmis
ssió "inter vivos":
v
ORDENANCE
ES FISCALS i ORDENANCES REGULA
ADORES DE PREUS
S PÚBLICS MUNICIIPALS 2020
Última actua
alització – aprovac
ció definitiva
BOP 235 d e 10/12/19 (Ord General, IBI, IVTM
M, IIVTNU, Doc ad
dm., EB i cursos cu
ultura)
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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………………………………………………... …………
b) De llicència classe C………………………………………………... …………

31,10€
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.
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