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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES
D’AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
Fonament legal i objecte
Article 1. Este Ajuntament d’acord amb allò que s’ha autoritzat per l’article 106 de la Llei 7/85
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i d’acord amb el que preveu l’article 20.4.c)
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, establix la Taxa per Llicència d’Autotaxis i la resta de Vehicles de Lloguer,
que es regularà per la present Ordenança, redactada d’acord amb el que disposa l’article 16 del
Reial Decret legislatiu citat.

Fet imposable
Article 2. Constituïx el fet imposable els conceptes següents:
1. Concessió i expedició de llicències.
2. Autorització per a transmissió de llicències, quan procedisca el seu atorgament, d’acord
amb la legislació vigent.
3. Substitució dels vehicles afectes les llicències.
4. Revisió extraordinària de vehicles després d’accident greu o gran reparació.
5. Expedició de duplicats de llicències.

Devengo
Article 3. La Taxa es devengará, naixent l’obligació de contribuir:
En els casos indicats en els apartats de l’article 2n anterior, en el moment de la concessió de la
llicència o autorització del servici municipal, l’expedient del qual no es tramitarà fins que s’haja
efectuat el pagament corresponent, en concepte de depòsit previ.

Subjectes passius
Article 4. Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es referix l’article 35 de la Llei General Tributària que sol·liciten les llicències, la substitució o
revisió de vehicles o els drets objecte del fet imposable.

Responsables
Article 5.
1. Seran responsables solidàriament de les obligacions tributàries de subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques que es referixen els articles 41 i 42 de la Llei General
Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de fet o de dret de les persones
jurídiques, els integrants de l’administració concursal i els liquidadors de societats en
general, els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari i les
persones o entitats que contracten o subcontracten l’execució d’obres o la prestació de
servicis, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei General
Tributària.

Base imposable i liquidable
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Article 6. la base imposable estarà constituïda per la classe o naturalesa de la llicència, dret o
servici sol·licitat basant-se en el que disposa l’Art. 2 el que determinarà l’aplicació d’una o altra de
les quotes tributàries que s’establisquen en l’article següent.

Quota tributària
Article 7. Les quotes tributàries dels conceptes compresos en la present Ordenança, seran els
següents:
a) Concessió i expedició de llicències:
Llicències de la Classe A (autotaxi):..........................................................................116,55 €
Llicències de la Classe B (autoturisme):....................................................................158,55 €
b) Autorització en la transmissió de llicències:
Classe A o B:.................................................................................................................116,55 €
c) Per prestació de servicis consistents en revisió per implantació
de vehicle al servici:...............................................................................................................15,75 €
En el supòsit de substitució del vehicle per un altre de nou, els drets satisfets
per la revisió anual reglamentària del vehicle substituït s’aplicaran a la revisió del
vehicle substituït. No obstant el vehicle nou estarà subjecte a la revisió per
implantació al servici.
d) Revisions extraordinàries:
Posada en marxa després d’accident o gran reparació
o a instància de part: ....................................................................................................39,00 €
e) Expedició de duplicats de llicències: ...................................................................................5,00 €

Normes de gestió
Article 8.
1. Junt amb la sol·licitud de la llicència haurà d’ingressar-se, amb el caràcter de depòsit previ,
l’import de la Taxa basant-se en les dades que aporte el sol·licitant i el que establix esta
Ordenança, sense perjuí de la liquidació que corresponga i que es practique en el moment
d’adoptar-se la resolució administrativa referent a la sol·licitud de la llicència.
2. La liquidació practicada es notificarà al subjecte passiu perquè en prengueu coneixement
o impugnació si és el cas. En el cas que el seu import fóra major que el depòsit previ
constituït, haurà d’ingressar-se la diferència en els terminis indicats en l’Art. 20 del
Reglament General de Recaptació.
Article 9. Les llicències d’autotaxis i els vehicles de lloguer que es contemplen en esta Ordenança
són les que vénen a regular el RD. 763/1979, de 16 de març, aprovatori del Reglament Nacional
dels Servicis Urbans i Interurbans de Transports en Automòbils Lleugers (BOE de 13 d’abril),
modificat per RD. 1080/1989 d’1 de setembre (BOE núm. 214 de 7 de setembre).
Article 10. Les llicències municipals que es concedisquen d’acord amb la legislació vigent, seran
intransmissibles, excepte en els supòsits següents:
1. En cas de defunció del titular, a favor del seu cònjuge viudo o hereus legítims.
2. Quan el cònjuge viudo o els hereus legítims i el jubilat no puguen explotar les llicències
com a activitat única i exclusiva sent indispensable en este cas, prèvia l’autorització
municipal en favor dels sol·licitants a què es referix l’Art. 12 de l’esmentat Reglament,
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tenint en tot cas dret de tanteig, qualsevol altre hereu forçós en possessió del "permís de
conductor".
3. Quan el titular de la llicència s’impossibilite per a l’exercici professional, per motiu de
malaltia, accident o altres que puguen qualificar-se de força major (entre ells la retirada
definitiva del necessari permís de conduir), a apreciar en el seu expedient, i en favor dels
sol·licitants que es referix l’apartat anterior.
4. Quan la llicència tinga una antiguitat superior a cinc anys, i en este cas podrà transmetre-la
al conductor assalariat amb permís de conduir i exercici en la professió durant una any.
En este cas, el titular de la llicència que es transmet no podrà obtindre una altra de nova
en el termini de deu anys per cap de les formes establides en el Reglament Nacional ni el
nou titular podrà transmetre-la a la seva vegada, sinó en els supòsit ressenyats en el
present article.
Les llicències la titularitat de les quals corresponga a persones jurídiques només seran
transmissibles quan tenint una antiguitat de cinc anys, s’alienen la totalitat dels títols.
Article 11. Les transmissions que es realitzen contravenint els apartats anteriors produiran la
revocació de la llicència per l’Ajuntament, prèvia tramitació d’expedient iniciat d’ofici, a instància
de les Centrals Sindicals, associacions professionals o qualsevol altre interessat.
Article 12. Tota persona o titular li llicència de qualsevol classe, ve obligat a explotar-la personal
o conjuntament amb assalariat, en possessió de permís de conducció i degudament afiliat a la
Seguretat Social no sent exigible pel nombre d’habitants d’esta població el règim de plena i
exclusiva dedicació i d’incompatibilitat amb una altra professió.
Article 13. L’Ajuntament regularà les parades per a les llicències de cada classe, així com el
nombre de vehicles màxim en cada parada.
Article 14. A cada titular de llicència se li assignarà una parada habilitada, on vindrà obligat a
situar el vehicle per a prestar el servici, no podent canviar de parada sense la prèvia i preceptiva
autorització municipal.
L’Ajuntament com a entitat adjudicadora de les llicències, podrà establir amb potestat suficient
les mesures d’ordenació i regulació del servici, en matèria d’horaris, calendaris, descansos i
vacacions, amb la facultat si és el cas de consultar a les Associacions Professionals d’Empresaris i
Treballadors.
Article 15. En cada una de les parades habilitades, hi haurà un responsable de la mateixa triat pels
titulars en ella situats, qui es responsabilitzarà del bon exercici de l’activitat i el compliment de les
normes. Els responsables de totes les parades seran els responsables i portaveus davant de
l’Ajuntament per a les activitats del sector i la defensa dels interessos.
Article 16. Durant la prestació del servici, els conductors aniran proveïts dels documents
següents:
Del vehicle:
•

Llicència del vehicle.

•

Placa amb identificació de la llicència municipal i nombre de places.

•

Permís de circulació del vehicle.

•

Pòlissa d’assegurança en vigor.

3

OT10 Ordenança reguladorade la taxa per llicènciesd'autotaxisi altresvehiclesde lloguer

Del conductor:
•

Permís de conduir en vigor de la categoria corresponent.

•

Llibre o fulls de reclamacions.

•

Exemplar de la present ordenança.

•

Adreces i emplaçaments de cases de socors, sanatoris, comissaries de policia, bombers i la
resta de servicis d’urgència.

•

Pla i guia de carrers de la ciutat.

•

Talonari de rebuts.

•

Exemplar de les tarifes vigents.

Article 17. Les llicències caducaran per renúncia expressa del titular. Seran causes per les quals
l’Ajuntament podrà declarar revocades les llicències als titulars, les que es detallen a continuació:
1. Usar un vehicle no autoritzat i sense coneixement de l’Ajuntament.
2. Deixar de prestar el servici públic durant trenta dies consecutius o seixanta alterns durant
el període d’un any, llevat que s’acrediten ruixons justificades i per escrit a l’Ajuntament.
3. Mancar el titular de la llicència de la corresponent pòlissa d’assegurança en vigor.
4. Reiterat incompliment de les revisions tècniques obligatòries del vehicle.
5. L’arrendament, lloguer, cessió o aprofitament de la llicència que supose una explotació no
autoritzada per l’Ajuntament o per la present Ordenança.
6. L’incompliment de les obligacions inherents a la llicència i la resta de disposicions que
facen referència a la propietat del vehicle.
7. La contractació de personal assalariat, sense la corresponent autorització municipal o
sense ser donat d’alta en la Seguretat Social.
La retirada de la llicència municipal, s’acordarà per l’Ajuntament a requeriment de persones o
associacions, podent actuar així mateix d’ofici.

Exempcions, reduccions i la resta de beneficis legalment aplicables
Article 18. De conformitat amb el que disposa l’Art. 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no es reconeix cap
benefici tributari, excepte els que siguen conseqüència del que establixen els Tractats o Acords
Internacionals o vinguen previstos en normes amb rang de Llei.

Infraccions i sancions tributàries
Article 19. En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, a més del
que preveu esta Ordenança, caldrà ajustar-se al que disposen els articles 181 i ss. de la Llei
General Tributària i la resta de normativa aplicable.

Vigència
Article 20. La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de
la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1.999, fins que s’acorde la seua
modificació o derogació.
A Chilches/Xilxes, a 26 de novembre de 1998. L’ALCALDE,
DILIGÈNCIA.- Esta Ordenança, que consta de vint articles, va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió ordinària, celebrada el dia 26 de novembre de 1998, ha sigut objecte de
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modificació per acord plenari de data 26 de novembre de 2000, de 25 d’octubre de 2001, de 28 de
novembre de 2002, de 30 d’octubre de 2003, de 28 d’octubre de 2004, acord plenari de 27 d’octubre
de 2005, acord plenari de 26 d’octubre de 2006, acord plenari de 25 d’octubre de 2007, acord plenari
de 30 d’octubre de 2008, acord plenari de 29 d’octubre de 2009 i acord plenari de 28 d’octubre de
2010. A Chilches/Xilxes, a 28 d’octubre de 2010. EL SECRETARI,
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