
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCI ES D’AUTOTAXIS
I LA RESTA DE VEHICLES DE LLOGUER

 
FONAMENT I NATURALESA
Article 1

Fent 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 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes
locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per llicència d’autotaxis i la resta de vehicles de lloguer,
que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que preveu l’article 58
de l’esmentada Llei 39/1988.

FET IMPOSABLE
Article 2

1 Constitueix el fet Imposable de la taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats
que, en relació amb les llicències d’autotaxis i la resta de vehicles de lloguer a què es refereix el
Reglament aprovat per Reial decret 763/1979, de 16 de març, s’assenyalen a continuació:

a) Concessió i expedició de llicències.
b) Autorització per a transmissió de llicències, quan procedisca el seu atorgament, d’acord amb la
legislació vigent.
c) Autorització per a substitució dels vehicles afectes les llicències, bé siga aquest canvi de tipus
voluntari o per imposició legal.
d) Diligència dels llibres-registre de les empreses de serveis de transport de les classes C i D.

SUBJECTE PASSIU
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  33  de  la  Llei  general  tributària,
següents:

1. Les persones o entitats al favor de les quals s’atorgue la concessió i expedició de la llicència, o
en el favor de la qual s’autoritze la transmissió de la dita llicència.

2. El titular de la llicència el vehicle del qual siga substituït o objecte de revisió tant ordinària com
extraordinària, i els llibres del qual siguen diligenciats.

RESPONSABLES
Article 4

1.  Respondran  solidàriament  de  les  obligacions  tributàries  del  subjecte  passiu  les  persones
físiques i jurídiques que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de fallida, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que
assenyala l’article 40 de la Llei general tributària.

QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5
  
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del
servei o activitat, d’acord amb la tarifa següent:



Epígraf primer. Concessió i expedició de llicències

a) llicències de la classe A 100,07 euros
b) llicències de la classe C 100,07 euros

Epígraf segon. Autorització per a transmissió de ll icències

a) Transmissions "inter vivos":

1.- Llicències de la classe A 100,07 euros
2.- Llicències de la classe B 100,07 euros

b) Transmissions "mortis causa”:

1.- La primera transmissió de llicències tant A com C en
favor d’hereus forçosos

                  
31,55 euros

2.- Ulteriors transmissions de llicències a i C 100,07 euros

Epígraf tercer. Diligències de llibre-registre

a) Empreses de la classe C 10,01 euros
b) Empreses de la classe D 10,01 euros

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 6

No es concedirà exempció o cap bonificació en el pagament de la taxa.

MERITACIÓ
Article 7

1. Es merita la taxa i naix l’obligació de contribuir, en els casos assenyalats en les lletres a), b) i c)
de  l’article  2n,  en  la  data  en què aquest  Ajuntament  concedisca i  expedisca la  corresponent
llicència o autoritze la seua transmissió, o que autoritze la substitució del vehicle.

2. Quan es tracte de la prestació dels serveis de revisió de vehicles i de diligències de llibres-
registres, la taxa es meritarà en el moment en què s’inicie la prestació, i s'ha d'entendre, a aquests
efectes, que la dita iniciació es produeix amb la sol·licitud dels mateixos.

DECLARACIÓ I INGRÉS
Article 8

1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis subjectes a aquesta taxa es duran a
terme a instància de part.

2. Totes les quotes seran objecte de liquidació per a ingrés directe, una vegada concedides les
llicències o autoritzacions que es tracte i realitzats els serveis sol·licitats, procedint els contribuents
al seu pagament en el termini establit pel Reglament general de recaptació.

INFRACCIONS I SANCIONS
Article 9

En tot el que es refereix a la qualificació i infraccions tributàries, així com de les sancions que
corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposen els articles 77 i següents de la Llei
general tributària.



DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de l’Ajuntament, entrarà en vigor el mateix dia que es
publique en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable el dia 1 de gener de 1990, i romandrà
en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses.

ONDA, 28 de desembre de 1996


