ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25
REGULADORA DE LA TAXA PER ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’AUTOTAXI I
VEHICLES DE LLOGUER

Article 1. Fonament i Naturalesa
En ús de les facultats contingudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb allò
que disposen els articles 20 i següents en relació amb els articles 15 a 19 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per atorgament de llicència o autorització
administrativa d’autotaxi i demés vehicles de lloguer.

Article 2. Fet Imposable
El fet imposable de la taxa està determinat per l’activitat municipal, tècnica i administrativa, que
té per finalitat atorgar una llicència o autorització administrativa d’autotaxi i demés vehicles de
lloguer, de conformitat amb l’article 20.4.c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
S’entén per activitat municipal, tècnica i administrativa:
-

-

Concessió, expedició i registre d’una llicència o autorització administrativa d’autotaxi i
demés vehicles de lloguer dels indicats en el Reial decret 763/1979, de 16 de març, pel
qual s’aprova el Reglament nacional dels serveis urbans i interurbans de transports en
automòbils lleugers.
L’ús i l’explotació de les citades llicències inter vivos o mortis causa.
Transmissió de llicències.
Aplicació de les llicències a un altre vehicle per substitució de l’anterior.

Article 3. Subjectes Passius
Són subjectes passius les persones que sol•licitin la prestació de serveis que integren el fet
imposable així com les persones físiques o jurídiques i les entitats a les que es refereix l’article
35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol•licitin o resultin
beneficiades pels serveis que constitueixen el fet imposable de la taxa.

Article 4. Quota Tributària
La quantia de la taxa ve determinada d’acord amb les tarifes que es senyalen a continuació:

Epígraf 1
Concessió i expedició de llicències
Llicències de classe A
Llicències de classe B

Euros
150,00
200,00

Epígraf 2
Autorització per a la transmissió de llicències
Transmissió “inter vivos”
De llicències de classe A
De llicències de classe B
Transmissions “mortis causa”
La primera transmissió de llicència, sia A sia B, a favor dels hereus
forçosos
Transmissions ulteriors de llicències A i C

Euros
150,00
200,00
150,00
200,00

Epígraf 3.
Substitució de vehicles
De llicències classe A
De llicències classe B

Euros
150,00
200,00

Epígraf 4.
Per ús i explotació de llicència (classe A, B i C)

Euros
200,00

Article 5. Exempcions, Reduccions i Bonificacions
No es reconeixeran altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament previstos en
les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.

Article 6. Meritació
En els casos assenyalats a l’article 4 , apartats 1, 2, 3, la taxa es meritarà en el moment que es
presenti la sol•licitud de l’interessat que iniciï l’expedient/l’activitat municipal, tècnica i
administrativa, que té per finalitat atorgar una llicència o autorització, el qual no es tramitarà
sense el previ pagament de la taxa establerta.
A més, la meritació es produeix quan tinguin lloc les circumstàncies que proveeixin l’actuació
municipal d’ofici o quan aquesta s’iniciï sense la prèvia sol•licitud de l’interessat però redundi
en el seu benefici.
En el cas de l’article 4, apartat 4, es merita l’1 de gener de cada any.

Article 7. Gestió
En els casos assenyalats a l’article 4 [apartats 1, 2, 3], la taxa s’exigirà en règim
d’autoliquidació, havent de presentar-se en el moment de la sol•licitud perquè aquesta sigui
admesa a tràmit. Les quotes es satisfaran en les oficines municipals, en el moment de
presentació de l’escrit de sol•licitud de la tramitació del document o expedient.
Els documents rebuts pels conductes d’altres registres generals seran admesos provisionalment,
però no se’ls podrà donar curs sense el previ pagament dels drets, per a la finalitat de la qual es
requerirà a l’interessat perquè en el termini de deu dees aboni les quotes corresponents, amb

l’advertiment de que transcorregut aquest termini sense efectuar-lo, es tindran els escrits o
documents per no presentats i serà arxivada la sol•licitud.
En els casos assenyalats a l’article 4 [apartat 4], s’elaborarà el corresponent padró fiscal,
tramitant el cobrament d’acord amb la normativa vigent.

Article 8. Infraccions i Sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que els
corresponguin en cada cas, es tindran en compte els articles 183 i següents de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària, d’acord amb el que estableix l’article 11 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

Disposició final Única
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, romanent en vigor fins que s’acordi la seva modificació o derogació
expressa, i deroga qualsevol altra que existís i estigui en contradicció amb aquesta.
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