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3.4 TAXA PER LLICÈNCIES D'AUTOTAXIS I LA RESTA DE  
VEHICLES DE LLOGUER 

 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
Fent ús de les facultats que concedixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i 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, este Ajuntament establix la Taxa per Llicència d'autotaxis i la resta de vehicles de lloguer, que 
es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que determina l'article 58 
de l'esmentada Llei 39/1988. 
 
Article 2n. Fet imposable 
Constituïx el fet imposable d'esta 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 referix el Reglament 
aprovat pel 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 li 

legislació vigent. 
c) Ús i explotació de llicències. 

 
Article 3r. Subjecte passiu 
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les persones 
físiques i jurídiques i les entitats, que es referix l'article 33 de la Llei general tributària, a favor de les 
quals s'atorgue la concessió i l’expedició de la llicència, o a favor de las quals s'autoritze la seua 
transmissió, o que l’usen o l’exploten. 
 
Article 4t. Responsables 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques 
i jurídiques que es referixen 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 fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast 
que determina l'article 40 de la Llei general tributària. 

 
Article 5é. Quota tributària 
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del servei 
o activitat, d'acord amb la tarifa següent: 
 
 Euros 
Epígraf primer: Concessió i expedició de llicències:  

a) Llicències de la classe A 330,56 
b) Llicències de la classe C 150,25 

Epígraf segon: Autorització de la transmissió de llicències:  
a) Transmissió inter vivos:  

1. De llicències de la classe A i B 901,52 
2. De llicències de la classe C 240,40 

b) Transmissió en favor d'hereus forçosos:  
1. Mortis causa 60,10 
2. Per jubilació o incapacitat del titular:  

Classes A i B 420,71 
Classe C 90,15 

Epígraf tercer: Ús i explotació de les llicències, anualment:  
Classes A i B 30,05 
Classe C 2,02 
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Article 6é. Exempcions i bonificacions 
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa que no estiga establida per un 
precepte legal aplicable. 
 
Article 7é. Meritació 

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 que este Ajuntament concedisca i expedisca la corresponent llicència o 
autoritze la seua transmissió. 

2. En el supòsit de la lletra c de l'article 2n, la taxa es meritarà el dia 1 de gener de cada any, 
excepte en l'exercici de la seua concessió en què es meritarà en la dita data i es prorratejarà per 
trimestres la seua quota. 

 
Article 8é. Normes de gestió 

1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis subjectes a esta taxa es duran a terme a 
instàncies de part, a excepció de l'ús i l’explotació de la llicència. 

2. Totes les quotes seran objecte de liquidació per ingrés directe, una vegada succeïda la seua 
meritació i els contribuents procediran al seu pagament en el termini establit en el Reglament 
general de recaptació. 

 
Article 9é: Infraccions i sancions 
En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que a estes hi 
corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposen els articles 77 i següents de la Llei 
general tributària i les disposicions que les desenvolupen. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia que es publique, a partir del dia 1 de gener 
de 1990, i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. 
 


