Ajuntament de

Riudarenes
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21. TAXA PER LA LLICÈNCIA D’AUTOTAXI I
ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
Article 1. FONAMENT I NATURALESA
En l’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 es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1998, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per a
llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer, que es regirà per aquesta ordenança
fiscal, les normes de la qual s’entenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei
39/1988.
Article 2. FET IMPOSABLE
Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la presentació dels serveis i la realització de
les activitats que, en relació amb les llicències d’autotaxis i vehicles de lloguer a què fa
referència el Reglament aprovat pel Reial Decreta 763/1979, de 16 de març,
s’assenyalen a continuació:
a) Concessió i expedició de llicències.
b) Autorització per a la transmissió de llicències, quan s’escaigui el seu
atorgament, d’acord amb la legislació vigent.
c) Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències,
sigui aquest canvi de tipus voluntari o per imposició legal.
Article 3. SUBJECTE PASSIU
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. La persona o entitat a favor de la qual s’atorgui la concessió i
l’expedició de la llicència o s’autoritzi la transmissió d’aquesta llicència.
2. El titular de la llicència, el vehicle del qual se substitueixi o sigui objecte
de revisió, bé sigui ordinària o extraordinària.
Article 4. RESPONSABLES
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei
General Tributària.
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2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes a
l’apartat següent :

Concessió i expedició de llicències d’autotaxi
Autorització per a la transmissió de llicències
Autorització transmissió a favor hereus forçosos
Transmissions ulteriors de llicències
Substitució de vehicles
Ús i explotació de llicències, per any

EURO
380,71
253,80
158,63
253,80
63,45
47,60

Article 6. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.
Article 7. ACREDITAMENT
La taxa s’acredita hi neix l’obligació de contribuir en els casos que s’assenyalen en els
apartats 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.
Article 8. 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
s’hagin realitzat els serveis sol·licitants, 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 9. INFRACCIONS I SANCIONS
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents
de la Llei General Tributària.
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Article 10. GESTIÓ PER DELEGACIÓ
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en el Consell Comarcal de la Selva, les normes contingudes als articles
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració delegada.
2. El Consell Comarcal de la Selva establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme el Consell
Comarcal de la Selva s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la
comarca de la Selva que han delegat les seves facultats en el Consell Comarcal.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, la redacció de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 22 d’abril de 1994 i entrarà en vigor el mateix dia de
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’aprovació definitiva de la mateixa
manera, i romandrà en vigor fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expressa.

DILIGÈNCIA
Aquesta ordenança ha estat modificada per acord del ple de l´Ajuntament adoptat el
dia 21 de desembre de 2001 i publicat al BOP núm
de data 31 de desembre de
2001.
-

-

Acord de Ple del dia 27 de novembre de 2006 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 25 del dia 5 de febrer de 2007), modificació que ha entrat en vigor
l’endemà de la publicació.
Acord de Ple de dia 12 de desembre de 2011 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 239, de data 16 de desembre de 2011, modificació que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2012.
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