
25. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES
D'AUTOTAXI I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

ARTICLE 1. FONAMENT

1. D’acord amb el que disposen els articles 4 i 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local i amb l'article 20 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals s'estableix la
taxa per llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer.

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE

Constitueixen el fet imposable els següents conceptes:

a) Concessió i expedició de llicències

b) Autorització per a transmissió de llicències, quan escaiga el seu atorgament, d’acord amb la legislació vigent

c) Substitució dels vehicles afectats a les llicències

d) Revisió extraordinària de vehicles a instàncies de part

i) Drets d'examen per a l'obtenció del permís municipal de conductor

f) Expedició del permís municipal per a conduir vehicles de lloguer

g) Expedició de duplicats de llicències i permisos municipals de conduir

h) Expedició de permisos d'eixida del terme municipal

i) Revisió anual de vehicle quan escaiga

ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU

1. Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques així com
les entitats a les quals es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, que sol·liciten les llicències, la substi-
tució o la revisió de vehicles, així com els drets objecte del fet imposable.

ARTICLE 4. QUANTIES

1. La base imposable estarà constituïda per la classe o naturalesa de la llicència, dret servei sol·licitat sobre la
base del que es disposa en l'article 2n, la qual cosa determinarà l'aplicació d'una o una altra de les quotes tribu -
tàries que s'establisquen en l'article següent.

2. Les quotes tributàries dels conceptes compresos en la present ordenança, seran les següents:

CONCESSIÓ I EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES  EUROS

Classe A (Autotaxi) 300,51 euros (50.000 ptes)

Classe B (Abonament) 336,57 euros (56.000 ptes)

AUTORITZACIÓ TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIES EUROS

Canvie titularitat per herència directa 42,07 euros (7.000 ptes)

Canvi de titularitat 168,28 euros (28.000 ptes)

Autorització a un altre conductor sense canvi de titularitat 75,31 euros (12.530 ptes)



3. En el supòsit de transmissions mortis causa, les llicències compreses en l'ordenança que s'expedisquen a
favor dels hereus forçosos es declararan exemptes, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, en la primera trans-
missió, bonificant-se en un 50 % les successives transmissions.

PRESTACIÓ DE SERVEIS  EUROS

Reglamentària revisió anual ordinària 30,05 euros (5.000 ptes)

4. En el supòsit de substitució del vehicle per un altre nou, els drets satisfets per la revisió anual reglamentària
del vehicle substituït s'aplicaran a la revisió del vehicle substitut.

ARTICLE 5. MERITACIÓ

La taxa es reporta, naixent l'obligació de contribuir:

1. En els casos indicats en els apartats a, b, c, i, f, g, i h de l'article 2 anterior, en el moment de la sol·licitud, ja
que a partir del mateix s'entén que comença la prestació del servei municipal.

2. En els supòsits dels apartats d i i quan comença realment la revisió del vehicle.

3. L'obligació de contribuir no es veurà afectada per la denegació si escau de la llicència exceptuant-se els
supòsits.

ARTICLE 6. NORMES DE GESTIÓ
La sol·licitud haurà d'acompanyar-se d'una autoliquidació en la forma i manera que indique l'Ajuntament.

ARTICLE 7. EXEMPCIONS, REDUCCIONS

1. D’acord amb el que es disposa en l'article 18 de la Llei 8/89 de 13 d'abril, no es reconeix cap benefici tributari,
excepte a l'Estat, la comunitat autònoma i la província al fet que pertany aquest Ajuntament, i els que siguen
conseqüència de l'establit en els tractats o acords internacionals.

2. Es declararan exemptes, prèvia petició, les transmissions de llicències que es realitzen pels titulars d'una sola
llicència, que siguen, al seu torn, conductors del vehicle, en quedar incapacitats per a la conducció per malaltia
o accident, circumstància que haurà de ser acreditada mitjançant certificació expedida per les autoritats labo -
rals competents, sempre que la transmissió se sol·licite dins del termini de tres mesos, explicats a partir de
l'endemà al de la notificació de la resolució per la qual es declare aquesta incapacitat.

ARTICLE 8. INFRACCIONS I SANCIONS

1. En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i sancions, a més del que es preveu en aquesta orde -
nança, s'estarà al que es disposa en els articles 77 i següents de la Llei general tributària i l’altra normativa apli-
cable.

La present ordenança fiscal es va aprovar en Ple de data 20 de desembre del 2001, ha entrat en vigor l'1 de
gener del 2002, i hi romandrà en mentre no siga derogada totalment o parcial.

L'última modificació d'aquesta ordenança va ser publicada en el BOP Castelló 29 de desembre del 2001.


