AJUNTAMENT DE PORTBOU
Hisenda
ORDENANÇA FISCAL NÚM.4.-TAXA PER ATORGAMENT DE LLICENCIES I
AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES D’AUTO-TAXI I ALTRES VEHICLES DE
LLOGUER
Article 1r. Fonament legal.D’acord amb el que determinen els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix la taxa per atorgament de llicències i
autoritzacions administratives d’auto-taxis i altres vehicles de lloguer.
Article 2n. Fet imposable.
Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les
activitats que, en relació a les llicències d’autotaxis i vehicles de lloguer a què fa referència el
Reglament aprovat pel Reial Decret 763/1979, de 16 de març, s’assenyalen a continuació:
A) Concessió, explotació, revisió i diligenciament anual 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.
D) Revisió anual ordinària dels vehicles i revisió extraordinària a instància de part.
E) Diligenciament dels llibres-registre de les empreses de serveis de transport de les classes
C i D.
Article 3r. Obligació de contribuir.L’obligació de contribuir neix i s’acredita la taxa en la data en que es concedeixi o expedeixi
la corresponent llicència o autorització.
Article 4rt. Subjecte passius.Estan obligats al pagament de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, i les Entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que
s’indiquen:
a) Per la concessió, expedició i registre, i per l’ús i explotació de les llicències de les classes
A,B,i C, la persona a qui s’expedeixi.
b) Per la substitució del vehicle subjecte a una llicència, el titular de la mateixa.
Article 5è. Base imposable i quota tributària.1.La base imposable està constituïda per la naturalesa del servei o activitat.
2.-La Quota tributària es determinarà per aplicació de la següent

TARIFA
EUROS
Per cada llicència
A) Concessió, explotació, revisió i diligenciament anual de llicències
1.- De la classe A "Auto-taxis"
2.- De la classe B "Auto-turismes"
3.- De la classe C "Especials"

281,40
246,20
145,30

B) Transmissió
Per cada transmissió
1.- De la classe A "Auto-taxis"
2.- De la classe B "Auto-turismes"
3.- De la classe C "Especials"

88,70
88,70
88,70

C) Substitució de vehicles
Per cada substitució
1.- De la classe A "Auto-taxis"
2.- De la classe B "Auto-turismes"
3.- De la classe C "Especials"

78,80
78,80
78,80

Article 6è. Exempcions o bonificacions
No es concedirà cap exacció o bonificació.
Article 7è. Administració i cobrament
L’autorització s’atorga a instància de part i, una vegada concedida, s’entendrà tàcitament i
anualment prorrogada mentre el seu titular no renunciï expressament a la mateixa.
El pagament de la quota s’efectuarà prèvia liquidació per a ingrés directe, una vegada
concedides les llicències o autoritzacions de que es tracti i realitzats els serveis sol·licitats.
Les liquidacions de la taxa es notificaran als subjectes passius amb expressió dels requisits
previstos en l’article 124 de la Llei General Tributària, que a continuació s’indiquen:
a) Dels elements essencials de la liquidació.
b) Dels mitjans de impugnació que puguin ser exercits, amb indicació de terminis en que
hauran de ser interposats, i
c) Del lloc, termini i forma en que ha de ser satisfet el deute tributari.
Les quotes liquidades i no satisfetes dins del període voluntari es faran efectives per la via de
constrenyiment, d’acord a les normes del Reglament General de Recaptació.
Article 8è. Infraccions i sancions.Tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com les sancions que
corresponguin a les mateixes en cada cas, s’estarà al que disposa els articles 77 i següents
de la Llei General Tributària, d’acord amb l’ordenat a l’art.11 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Article 9è. Partides fallides.Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagin pogut
fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per a la seva declaració es formalitzarà
l’oportú expedient d’acord amb el previngut en el vigent Reglament General de Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL
1.- S’autoritza el president per dictar quantes instruccions siguin necessàries per a l’aplicació
d’Aquesta ordenança.
2.- La modificació d’aquesta ordenança ha estat aprovada provisionalment per acord de Ple
de la corporació en sessió celebrada el 11 de octubre de 2018, i definitivament, en no haverse presentat cap al·legació contra el mateix, per edicte publicat al Butlletí Oficial de la
Província núm. 246 de 27 de desembre de 2018, entrant en vigor l’endemà de la seva
publicació; s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2019 i romandrà vigent fins a la seva
modificació o derogació expressa.

PORTBOU, 29 de desembre de 2018

