ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES DE TAXIS
Article 1r. Fonament
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 de abril, reguladora de les bases de règim local, i
d’acord amb allò que es disposa en els articles 15 al 27 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la “Taxa per llicència de taxis”, que s’ha
de regir per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que
preveu l’article 57 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta Taxa la realització de l’activitat administrativa
relacionada amb l’atorgament, la modificació o la transmissió de les llicències, i les
autoritzacions, per a prestar els serveis de taxi, a què es refereixen la Llei 19/2003,
de 4 de juliol, del taxi i normes que la desenvolupin, i l’Ordenança del servei urbà
de taxi a la Ciutat de Reus, aprovada definitivament en data 29 d’abril de 2005, que
s’assenyalen a continuació:
a) Concessió i expedició de llicències.
b) Autorització per a la transmissió de les llicències.
c) Autorització per a la substitució dels vehicles afectats per les llicències.
Article 3r. Subjecte passiu
Estan obligades 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
35.4 de la Llei general tributària següents:
1.- La persona o entitat a favor de la qual s’atorgui la concessió i expedició de la
llicència, o a favor de la qual s’autoritzi la transmissió de la llicència esmentada.
2.- El titular de la llicència, el vehicle del qual sigui substituït.
Article 4t. Responsables
1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu, les persones físiques i jurídiques a què fa referència l’article 42 de la Llei
general tributària.
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2.- Han de respondre subsidiàriament els administradors de les societats i els
síndics, i interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general
tributària.
Article 5è. Acreditament
S’acredita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment en què s’iniciï
l’activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquest efecte, s’ha
d’entendre iniciada l’esmentada activitat en la data de presentació de l’oportuna
sol·licitud dels serveis municipals, enumerats com a fet imposable a l’article 2n de la
present Ordenança.
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària s’ha de determinar per una quantitat fixa, assenyalada segons la
naturalesa o activitat, d’acord amb la tarifa següent.
Epígraf

Euros

1.- Concessió i expedició de llicències:
- Llicències de taxis .............................................................................................................762,47
- Llicències de taxis per vehicles adaptats per a minusvàlids ................................210,11
2.- Autorització per a transmissió de llicències:
a) Transmissió “inter-vivos”
- Llicències de taxis ........................................................................................................ 1.391,84
- Llicències de taxis per vehicles adaptats per a minusvàlids...............................653,74
b) Transmissió “mortis-causa”
- Llicències de taxis ............................................................................................................653,74
- Llicències de taxis per vehicles adaptats per a minusvàlids...............................326,72
3. Substitució de vehicles.
- Llicències de taxis............................................................................................................. 31,25
- Llicències de taxis per vehicles adaptats per a minusvàlids ............................... 15,70
Article 7è. Exempcions i bonificacions
No s’ha de concedir cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
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Article 8è. Normes de gestió
1.- La realització de les activitats subjectes a aquesta Taxa s’han de portar a terme a
instància de part.
2.- Totes les quotes han de ser objecte de liquidació per ingrés directe. Una vegada
concedides les llicències o autoritzacions, o realitzada qualsevol activitat sol·licitades,
es practicarà la liquidació que correspongui, la qual els contribuents han de procedir
a pagar en els terminis establerts a l’art. 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària.
Article 9è. Infraccions i sancions
Per tot allò que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les sancions
que els corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposen els
articles del Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i altra
normativa aplicable.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2014. Pel que fa a
la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança,
que consta de 9 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament en sessió del dia 13 de desembre de 2013 i publicada en el BOP
núm. 291 el posterior dia 19 de desembre de 2013.
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