AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

ORDENANÇA FISCAL NUM. 18
TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXI I
ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

2019

Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.c) del RDL 02/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 10 d’aquest text legal, l’Ajuntament
estableix la taxa per atorgament de llicències o autoritzacions administratives
d’autotaxis i altres vehicles de lloguer, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2n. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització
de les activitats que, en relació amb l’atorgament de llicències d'autotaxis i vehicles
de lloguer corresponen a l’Ajuntament i que 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.
d) Revisió anual ordinària dels vehicles i revisió extraordinària a instància de part.
c) Diligenciament dels llibres registre de les empreses de serveis de transport de les
classes C i D.
Article 3r. Subjectes passius
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 35.4. 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 es substitueixi o sigui objecte de revisió,
bé sigui ordinària o extraordinària, i els llibres registres del qual es diligenciïn.
Article 4t. Responsables
1, Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a
tal en els articles 35.6. i 36 de l’Ordenança General.
2, La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.
Article 6è. 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:
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727,81 €
481,62 €

Article 7è. Acreditament
1, La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en els casos que s'assenyalen en
les lletres a), b) i c) de l'article 2n, en la data en què l’Ajuntament concedeixi o
expedeixi la llicència corresponent o autoritzi la seva transmissió, o autoritzi la
substitució del vehicle.
2, Quan es tracti de la prestació dels serveis de revisió de vehicles i de diligenciament
de llibres registre, la taxa s'acreditarà en el moment que s'iniciï aquella prestació i
s'entendrà, a aquests efectes, que l'inici esmentat es produeix quan aquests es
sol·liciten.
Article 8è. Règim de declaració i d’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 i
s'hagin realitzat els serveis sol·licitats, totes les quotes seran objecte de liquidació
per a ingrés directe i els contribuents procediran al seu pagament en els períodes
fixats pel Reglament General de Recaptació, que són:
a) Per a les notificades dins la primera quinzena del mes, fins al dia 5 del mes natural
següent
b) Per a les notificades dins la segona quinzena del mes, fins al dia 20 del mes natural
següent
Article 9è. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els
articles 48 a 50 de la l’Ordenança General.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2001, entrarà en vigor al dia següent al
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o
derogació expressa. La darrera actualització de tarifes va ésser aprovada pel Ple de
la Corporació en data 9 de novembre de 2005 entrant en vigor a data de l’1 de gener
de 2006.
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