
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES DE TAXI 
DEL MUNICIPI DE LLOBERA 

 

ARTICLE 1. Fonament Legal  

 
Fent ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’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 taxi”, 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 2. Fet imposable 

 
El determina l’activitat municipal en l’atorgament i la transmissió de llicències objecte 
d’aquesta Ordenança. L’obligació de contribuir comença quan s’atorga la llicència o 
autorització.  
 
 

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 35.4 de la Llei 
general tributària següents. 
 

a) Les persones a favor de les quals s’atorgui la concessió i l’expedició de la 
llicència esmentada. 

b) El titular de la llicència, el vehicle del qual sigui substituït.  
 

 

ARTICLE 4. Quota tributària 

 
La quota tributària s’ha de determinar per una quantitat fixa, assenyalada en aquesta 
ordenança amb una quantitat de 25 euros per la concessió i expedició de la llicència i 
25 euros per la transmissió de la mateixa.  
 

 

ARTICLE 5. Exempcions i bonificacions 

 
No s’ha de concedir cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.  

 
 

ARTICLE 6. Normes de gestió 

 



La realització de les activitats subjectes a aquesta taxa s’han de portar a terme a 
instància de part.  
Totes les quotes han de ser objecte de liquidació per ingrés directe. Una vegada 
concedides les llicències o autoritzacions, o realitzada la transmissió, 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 7. Infraccions i sancions tributàries 

 
Són casos especials d’infraccions qualificades de defraudació: 
 

a) La prestació dels serveis d’auto-taxi i altres qu reguli aquesta Ordenança sense 
llicència municipal.  

b) La transmissió de vehicles sense llicència municipal. 
 
Pel que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i a les sancions que 
els corresponguin en cada cas, s’ha d’aplicar el que es disposa en els articles 181 i 
següents de la llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, les disposicions 
que la complementen i despleguen. 

 
 

DISPOSICIÓ FINAL 

 
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida, i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2010. Pel 
que fa a la vigència, restarà en vigor fins que no sigui expressament modificada o 
derogada. 
 
 


