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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.5 
 

TAXA PER LLICÈNCIES D'AUTOTAXI I D'ALTRES TRANSPORT S COL·LECTIUS 
 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per llicències d’autotaxi i d’altres transports col·lectius es regirà per aquesta 
ordenança fiscal. 
 
 
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 les llicències d'autotaxis a què es refereix la Llei 19/2003, de 4 de 
juliol, del taxi i d’altres transports col·lectius, es detallen a continuació: 
 
 a)  Concessió, expedició i registre de llicències. 
 b)  Llicències especials de transports col·lectius. 
 c) Autorització per la transmissió de llicències quan en procedeixi l'atorgament, 

d'acord amb la legislació vigent. 
 d) Autorització per la substitució dels vehicles afectes a les llicències, ja sigui aquest 

canvi de tipus voluntari o per imposició legal. 
 e) Per l'expedició de permís municipal de conductor. 

f) Per l'expedició de duplicats de llicència i de permís municipal de conductor. 
g) Implantació dels distintius del taxi 

 
 
Article 3r.- 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) La persona o entitat a favor de la qual s'atorgui la concessió i l'expedició de la llicència, o a 

favor de la qual s'autoritzi la transmissió de l'esmentada llicència. 
 
b) El titular de la llicència el vehicle de la qual sigui substitut o objecte de revisió, tant ordinària 

com extraordinària, i el titular de la llicència els llibres-registre de la qual siguin dil·ligenciats. 
 
c) La persona a favor de la qual s'atorgui el permís municipal de conductor, o el titular de la l 

llicència o permís del qual se sol·licita duplicat. 
 
Article 4t.- Responsables 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 
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2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general en els 
supòsits i amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general tributària. 
 
Article 5è.- Quota tributària  
 
La quota tributària es determina per una quantitat irreductible fixada segons les 
característiques del servei o l’activitat, i d’acord amb les tarifes següents: 
 
Epígraf primer: concessió, expedició i registre de llicències. 
 
Per cada llicència de taxi 53,15 € 

 
Epígraf segon llicències especials de transports col·lectius. 
 
a) Per cada llicència relativa a un únic vehicle vàlida per un sol cop 17,17 € 
b) La mateixa llicència, quan es faci per un període de trenta dies naturals 158,59 € 
c) La mateixa llicència, quan es faci per un període d’un any 515,85 € 

 
 
Epígraf tercer: autorització per la transmissió de llicències. 
 
Només s’autoritzen les transmissions, pels supòsits previstos a l’ordenança municipal 
reguladora del servei de transport urbà de passatgers en automòbils, d’acord amb l’article 10 
de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi. La tarifa és la següent: 
 
Llicència de taxi  en transmissions entre vius 53,15 € 

 
No són subjectes a la taxa les transmissió mortis causa. 
 
L’Ajuntament pot denegar les sol·licituds de traspàs de llicències i revocar-les amb 
indemnització prèvia a l’interessat, que es fixa en la quantia que aquest deixa de percebre per 
la transmissió de la llicència. 
 
Epígraf quart: substitució de vehicles. 
 
Per cada substitució de Llicència de taxi 89,87 € 

 
La substitució d’un vehicle de taxi de qualsevol tipus per un altre que sigui adaptat al transport 
de discapacitats físics no està subjecte al pagament d’aquesta taxa. 
 
El pagament d’aquesta taxa inclou la retolació dels distintius del taxi. 
 
Epígraf cinquè: implantació dels distintius dels taxis. 
 
Implantació de distintiu i retolació: escut de la ciutat, “Sabadell taxi” i número de 
llicència per cada porta 

21,20 € 

Implantació de distintiu i retolació: “Sabadell taxi” i número de llicència part de 
darrera 

            7,82€ 
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Epígraf sisè: permís municipal de conductor. 
 
Per cada permís 18,35 € 

 
 
Article 6è.- Beneficis fiscals  
 
a) S'exclouen del pagament de les llicències especials de transports col·lectius, aquelles en 
què concorren circumstàncies especials de caràcter o interès social, i les dels transports 
col·lectius que utilitzen l'estació d'autobusos de Sabadell (amb la corresponent autorització), 
com a punt de sortida i/o arribada i com a nucli principal per agafar i deixar viatgers. 
 
b) Quant a les implantacions de distintius de taxi, queden exemptes de pagament les persones 
o entitats que precisin la implantació dels distintius en els vehicles en ocasió dels supòsits 
considerats en aquesta ordenança fiscal, article 5è, epígrafs primer, tercer i quart, i hagin 
satisfet la taxa corresponent a aquests supòsits. 
 
c) Quant a les tarifes que s’estableixen a l’epígraf 4t, substitució de vehicles,  de l’article 
anterior, queden exempts de pagament per una sola vegada els subjectes passius que 
demostrin de manera fefaent que la despesa per la instal·lació d’un catalitzador al vehicle 
gravat és superior a l’import de la taxa que ha de liquidar. 
 
 
Article 7è.- Acreditament, declaració i ingrés 
 
1. Neix l'obligació de contribuir i recau la taxa quan l'Ajuntament autoritza i expedeix la llicència 
corresponent o n'autoritza la transmissió. Quan autoritza la substitució del vehicle o expedeix el 
permís de conductor o els duplicats dels documents. 
 
El dipòsit previ de la taxa s'estableix en virtut del que prescriu l'article 26 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004. de 5 de març,  
 
2. Quan es tracti de la prestació dels serveis de tramitacions de diligències de llibres-registre, la 
taxa recaurà en el moment en què s'iniciï aquella prestació, entenent, a aquest efecte,  que 
l'inici es produirà amb la sol·licitud.  
 
 
Article 8è.- Règim de declaració i ingrés 
 
1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis subjectes a aquesta taxa es portaran 
a terme a instància de part. 
 
2. Totes les quotes seran objecte de liquidació per a ingrés directe, un cop concedides les 
llicències o les autoritzacions de què es tracti i realitzats els serveis sol·licitats, i els 
contribuents procediran a pagar-los en el termini establert pel Reglament general de 
recaptació. 
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Article 9è.- Infraccions i sancions. 
 
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la imposició 
de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei general 
tributària, el Real Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de règim sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i l’Ordenança fiscal 
general. 
 
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes 
acreditades no prescrites. 
 
 

Disposició final 
 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 20 d’octubre d 2017 i, definitivament el dia 22 de desembre del mateix any, 
començarà a regir el dia 1 de gener de 2018 i es mantindrà en vigor mentre no s'acordi de 
modificar-la o derogar-la. 
 
 


