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la liquidació d’aquest impost constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei General Tributària, que es
qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
4. La sanció mínima és del 50 per 100 de les quantitats que hagueren deixat d’ingressar-se. no obstant això, l’esmentada
sanció es reduirà en un 30 per 100 quan el subjecte infractor manifesti la seva conformitat amb la proposta de regularització
que se li formuli.
5. La sanció imposada es reduirà, també, en un 25 % si es realitza l’ingrés total de la sanció dins del període de pagament
voluntari, sempre no es presenti sol·licitud de fraccionament o ajornament de pagament i que no s’interposi recurs o reclamació
contra la liquidació o la sanció.
6. La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d’aquest
impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que preveu la Llei General Tributària i l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
arTICLe 13. rÈGIm De nOTIFICaCIÓ I InGrÉs
1. Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions d’aquest impost, les quals s’han de notificar
íntegrament al subjecte passiu, tot indicant-hi els terminis de pagament i els recursos procedents.
2. Les notificacions s’han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No obstant això, la notificació es pot lliurar en
mà, amb caràcter general, al mandatari portador de la declaració.
3. Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per l’ens gestor, per un mitjà diferent de la declaració dels
obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per l’administració.
Qualsevol notificació que s’hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent (mentre no se n’hagi justificat el canvi),
és eficaç en dret amb caràcter general.
4. L’ingrés s’efectuarà a les entitats col·laboradores dins dels terminis establerts a l’article 62.2 de la Llei General Tributària.
arTICLe 14. GesTIÓ Per DeLeGaCIÓ
1. si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en el Consell Comarcal de la selva,
les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració delegada.
2. el Consell Comarcal de la selva establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de notaris
i Registradors de la Propietat en ordre a conèixer puntualment les modificacions de titularitat dominical i conseqüentment
practicar les liquidacions corresponents. així mateix, possibilitarà la presentació d’autoliquidacions per internet, per part dels
interessats i dels gestors tributaris, que actuaran en règim de col·laboració social.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme el Consell Comarcal de la selva s’ajustaran al que
preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió
dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la comarca de la selva que han delegat les seves
facultats en el Consell Comarcal.
DIsPOsICIÓ aDDICIOnaL
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres
normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
DIsPOsICIÓ FInaL
La vigència d’aquesta Ordenança es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir del dia 1
de gener de 2018. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa.
OrDenanÇa FIsCaL nÚm. 6
TaXa Per reCOLLIDa, TraCTamenT I eLImInaCIÓ D’esCOmBrarIes
I aLTres resIDus urBans
article 1. Fonament i naturalesa
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a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TrHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal
i el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel què s’aprova el Text refòs de la Llei reguladora dels residus, l’ajuntament
estableix les taxes pels serveis de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans, que es regiran per
la present Ordenança.
I. Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris
article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries
i altres residus urbans domiciliaris la prestació dels serveis següents:
a) recollida domiciliària d’escombraries i residus urbans generats als habitatges particulars.
b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat anterior.
2. a aquests efectes, es consideren escombraries domiciliàries i residus urbans les restes i les deixalles alimentàries que
procedeixen de la neteja normal dels domicilis particulars.
3. no tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al seu tractament, requereixin l’adopció de
mesures especials, higièniques, profilàctiques o de seguretat, tals com:
a) residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris.
b) escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) runes d’obres.
d) D’altres tòxics o perillosos.
4. no subjecció: no estaran subjectes al pagament de la taxa els propietaris d’habitatges en els que no es disposi de llum o
d’aigua, la qual cosa comporta la seva condició de no habitable.
article 3. subjectes passius
1. són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de recepció obligatòria de recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges situats en places, carrers o vies públiques on es
presta el servei, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’inquilí, d’arrendatari o, fins i tot, a precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges, el qual podrà repercutir, si
escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
article 4. responsables
1. son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei General tributària i a
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 5. Beneficis fiscals – Bonificacions
1. Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin que els ingressos familiars no superen l’import del
salari mínim interprofessional.
Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al Departament de serveis socials, acreditant els ingressos
i les condicions familiars. Vist l’informe dels Serveis Socials, l’Alcalde acordarà la concessió o denegació del benefici fiscal
sol·licitat i es notificarà a l’interessat. Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha sol·licitat.
Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti improcedent l’exempció, aquells vindran
obligats a comunicar-ho a l’ajuntament, a efectes que es pugui liquidar la taxa.
2. Gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota de les tarifes previstes pel cas d’habitatges de primera residència, les
persones que reuneixen els requisits següents:
a) aquelles persones que siguin jubilats o pensionistes (a partir de 65 anys) que visquin sols o en parella; o bé, tenir una
discapacitat amb certificat oficial de l’ICASS igual o superior al 65%.
b) Que la suma dels ingressos de la unitat familiar siguin iguals o inferiors al 200% del salari mínim interprofessional en
còmput anual
La documentació requerida per a comprovar el compliment de les condicions serà la següent:
- Fotocòpia DnI del sol·licitant
- Acreditació de la condició de jubilat o pensionista o bé certificat oficial de l’ICASS acreditant minusvalia igual o superior al 65%.
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amb la sol·licitud, la persona signarà també el compromís de comunicar qualsevol canvi en la seva situació que pugui afectar
al gaudiment d’aquesta bonificació.
- Declaració de renda de l’últim exercici.
Aquesta bonificació és només per primeres residències: per gaudir d’aquestes bonificacions caldrà que la taxa es pagui pel
domicili on es tingui la residència habitual, segons les dades del padró d’habitants. Restaran exclosos de la bonificació prevista
aquells que siguin propietaris de més d’un habitatge i/o altres béns immobles capaços de produir rendes.
3. Aquests beneficis fiscals també seran d’aplicació a les persones usuàries del servei que resideixin a l’habitatge a títol
d’usufructuari, inquilí, arrendatari o, fins i tot, a precari, amb els requisits següents:
• Sol.licitud anual i acreditació del compliment dels requisits anteriors.
• Acreditació de la repercussió de la quota de la taxa per part del propietari de l’habitatge.
ambdós documents es poden acreditar mitjançant declaració responsable.
4. Les sol.licituds de bonificacions anteriors, per a tenir efectes en el mateix exercici, es podran demanar fins el darrer dia del
termini de cobrament en voluntària del padró. Les sol.licituds presentades fora d’aquest termini tindran efectes a l’exercici
següent.
5. els subjectes passius que acreditin l’autogestió de les restes orgàniques a través del compostatge amb els condicionants que
s’estableixen seguidament, gaudiran d’una reducció del 20 % en la quota anual de la taxa pel servei de recollida de residus.
Condicionants
el subjecte passiu haurà de complir els següents condicionants:
• Tramitar a l’ajuntament l’adhesió a la campanya “a la Selva fem compost” i donar-se d’alta a efectes de formar part
del registre de la Xarxa Comarcal de Compostatge gestionat pel Consell Comarcal.
• Utilitzar compostador/s facilitat/s pel Consell Comarcal o adquirit/s pel seu compte o realitzar compostatge en pila
o femer.
Tots els supòsits seran susceptibles de rebre inspecció per part d’un tècnic comarcal o municipal per tal de verificar el
correcte funcionament del procés de compostatge, circumstància que serà acreditada mitjançant informe tècnic corresponent.
Tanmateix, es podrà requerir a l’interessat l’acreditació del compliment dels condicionants anteriors.
Les anteriors reduccions en funció del sistema de compostatge no són acumulables, cada habitatge és susceptible de rebre
una sola reducció.
Aquesta reducció tindrà caràcter pregat i s’aplicarà prèvia sol·licitud de l’interessat davant l’ajuntament fins el darrer dia del
termini de cobrament en voluntària del padró. Les sol.licituds presentades fora d’aquest termini tindran efectes a l’exercici
següent.
L’import anual de la reducció serà prorratejat per mesos naturals en els supòsits de nova adquisició o baixa dels compostadors
per part de l’interessat.
6. reduccions per l’ús de la deixalleria
1. els subjectes passius que facin ús de la deixalleria municipal, amb els condicionants que s’estableixen tot seguit, gaudiran
de les següents reduccions a la taxa de residus:
• D’una reducció del 10 % de la quota per als usuaris amb una freqüència d’utilització de 4 a 6 entrades anuals.
• D’una reducció del 15 % de la quota per als usuaris amb una freqüència d’utilització igual o superior a les 7 entrades
anuals.
Per poder gaudir de la reducció, s’hauran de complir les següents condicions:
a) s’haurà d’aportar cada vegada una quantitat mínima d’algun dels següents residus:
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Fusta i ferralla
runa generada per particulars
Vidre pla
Voluminosos petits o petits raees
Voluminosos grans, matalassos o grans raees
Piles, Fluorescents o bombetes o tòners i tintes o Cd’s.
altres residus especials
Bateries cotxe
Olis vegetals o minerals
Pneumàtics
roba

Quantitat mínima

unitats

0,25
0,5
5
5
1
10
10
1
2
1
1,5

m3
m3
quilograms
unitats
unitats
unitats
litres
unitats
litres
unitats
quilograms

*Les quantitats màximes ja venen regulades per el reglament de la deixalleria.
b) La freqüència mínima d’ús de la deixalleria serà d’una visita trimestral.
c) No són objecte de bonificació l’aportació de residus amb servei de recollida municipal a la via pública ( vidre, paper i
cartró, envasos, fracció orgànica i rebuig).
Aquesta reducció s’aplicarà de forma automàtica, prèvia verificació del compliment dels condicionants anteriors per part
del Consell Comarcal de la selva, en el rebut de la taxa pel servei de recollida de residus corresponent al període impositiu
següent al de la verificació dels condicionats que donen lloc al seu gaudiment.
article 6. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat d’habitatge, que es determinarà en funció de la naturalesa i
el destí dels immobles.
2. a aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Habitatges
Per cada habitatge
Per habitatge disseminat agrícola/ramader

euros
139,70€
69,30€

article 7. acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la realització del servei, que hom entendrà
iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida d’escombraries domiciliàries en
els carrers o llocs on figurin els habitatges utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.
2. una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el primer dia de cada any natural i el
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei; en aquest
cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.
3. La taxa es prorratejarà per trimestres naturals en els casos d’altes i baixes.
article 8. règim de declaració i ingrés
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s’acrediti per primera vegada la taxa, els subjectes passius
formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la declaració d’alta corresponent i ingressaran,
simultàniament, la quota que els correspongui, segons el que estableix el punt 3 de l’article anterior.
2. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s’hi
efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què
s’hagi produït la variació.
el cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, en el període que determini l’ajuntament.
II. Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recollida, tractament i eliminació de residus comercials
article 9. Fet imposable
1. són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector privat -autoritzat per a la prestació del
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servei, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria de residus-, la recollida, tractament i eliminació dels residus
comercials.
2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació de residus comercials, la prestació
dels serveis següents:
a) recollida dels residus comercials.
b) Tractament i eliminació del residus comercials.
3. a aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a
l’engròs, l’hotelera, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, així com els residus originats a la indústria que, d’acord amb
la llei de residus, tenen la consideració d’assimilables als municipals.
article 10. subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix a l’article 9 d’aquesta Ordenança, les
persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que:
a) sol·licitin la prestació.
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.
2. a aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials assimilables als municipals, vindran
obligats a acreditar davant l’ajuntament el contracte amb el transportista i/o gestors autoritzats per l’agència de residus de
Catalunya i dels fulls de seguiment o albarans de recollida expedits per transportistes autoritzats, per a les diferents fraccions
de residus generades a l’activitat. aquest acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de l’entrada
en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si
aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor.
3. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’ajuntament considerarà que el titular de
l’activitat generadora d’aquests residus comercials i industrials assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida,
tractament i eliminació que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí
regulada.
4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals on s’ubiqui l’activitat generadora
dels residus, el qual podrà repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
article 11. responsables
1. són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei General tributària i a
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 12. Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus comercials consistirà
en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es
desenvolupi l’activitat generadora del residu, i de la categoria del lloc on estiguin situats.
2. a aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
euros
epígraf primer. Despatxos professionals
Per cada despatx professional
215,60€
epígraf segon. allotjaments
a) Hotels, motels, hotels-apartaments, hostals, de fins a 50 places, en règim de dormir i esmorzar
610,50€
B) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals, de més de 50 places en règim de dormir i esmorzar, per cada
12,21€
plaça que excedeixi de les 50 places
C) Pensions i cases de turisme rural fins a 8 places
162,25€
D) Pensions i cases de turisme rural de 9 fins a 15 places
324,50€
e) Pensions i cases de turisme rural des de 16 places
561,00€
F) Cases de colònies fins 50 places
610,50€
G) Cases de colònies de més de 50 places, per cada plaça que excedeixi de les 50 places
4,00€
H) Càmping (per parcel.la)
25,30€
epígraf tercer. establiments d’alimentació
a) supermercats, economats i cooperatives
324,50€
B) supermercats de més de 500m2
1.293,60€
C) magatzems a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses
916,30€
D) magatzems a l’engròs en general
561,00€
e) Peixateries, carnisseries, fleques i semblants
324,50€
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F) Botigues no alimentàries
epígraf quart. establiments de restauració
a) restaurants fins a 60 comensals
B) restaurants de més de 60 comensals
C) Cafeteries, bars fins a 40m2
D) Cafeteries, bars de més de 40m2
e) Whisqueries, pubs i tavernes
epígraf cinquè. establiments d’espectacles
a) sales de festes, discoteques, bingo
epígraf sisè. altres locals industrials, mercantils o de serveis
a) Centres oficials
B) Oficines bancàries
C) naus industrials, tallers i magatzems de més de 1.000m2
D) naus industrials, tallers i magatzems de 501 a 1.000m2
e) Tallers, garatges, magatzems i anàlegs de 250 a 500m2
F) Tallers, garatges, magatzems i anàlegs de menys de 250m2
G) Centres d’hípica i altres activitats amb animals
H) Habitatges que s’utilitzin simultàniament per a residència habitual i exercici d’activitat professional

215,60€
646,80€
1.293,60€
324,50€
488,40€
561,00€
916,30€
215,60€
215,60€
783,20€
600,00€
488,40€
249,70€
600,00€
249,70€

article 13. acreditament i període impositiu
1. La taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus comercials es merita en el moment de
sol·licitar-se o prestar-se el servei.
2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada
any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei; en
aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.
3. La taxa es prorratejarà per trimestres naturals en els casos d’altes i baixes.
article 14. règim de declaració i ingrés
1. els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de
residus comercials vindran obligats a practicar l’autoliquidació de la quota corresponent al primer període impositiu, en el
moment de formular la sol·licitud del servei.
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció del servei, la taxa serà liquidada per
l’ajuntament i el cobrament de les quotes s’efectuarà en el període que aquest determini.
2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 10.2 de la present Ordenança que figuressin a 31 de desembre de
cada any com a subjectes passius de la taxa per recollida tractament i eliminació de residus i no acreditin la contractació del
servei d’eliminació amb un gestor autoritzat, romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió de la taxa establerta en
la present Ordenança aprovi l’ajuntament.
article 15. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades en aquesta Ordenança, resultin
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.
article 16. Gestió per delegació
1. si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en el Consell Comarcal de la selva,
les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració delegada.
2. el Consell Comarcal de la selva establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les
organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i
materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3.Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme el Consell Comarcal de la selva s’ajustaran al que
preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió
dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la comarca de la selva que han delegat les seves
facultats en el Consell Comarcal.
Disposició addicional
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres
normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament
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modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La vigència d’aquesta ordenança es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir del dia
1 de gener de 2018. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expressa.

OrDenanÇa FIsCaL nÚm. 11
TaXa Per La LLICÈnCIa D’auTOTaXIs
article 1. Fonament i naturalesa
a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.c) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TrHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
l’ajuntament estableix la taxa per atorgament de llicències o autoritzacions administratives d’autotaxis, que es regirà per la
present Ordenança.
article 2. 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 o autoritzacions administratives d’autotaxis corresponen a aquest 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.
article 3. subjectes passius
són subjectes passius 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.
article 4. responsables
1. són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a
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 5. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.
article 6. 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:
euros
epígraf 1. Concessió i expedició de llicències
- Concessió de llicències autotaxi
1.500,00 €
- Concessió de llicències autotaxi adaptat a minusvàlids
1.100,00 €
epígraf 2. autorització per a la transmissió de llicències
- autorització o permís per a la transmissió de llicència d’autotaxi
2.500,00 €
- autorització o permís per a la transmissió de llicència d’autotaxi, en cas de ser a favor d’hereus
400,00 €
epígraf 3. substitució de vehicles i llicències
- substitució de vehicle
100,00 €
epígraf 4. Ús i explotació de llicències
- Ús i explotació de llicències, per any
150,00 €
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