
ORDENANZA FISCAL Núm. 10
REGULADORA  DA  TAXA  POLO  OUTORGAMENTO  DE  LICENCIAS  E  AUTORIZACIÓNS 
ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS E VEHÍCULOS DE ALUGAMENTO

Artigo 1 
En uso das facultades concedidas polo art. 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, 
reguladora das bases de réxime local e de conformidade co disposto nos art. 15 a 
19 do RDL 2/2004, este Concello establece a taxa polo outorgamento de licenzas e 
autorizacións administrativas de autotaxis e vehículos de alugamento, que se 
rexerá pola presente ordenanza fiscal, as normas do cal atenden ó regulado no 
art. 57 do RDL 2/2004. 

Feito impoñible 
Artigo 2 
Constitúe o feito impoñible desta taxa as prestacións de servicios e realización 
das  actividades,  que  sobre  concesión  de  licencias  e  autorizacións 
administrativas de  autotaxis e  demais vehículos  de alugamento  se sinalan  a 
seguir: 

a)  Concesión e expedición de licencias 
b)  Autorización  para  transmisión  de  licencias,  cando  proceda  o  seu 

outorgamento, conforme á normativa vixente 
c) Revisión preceptiva anual ordinaria da normativa vixente 
d) Autorización para substitución de vehículos, afectos ás licencias, ben 
sexa este cambio de tipo voluntario ou por imposición legal 

e) Expedición de duplicados de licencias e permisos municipais 
f) Expedición do permiso municipal de conducir 

Suxeito pasivo 
Artigo 3 
Son suxeitos pasivos da taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e 
xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria: 

1. As persoas ou entidades a favor das cales se outorguen as licenzas. No 
suposto de transmisións de licenzas, a persoa a favor da cal se autorice a 
transmisión. 

2. O titular da licencia do vehículo que sexa substituído ou obxecto de 
revisión ordinaria ou extraordinaria. 

3. O solicitante das autorizacións ou servizos das alíneas e) e f) do artigo 
anterior. 

Cota tributaria 
Artigo 4 
A cota  tributaria determinarase  por unha  cantidade fixa  sinalada segundo  a 
natureza do servizo ou actividade e consonte coa seguinte tarifa:

Epígrafe primeiro: 
Pola  concesión  e  expedición  de  licenzas  da  clase  A  e 
C ....................................... 431,01€.

Epígrafe segundo: 
Por cada autorización de transmisión de licenza da clase A e C 2.076,67€
Cando a transmisión se produce polo pasamento do titular e en 
favor do cónxuxe ou herdeiros lexítimos 519,17€

Epígrafe terceiro: Por revisións e substitucións de vehículos:
Revisión regulamentaria de carácter anual e ordinaria 27,08€
Revisión extraordinaria, a instancia de parte 27,08€
Autorización para substituír un vehículo afecto a  licenza 6,74€

Epígrafe cuarto: outras autorizacións administrativas:
Expedición de duplicados de licenzas e permisos de conducir por 10,08€



cada un deles
Expedición  do  permiso  municipal  para  conducir  vehículos  de 
servizo público 10,96€

Exención 
Artigo 5 
De acordo co establecido na lexislacion vixente, non se concederá exención 
ningunha no pagamento desta taxa. 

Obriga de retribución 
Artigo 6 
Producirase a obriga de retribución da taxa e nacerá a obriga de contribuir: 
a) No suposto recollido no epígrafe primeiro e segundo da tarifa, na data en 
que  se  conceda  a  licencia  ou  na  que  se  autorice  a  transmisión, 
respectivamente. 

b)Nos supostos recollidos no epígrafe terceiro cando se realice a revisión ou 
se autorice a substitución do vehículo. 

c)Nos supostos recollidos no epígrafe terceiro cando se inicie a prestación 
dos respectivos servicios ou a realización de actividades. 

Normas de xestión e pagamento 
Artigo 7 
Unha vez concedida a licencia ou autorización da súa transmisión practicarase a 
liquidación da taxa con estricta aplicación das tarifas establecidas no artigo 4 
e notificaráselle en forma ó interesado, quen deberá aboala dentro dos prazos 
establecidos no Regulamento xeral de recadación. 
En todos os demais supostos recollidos no artigo 4 desta ordenanza, o pagamento 
da taxa efectuarase no réxime de autoliquidación no momento de presentarse a 
solicitude de prestación do servicio ou realización da actividade, acompañada da 
documentación regulamentariamente esixida por cada suposto. 

Infraccións e Sancións 
En todo o relativo ás infraccións tributarías e as súas distintas calificacións 
aplicarase o disposto nos arts. 77 e seguintes da Lei xeral tributaría e nas 
disposicións que a complementan e desenvolven. 

DISPOSICIÓN FINAL 
A  redacción  da  presente  ordenanza  fiscal  entrará  en  vigor  o  día  da  súa 
publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP), e permanecerá en vigor ata a 
súa modificación ou derrogación expresa.


