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ORDENANÇA MUNICIPAL NUM. 19 
 

REGULADORA DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ I 
INTERURBÀ DE VIATGERS  EN EL MUNICIPI DE L´ARBOÇ  ( TAXIS). 

 
 

CAPÍTOL I 
 OBJECTE I NORMES GENERALS 

 
Article 1.- L’objecte d’aquesta Ordenança és regular, amb caràcter general, la 
prestació del servei de transport públic urbà i interurbà  de viatgers en automòbils de 
turisme (autotaxis). 
 
Article 2.-  La prestació del transport objecte d’aquesta Ordenança, té la consideració 
de Servei d’interès públic gestionat mitjançant iniciativa privada, corresponent a 
l’Ajuntament de l’Arboç les facultats necessàries en ordre a la seva regulació. 
 
Article 3.-  En tot el que no estigui previst en aquesta Ordenança estarem a la 
regulació continguda en la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació dels transport de 
viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor així com el Decret 319/1990, de 21 
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 12/1987. 
 
Article 4.-  L’Ajuntament dictarà una Ordenança fiscal que reguli les taxes a percebre 
pels documents que expedeixi i per qualsevol altre servei de naturalesa anàloga que 
presti directament. 
 
 

CAPÍTOL II 
DE LES LLICÈNCIES 

 
Secció 1a. Disposicions generals 

 
Article 5.-   
 
1. La prestació del servei està subjecte a la prèvia llicència municipal i el seu 

atorgament implicarà l’exigència de les taxes establertes a la corresponent 
Ordenança Fiscal. 

 
2. Per a la prestació del servei interurbà, a més a més, de la llicència municipal serà 

requisit imprescindible l’obtenció de la corresponent autorització per part de 
l’Administració de la Generalitat. 

 
Article 6.-  És competència de l’Ajuntament de l’Arboç la fixació del nombre màxim de 
llicències que serà determinat en funció de la necessitat i conveniència del servei a 
prestar al públic i es tindran en compte els següents aspectes: 
 
a) la situació del servei abans de l’atorgament de noves llicències. 
b) el tipus, extensió i creixement dels nuclis de població. 
c) les necessitats reals d’un millor i més extens servei. 
d) la repercussió de les noves llicències a atorgar. 
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Secció 2a. Obtenció de la llicència d'autotaxi 

 
Article 7.- La sol·licitud de llicència es formularà per l’interessat que haurà d’acreditar 
que reuneix les condicions personals i professionals següents: 
 
a) no tenir antecedents penals. 
b) trobar-se en possessió del permís de conduir corresponent 
c) no haver estat sancionat amb anterioritat per falta que porta aparellada la sanció 

de pèrdua definitiva de la llicència o del permís de conduir 
d) no patir cap malaltia infecciosa-contagiosa o impediment físic que l'impossibiliti o 

dificulti el normal exercici de la professió. 
 
Article 8.- Poden sol·licitar llicència d'autotaxi: 
 
a) Els conductors assalariats dels titulars de llicència d'autotaxi que prestin servei 

amb plena i exclusiva dedicació a la professió acreditada mitjançant la possessió i 
vigència del carnet de conductor i la inscripció i cotització en aquest concepte a la 
Seguretat Social. 

 
b) Les persones físiques o jurídiques que hi acudeixin a través d’un concurs lliure, el 

qual haurà d’establir-ne les preferències. 
 
Article 9.-  
 
1. En l’adjudicació de noves llicències d'autotaxis, l’Ajuntament ho sotmetrà a la 

següent prelació: 
 

a) A favor dels sol·licitants de l’art. 8 a) per rigorosa i continuada antiguitat dins el 
terme municipal de l’Arboç. 

b) A favor de les persones físiques o jurídiques de l’art. 8 b), mitjançant concurs lliure 
aquelles llicències que no s’adjudiquin d’acord amb el previst a l’apartat anterior. 

 
2.  L’Ajuntament no podrà atorgar més d’una llicència d'autotaxi a nom d’una mateixa   

persona, sigui aquesta física o jurídica. 
 
Article.10.-  
 
1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’Ajuntament publicarà la llista en 

el Butlletí Oficial de la Província a l’objecte que els interessats i les Associacions 
professionals d’empresaris i treballadors puguin al·legar el que estimin procedent 
en defensa dels seus drets en el termini de 15 dies. 

 
2. L’Ajuntament resoldrà sobre la concessió de llicències a favor dels sol·licitants que 

acreditin un major dret. En el supòsit que l’adjudicació es faci mitjançant concurs, 
el procediment s’ajustarà a les normes de contractació. 

 
Article. 11.-  Els que hagin obtingut la corresponent llicència han d’acreditar dins els 15 
dies següents que estan donats d’alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i han 
de començar a prestar el servei en el termini dels 30 dies a comptar des de la data 
d’adjudicació i si no  és possible per causa de força major haurà de sol·licitar-ne la 
corresponent pròrroga, la qual serà concedida per un termini de 15 dies. 
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Article. 12.-  Tota persona titular d’una llicència d'autotaxi té l’obligació d’explotar-la 
personal o conjuntament mitjançant la contractació de conductors assalariats que 
estiguin en possessió del permís de conduir i afiliats a la Seguretat Social i a més a 
més està obligat a concertar una pòlissa d’assegurança que cobreixi els possibles 
riscos. 
 
Article.13.-   L’Ajuntament de l’Arboç portarà un registre o fitxer de les llicències 
concedides on s’anotaran les diferents incidències que afectin els titulars o els seus 
vehicles i conductors. 
 

Secció 3a. De la transmisibilitat de les llicències  
 
Article. 14.-  
 
1. Les llicències són intransmissibles, llevat dels casos següents: 

 
a) Per defunció del titular, a favor del cònjuge vidu o hereus legítims. Si aquests no la 

poden explotar com a activitat única i exclusiva i prèvia autorització d’aquest 
Ajuntament la poden transmetre a favor dels sol·licitants citats en l’article 12, tenint 
en tot cas dret de tempteig qualsevol altre hereu forçós. 

 
b) Quan s’impossibiliti per a l’exercici professional el titular de la llicència per motiu de 

malaltia, accident o altres que puguin qualificar-se de força major, a favor dels 
sol·licitants citats en l’article 12. 

 
2. Per transmetre la llicència és necessari que el titular ho sol·liciti per escrit a 

l’Ajuntament fent constar la causa de transmissió. 
 
3. Les transmissions de llicències que no s’ajustin a cap de les causes de l’apartat 

primer d’aquest article serà causa de revocació de la llicència prèvia tramitació del 
corresponent expedient. 

 
Secció 4a. Durada, caducitat i revocació de les lli cències 

 
Article 15.-  Les llicències tindran una durada indefinida, sense perjudici de les causes 
d’extinció i revocació. 
 
Article 16.-  La llicència s’extingirà per renúncia expressa del seu titular, la qual ha de 
ser acceptada per l’Ajuntament. 
 
Article 17.-  L’Ajuntament declararà revocada la llicència i la retirarà per les següents 
causes: 
 
a) No tenir el titular de la llicència, pòlissa d’assegurança en vigor. 
 
b) Per  haver estat sancionat per la comissió de 3 infraccions molt greus en 1 any. 

Temps 
 

CAPÍTOL III 
DELS VEHICLES 

 
Article 18.-  El titular de la llicència ha de ser propietari del vehicle que es proposi per 
prestar el servei, sense perjudici de la possibilitat de substituir el vehicle adscrit per un 
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altre sempre i quan reuneixi els requisits establerts en aquest Reglament i s’obtingui la 
prèvia autorització de l’Ajuntament. 
 
Article 19.-  Els vehicles destinats al servei d'auto-taxi hauran de ser de  color blanc, i 
s'identificaran amb una   franja de color blava a les portes del davant, segons allò 
previst a l'article 33 de la present Ordenança. 
 
Article 20.-  Revisions: 
 
1. No s’autoritzarà la posada en servei de vehicles que no hagin estat revisats 

prèviament. 
 
2. A més de la primera revisió necessària per a la posada en servei, anualment tots 

els vehicles afectats al servei seran objecte de revisió. 
 
3. Els propietaris de vehicles emparats per llicència municipal d'autotaxi estan 

obligats a mantenir-los en bon estat de conservació, seguretat i neteja. 
 
 

CAPÍTOL IV 
DE LES TARIFES 

 
Article 21.-  La prestació dels serveis urbans i interurbans està subjecte al règim tarifari 
aprovat per l’autoritat competent, prèvia audiència de les Associacions professionals 
d’empresaris i treballadors del sector i les de consumidors i usuaris. 
 
Article 22.-  És obligatori fixar el quadre de tarifes en un lloc visible pel públic dins el 
vehicle. 
 
Article 23.-  Les tarifes establertes vinculen els titulars de les llicències, els seus 
conductors i els usuaris. 
 
Article 24.-  El quadre de tarifes ha de contenir els suplements i les tarifes especials 
que procedeixi aplicar a determinats serveis. 
 
Article 25.-  La revisió de les tarifes es farà de conformitat amb el previst a l’article 21 
d’aquest Reglament. 
 

CAPÍTOL V 
INFRACCIONS I RÈGIM SANCIONADOR 

 
Article 26.-  Les infraccions que cometin els titulars de les llicències d'autotaxi i els 
seus conductors depenents es classificaran en lleus, greus i molt greus. 
 
 
 
 
Article 27.-  Tindran la consideració de faltes lleus: 
 
a) La  prestació de serveis regulats per la Llei i pel present Reglament sense dur en el 

vehicle  la  documentació formal que acrediti la possessió del títol habilitant   
corresponent. 
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b) No dur en lloc visible del  vehicle  els  distintius exigits  per  la  normativa  vigent  

relatius  al  tipus de  transport corresponent i utilitzar  inadequadament  aquests 
distintius. 

 
c) Transportar   viatgers   en   nombre   superior  a  l'autoritzat per al vehicle del qual 

es tracta, llevat  que hagi  de  ser  qualificat  de molt greu, d'acord amb el que 
disposa l'article 29 c) del present Reglament. 

 
d) La  manca  dels  quadres  de  tarifes   preceptius,  calendaris,  horaris,  avisos i 

altres d'exhibició obligada  per  al  coneixement  del   públic,   i   qualsevol   altra  
circumstància   relativa   a   la  llegibilitat,  redacció, dimensions  o   d'altres   que   
impedeixin   o   ocasionin dificultats  en  el  coneixement del seu contingut per part 
del públic. 

 
e) L'incompliment de les normes generals de policia  en instal·lacions  fixes i en 

vehicles, llevat que hagi de ser  qualificada de greu o molt greu. 
 
f) Tenir  un  tracte  desconsiderat  amb  els  usuaris. Aquesta  infracció ha de ser 

qualificada d'acord amb el que estableix la normativa reguladora dels drets dels 
usuaris i dels consumidors. 

 
g) No mantenir la netedat i el bon estat de  l'aparença  del vehicle. 
 
h) La  comissió  de  les  infraccions assenyalades per  l'article  28  quan  per  la  

naturalesa,  l'ocasió  o  la circumstància no ha de ser qualificada de greu. 
 
1. L'apreciació  de  la  infracció atenuada regulada en el present apartat serà procedent 

quan del fet denunciat o de les actuacions sancionadores que se segueixin contra el 
subjecte  responsable es dedueixi la concurrència de circumstàncies que aconsellin 
l'atenuació de la  qualificació de la infracció de la qual es tracti. 

 
Article 28.-  Tindran la consideració de faltes greus: 
 
a) Posar en servei el vehicle sense que estigui en bones condicions de funcionament. 
 

b) Cometre 3 faltes lleus durant 1 any. 

 
c) La prestació de serveis en condicions diferents de les que assenyala el present 

Reglament, o de les que fixa l'Administració quan atorga les concessions o  les  
autoritzacions,  llevat  que  sigui qualificada d'infracció molt greu de conformitat 
amb el que estableix l'article següent. 

 
d) La manca de  dades  essencials  de  la  documentació obligatòria o el seu 

falsejament. 
 
e) La manca del llibre o full de reclamacions, obstruir-ne  la  disposició  al  públic  o  

negar-la,  i  ocultar o retardar injustificadament el coneixement  a  la  inspecció  de  
les  reclamacions   o  les  queixes  consignades  en  el  llibre esmentat. 

 
f) La no-subscripció de les assegurances obligatòries establertes per la normativa 

vigent. 
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g) La comissió de les infraccions assenyalades a l'article 29, quan per la naturalesa,  

l'ocasió o la circumstància no hagi de ser qualificada de molt greu. L'apreciació  de  
la  infracció atenuada regulada en el present apartat serà procedent quan del fet 
denunciat o de les actuacions sancionadores que se segueixin contra el subjecte 
responsable es dedueixi la concurrència de les circumstàncies que aconsellin 
l'atenuació de la qualificació de la infracció de la qual es tracti. 

 
Article 29.-  Tindran la consideració de faltes molt greus: 
 
a) La prestació de serveis en supòsits de suspensió, revocació o caducitat de la 

llicència. 
 
b) L'exercici de les activitats regulades pel present Reglament, sense haver sol·licitat  

i  obtingut la  llicència, la concessió o l'autorització corresponents, i també la 
utilització de títols administratius habilitats expedits a nom d'altres persones sense 
realitzar prèviament la seva transmissió. 

 
c) La prestació de serveis en condicions que puguin afectar la seguretat  de  les  

persones,  perquè  comportin perill  greu  i  directe,  de  conformitat  amb la 
normativa vigent. 

 
d) Manipular o falsejar intencionadament el taquígraf o altres instruments de control la 

instal·lació dels quals és obligatòria  en  el  vehicle, de manera que no s'obtinguin 
dades o que se n'obtinguin de falses, amb repercussió en la seguretat o l'ordenació 
del transport. 

 
e) Portar en lloc  visible  del  vehicle  el  distintiu corresponent  a un tipus de transport 

per al qual hom no té autorització. 
 
f) Cometre 3 faltes greus durant 1 any 
 
Article 30.- 
 
1. Les sancions aplicables són: 

 
a) Per faltes lleus: des de l'amonestació a la suspensió de la llicència per termini de 7 

dies. 
 
b) Per faltes greus: suspensió de la llicència per termini de 10 dies fins a tres mesos. 
 
g) Per faltes molt greus: des de la suspensió de la llicència per termini de 6 mesos 

fins a la retirada definitiva de la llicència. 
 
2. Les sanció imposada es  graduarà  de conformitat  amb la quantia  del  benefici  

il·lícit  obtingut  com  a conseqüència directa o indirecta de la infracció,  la 
repercussió social de la infracció, la intencionalitat, el dany causat, si s'escau, o el 
nombre d'infraccions comeses en un any, el dol o culpa, la bona o mala fe. 

  
3. Independentment de la sanció  que  correspongui, l'incompliment  reiterat  o  de  

manifesta  gravetat de les condicions essencials de les concessions  o  
autoritzacions administratives  podrà  donar  lloc  a  la  caducitat de la llicència. 
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Article 31.-  La potestat sancionadora correspon a l’Ajuntament d’ofici o prèvia 
denúncia. 
 
 

CAPÍTOL VI 
DE LA FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 

 
Article 32.-  Els titulars del taxi hauran de portar la següent documentació, original o 
còpia compulsada, en el seu cas: 
 
a) El permís de circulació del vehicle. 
b) Carnet de conduir. 
c) Carnet de classe-C o superior, expedit per la Prefectura de trànsit. 
d) Tarjeta-visat de transport expedida per la Generalitat de Catalunya. 
e)  Llicència municipal. 
f) Un exemplar d’aquest Reglament. 
g) Talonaris de rebuts. 
h) Llibre o fulls de reclamacions. 
 
Article 33.-  Els autotaxis s'hauran d'identificar de la següent manera 
 
a) Mitjançant una franja de color blava a les portes del davant. 
b) Portar una placa amb el número de la llicència municipal i l'escut de  l’Arboç.  
c) Portar la placa reglamentària de servei públic ( SP ). 
d) Tenir un cartell de 30 per 20 cm. que posi “Lliure”, que col·locarà al parabrises del 

davant. 
 
Article 34.-  L'estacionament del vehicle es realitzarà al carrer Major, sense perjudici 
de les facultats del senyor alcalde d'assenyalar un altre que es consideri més adient, 
segons les necessitats del servei i la situació del tràfic al municipi. 
 
Aquesta ordenança composada de 34 articles, aprovada per part del Ple de 
l'Ajuntament  en sessió extra/ordinària de data  de 2000, entrarà en vigor una vegada  
publicada íntegrament en el B.O.P.de Tarragona i continuarà vigent fins que s’acordi la 
seva modificació o derogació. 
 
 
 


