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CAPÍTOL I.- Disposicions generals 

 

Article 1.- El present reglament té per objecte la regulació del servei públic de transport de passatgers en 

automòbils lleugers de lloguer amb conductor (Autotaxi), dins del terme municipal de Palau-saverdera. 

S’entén per vehicles lleugers, als efectes d’aquest reglament, els de 5 places de capacitat màxima, inclosa 

la del conductor, així com els monovolums de capacitat superior a 5 places 

 

Article 2.- El servei públic en el terme municipal de Palau-saverdera, es prestarà de conformitat amb el 

que es disposa en el present Reglament, en la normativa autonòmica reguladora del sector, i les 

ordenances, bans i acords que en el successiu dictin l’ajuntament, i el Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya dins l’esfera de les seves respectives competències. 

 

Article 3.- Els serveis objecte d’intervenció administrativa amb caràcter urbà regulat en aquest reglament, 

s’estableixen sota la següent modalitat: 

“Autotaxi”. Vehicles de 5 places de capacitat màxima, inclosa la del conductor, així com els monovolums 

de capacitat superior, que prestin serveis dins del nucli urbà, amb comptador taxímetre. 

 

Article 4.-  

1. L’àmbit d’aplicació d’aquest reglament és el propi del municipi de Palau-saverdera. 

2. Les presents normes regiran amb caràcter uniforme en tot el territori amb les excepcions en elles 

senyalades i les que es puguin establir posteriorment en normes complementàries. 

 

CAPÍTOL II.- De les llicències. 

 

Article 5.- Per la prestació del servei públic d’Autotaxi que es regula en el present Reglament serà 

condició necessària estar en possessió del a corresponent llicència municipal lliurada per l’Ajuntament de 

Palau-saverdera. 

 

Article 6.- Totes les llicències que expedeixi l’ajuntament de Palau-saverdera, per a dedicar-se a la 

indústria de l’Autotaxi es consideraran concedides amb caràcter individual i intransferible no podent, per 

tant, utilitzar-se per persona diferent del sol•licitant o el conductor assalariat degudament acreditat i afiliat 

al Règim General de la Seguretat Social, en règim de plena i exclusiva dedicació i incompatibilitat amb 

qualsevol altra professió, ni per altre cotxe que el descrit en la sol•licitud, sense prèvia autorització de 

l’Ajuntament de Palau-saverdera. 

 

Article 7.- L’obtenció de la llicència municipal pe dedicar un vehicle a la indústria d’Autotaxi implica per 

part del beneficiari l’obligació de posar el cotxe al servei públic en les condicions previstes en aquesta 

Ordenança i la de complir les ordres que dicti l’Ajuntament de Palau-saverdera. 

 

Article 8.- Per a la sol·licitud i adjudicació de llicències es seguirà el següent procediment: 

a) La sol·licitud de llicència, que es formularà per escrit, indicarà si és per servei urbà, interurbà o 

ambdues a la vegada, i s’hi acompanyarà, per fotocòpia compulsada, la documentació acreditativa de les 

condicions personals i professionals del sol·licitant, la marca i model del vehicle, la seva homologació, el 

document nacional d’identitat, dues fotografies i els demés requisits exigits en les bases de convocatòria, 

en les quals, així mateix, es determinarà el procediment a seguir per a l’adjudicació, amb estricta 

subjecció a les normes de contractació establertes per les Administracions Públiques. 

b) El plec de condicions que s’aprovi, així com la convocatòria de licitació es publicaran en el tauler 

d’anuncis de l’Ajuntament i, en el seu cas, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i 

en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat que els interessats i les Associacions 

Professionals d’Empresaris i treballadors representatius del sector, puguin al·legar el que estimin 

procedent en defensa dels seus drets. 
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c) Acabat el termini de presentació de sol·licituds referents al número de llicències creades, l’Ajuntament 

trametrà les sol·licituds a l’organisme competent de l’Administració de la Generalitat, de conformitat amb 

el que preveu l’article 129, b) del Reglament de la Llei 12/1987. 

d) Un cop rebut l’informe l’Ajuntament, prèvia proposta de la Mesa, resoldrà sobre la concessió de 

llicències a favor dels sol·licitants amb major dret acreditat, de conformitat i tenint en compte el que 

disposa l’apartat c) de l’article 129 del Reglament de la Llei 12/1987. Els adjudicataris de les llicències 

restaran obligats a abonar els drets i les taxes corresponents. 

e) De conformitat amb el que disposa l’apartat d) de l’article 129 del Reglament de la Llei 12/1987, 

l’Ajuntament notificarà l’atorgament o denegació de la llicència municipal a l’òrgan competent de 

l’Administració de la Generalitat el qual decidirà sobre l’atorgament de l’autorització del transport 

interurbà. 

 

Article 9.- Podran sol·licitar llicències: 

a) Els conductors assalariats dels titulars de llicències d’Autotaxi que prestin servei amb plena i exclusiva 

dedicació en 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 que acudeixin mitjançant concurs lliure  

 

Article 10.- A l’Ajuntament existirà un cens general de llicències expedides pel servei d’Autotaxi, havent 

de constar en les corresponents fitxers les següents dades: 

a) Marca i model i demés dades personals del propietari del vehicle. 

b) Característiques del vehicle amb expressió de la matrícula, marca, potència, capacitat i estat de 

conservació. 

c) Data en què fou expedida la llicència corresponent. 

d) Nom, cognoms i circumstàncies personals dels conductor assalariat autoritzat del vehicle en els casos 

que procedeixi. 

 

Article 11.- Quan un mateix cotxe hagi d’ésser conduït successivament per diferents persones, el 

propietari del vehicle haurà de comunicar els noms de totes elles a l’Ajuntament, per la seva constància 

en els cens de llicències, havent de reunir cada un dels conductors els requisits assenyalats en l’article 15 i 

següents del present reglament. 

 

Article 12.- Les llicències per a la conducció d’Autotaxi són personals i intransferibles. En conseqüència 

els seus titulars no podran en cap cas, alienar , arrendar o cedir-les sense autorització de l’òrgan 

competent de l’Ajuntament de Palau-saverdera, sempre que el nou concessionari reuneixi les condicions 

que determina l’article  setè d’aquest Reglament i satisfaci l’arbitri municipal corresponent. 

 

Article 13.- Quan es produeixi la venda d’un vehicle, el seu antic propietari, si era beneficiari d’un 

llicència municipal n’haurà de donar compte a l’Ajuntament, dins de les 48 hores següents d’haver-se 

formalitzat el contracte tenint, a partir de la data de la comunicació, un termini de dos mesos per a 

procedir a la substitució del vehicle venut. Transcorregut dit termini sense haver donat d’alta cap altre 

vehicle, es considerarà caducada la llicència. 

 

Article 14.- Les llicències seran intransmissibles excepte en els supòsits següents: 

a) En la defunció del titular, a favor de llur cònjuge vidu o hereus legítims. 

b) Quan el cònjuge vidu o els hereus legítims i el jubilat no puguin explotar la llicència com a activitat 

única i exclusiva, la podrà transmetre a favor dels ol3licitants ressenyats en l’article 9, tenint en tot cas 

dret a tempteig qualsevol altre hereu forçós en possessió del carnet de conductor. 

c) Quan al titular de la llicència li sigui declarada una incapacitat laboral pels Tribunals o Organismes 

competents. 

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

accident i altres quan puguin qualificar-se de força major (entre ells la retirada definitiva del permís de 

conduir), a apreciar en el seu expedient,  a favor dels sol·licitants de l’apartat anterior. 

e) Quan la llicència tingui una antiguitat superior a cinc anys el títol podrà transmetre-la, prèvia 

autorització de l’Ajuntament, al conductor assalariat amb permís de conduir i exercint. El transmetent no 

podrà obtenir nova llicència del mateix Ajuntament en el termini de 10 anys, per cap de les formes 
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establertes en aquest reglament, ni l’adquirent transmetre-la novament, si no en els supòsits assenyalats en 

el present article. 

Les llicències la titularitat de les quals correspongui a persones jurídiques, només seran transmissibles 

quan, tenint una antiguitat de cinc anys, s’alieni la totalitat dels títols. 

Les transmissions que es realitzin contravenint els apartats anteriors, produiran la revocació de la llicència 

per l’Ajuntament, prèvia tramitació de l’expedient, iniciat d’ofici, a instància de les centrals sindicals o de 

les associacions professionals acreditades dels sectors o de qualsevol altre interessat. 

 

Article 15.- Per a transmetre les llicències en tots els supòsits d’excepció previstos en l’article anterior, 

haurà de formular-se la petició per escrit a l’Ajuntament, acreditant de forma suficient la causa que 

motiva la transmissió. 

 

Article 16.- Les transmissions de llicències que es realitzin contravenint el que disposa en les articles 

anteriors serà causa  de revocació de la llicència, prèvia tramitació del corresponent expedient, que podrà 

tramitar-se d’ofici, a instància de les Associacions Professionals de la localitat i de les Centrals Sindicals 

o de qualsevol altre interessat. 

 

Article 17.- Tenint en compte el nombre de veïns d’aquesta ciutat i l’experiència vers les necessitat de la 

prestació del servei, el nombre màxim de llicències d’Autotaxi es fixa en 5, de conformitat amb el que 

preveu l’apartat e) de l’article 129 del Reglament de la Llei 12/1987. El ple de la Corporació Municipal 

podrà revisar aquest nombre màxim , a l’alça o a la baixa, tenint en compte els següents paràmetres: 

a) La situació del servei en qualitat i extensió davant de l’atorgament de noves llicències. 

b) El tipus, extensió i creixement dels nuclis de població (residencial, turística, industrial, etc.) 

c) Les necessitats reals d’un millor i més extens servei. 

d) La repercussió de les noves llicències a atorgar en el conjunt del transport i la circulació. 

Les llicències creades a l’empara d’aquest article, s’adjudicaran seguint el procediment establert a 

l’article 9 del present Reglament. 

 

CAPÍTOL III.- Dels conductors. 

 

Article 18.- Per conduir un vehicle de servei públic en aquest terme municipal serà necessari proveir-se 

del permís de conductor d’Autotaxi, prèvia justificació dels següents  requisits: 

a) Posseir permís de conduir a partir del B2 o superior, així com no patri malaltia infecto contagiosa o 

impediment físic que impossibilitin o dificultin el normal exercici de la professió. 

b) Portar un any almenys d’antiguitat en la conducció de turismes, camions o autocars. 

c) Acreditar bons antecedents professionals i no tenir antecedents penals vigents. 

d) Conèixer aquesta Ordenança, el Codi de Circulació, el Reglament de Seguretat Vial, i la guia de la 

ciutat i estar en possessió dels mateixos. 

 

Article 19.- Tot conductor d’Autotaxi està obligat a: 

a) Acudir al seu lloc de treball, net i correctament vestit. 

b) Mantenir un comportament correcte amb el públic. 

c) Seguir l’itinerari indicat pel passatger sempre que pugui fer-se sense incomplir les normes de circulació 

i, a falta d’indicació expressa, pel camí més curt en distància o temps. 

d) Respectar i admetre l’ús del dret de cooficialitat de les llengües  catalana i castellana que facin els 

usuaris, en les indicacions necessàries pel compliment del servei. 

e) Els conductors, en prestar un servei: 

- Obriran o tancaran els vidres a indicació de l’usuari. 

- Recolliran i col·locaran de forma adient les maletes, els equipatges, les cadires de rodes 

plegables i altres paquets en el portaequipatge, que haurà d’estar disponible. 

- Encendran el llum interior a la nit, per tal de facilitar la pujada i baixada i el pagament del servei. 

- Baixaran el volum del receptor de ràdio a voluntat del passatger. 

- Proporcionar al client canvi de moneda fins a 2.000 ptes.   

- Estendre un rebut de l’import  del servei, quan així els ho sol·licitin els usuaris. En l’expressat 

rebut figurarà el número de llicencia, el NIF, l’origen i el destí del recorregut i l’import de la 

carrera. 
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- El conductor lliurarà els objectes que pogués trobar en l’interior del vehicle el mateix dia, o com 

a molt tard fins a les 48 hores del següent dia hàbil a l’Ajuntament de Palau-saverdera. 

- Quan els passatgers siguin ancians, dones o infants o  invàlids, els conductor estarà obligat a 

presentar-los-hi ajuda d’acord amb les normes de ciutadania, a pujar dels vehicles i baixar dels 

mateixos. 

 

CAPÍTOL IV.- Dels vehicles. 

 

Article 20.- Tot cotxe que es dediqui al servei d’Autotaxi serà de color blanc i haurà d’estar en possessió 

del certificat favorable i vigent de la inspecció tècnica de vehicles (ITV), expedida per alguna de les 

entitats concessionàries del a Generalitat de Catalunya, a fi que reuneixi les condicions de seguretat, bon 

funcionament i  decòrum necessaris i, a més a més s’ajustarà a les següents normes: 

Portarà a ambdós costats perfectament visible, centrat i en la porta del davant, l’escut de Palau-saverdera i 

dues franges laterals verda i groga de 5 centímetres de gruix. 

El tamany de l’escut, serà precisament de 100 mm. d’aixecada per 80 mm. d’ample. En la part exterior 

del vehicle hauran d’ésser visibles les inicials SP (servei Públic) 

L’escut podrà ser adherit per calca segons model aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que 

s’incorpora grafiat com annex número 1 a aquesta Ordenança. 

El vehicles hauran de portar el compta quilòmetres degudament precintat per la Delegació d’Indústria 

corresponent, i sotmès a les revisions oportunes. 

Quan els vehicles es trobin desocupats portaran al parabrises un cartell de 30 per 20 centímetres, on digui 

“LLIURE” 

Es pot col·locar propaganda al sostre del vehicle sempre i quan les característiques  d’aquest no indueixin 

a confusió a l’usuari; en aquest cas l’ajuntament ordenarà la seva modificació o supressió. 

Tenir completa la documentació, tant la que concerneix al vehicle com al seu conductor, prevista en els 

article 32 i 42 del present Reglament. 

Portaran en lloca visible a l’interior del vehicle, el número de la matrícula, el de la llicència municipal i 

l’exemplar de la tarifa de preus aprovada per la Comissió de Preus  de Catalunya, així com el taxímetre 

corresponent. 

 

Article 21.- Solament podran ser autoritzat per prestar el servei d’Autotaxi els cotxes la capacitat màxima 

dels quals, amb caràcter general, sigui de 5 places, inclosa la del conductor, o superior sempre i quan es 

tracti d’un monovolum. 

 

Article 22.- La Policia Local complimentarà les ordres de l’Ajuntament per a la retirada de la circulació 

dels vehicles que no reuneixen les condicions reglamentàries; cas d’incompliment el propietari del mateix 

serà sancionat amb multa de 5.000 pessetes la primera vegada i el doble en la segona. La tercera suposarà 

la suspensió temporal de la llicència. 

 

Article 23.- Els vehicles que no acudeixin al punt de servei durant trenta dies consecutius sense causa 

justificada o deixin de prestar el servei en períodes alterns de 15 dies, durant 2 mesos consecutius, es 

considerarà falta molt greu i podrà comportar la pèrdua de la llicència municipal. 

 

Article 24.- Les substitucions o els canvis de material mòbil seran autoritzades directament per 

l’ajuntament el qual podrà sol·licitar informe previ de les associacions professionals. Aquesta substitució 

es farà a instància de l’interessat o a requeriment de l’Ajuntament; en aquest darrer cas caldrà previ avís i 

informe del personal tècnic municipal. La substitució de vehicles requerirà que, en tot cas, el nou vehicle 

tingui una antiguitat inferior a la del vehicle adscrit a la llicència. 

 

CAPÍTOL V.-  Normes de prestació del servei. 

 

Article 25.- Cap vehicle podrà prendre viatgers davant de la parada reservada als Autotaxi, quan en la 

mateixa existeixin cotxes disponibles en ordre rigorós de sortida, excepte quan es tracti d’un servei 

prèviament contractat. 
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Article 26.- El conductor sol·licitat personalment o per via telefònica  per realitzar un servei, en la forma 

establerta, no podrà negar-se sense justa causa. 

Tindrà la consideració de justa causa: 

Ser requerit per individus perseguits per la policia. 

Ser sol·licitat per transportar un nombre de persones superiors al de les places autoritzades per al vehicle. 

Quan qualsevol dels viatgers es trobin en estat de manifesta embriaguesa o intoxicació per estupefaents, 

excepte en els caos de perill greu o imminent per a la seva vida o integritat física. 

Quan l’abillament dels viatgers o la naturalesa i caràcter dels embalums, equipatges o animals que siguin 

portadors  puguin deteriorar o causar danys a l’interior del vehicle. 

En tot cas, els conductors observaran amb el públic un comportament correcte i a requeriment de l’usuari 

hauran de justificar-ne la negativa davant d’un agent de l’autoritat. 

 

Article 27.- Els conductors dels vehicles afectats pel present Reglament, circularan per la ciutat obeint les 

indicacions dels senyals de trànsit i dels agents de trànsit i les ordres reguladores del Codi de circulació, el 

Reglament de Seguretat Vial i el límit fixat per l’Ajuntament de Palau-saverdera que és de 20 km/hora 

dins el casc urbà. 

 

Article 28.- La parada pels serveis públics de taxi, està ubicada al carrer següent: 

Font Mallola 

La parada serà lliure per a tots els Autotaxi amb llicència vigent, d’aquesta localitat. 

 

Article 29.- Seran a càrrec de tots els titulars de llicències d’Autotaxi, les taxes que s’acreditin per 

l’ocupació de la via pública amb reserva d’aparcament, generada per les parades. 

 

Article 30.- Les tarifes d’aplicació seran visibles per a l’usuari, i d’obligat compliment per els titulars de 

les llicències, els conductors dels vehicles i els usuaris. 

 

Article 31.- En tot cas els vehicles destinats a Autotaxi pel seu servei hauran de ser berlines dotades de 

quatre portes, aire condicionat, una longitud mínima de 4’15 metres i no tindran una antiguitat superior a 

2 anys per a l’obtenció de la llicència ni a 10 anys per seguir en la prestació del servei. Excepcionalment, 

i previ informe raonat dels Serveis Municipals, es podrà autoritzar el funcionament de vehicles 

d’antiguitat superior als 10 anys o de característiques  tècniques  diferents a les anteriors, sempre i que es 

garanteixin les mateixes condicions de comoditat i accessibilitat. L’informe raonat es requerirà 

anualment. 

 

Article 32.- Tot vehicle del servei públic d’Autotaxi, pel sol fet de ser-ho, haurà d’anar proveït de la 

següent documentació: 

Llicencia per a l’exercici de l’activitat. 

Placa amb el número de la llicència i el nombre de places. 

Permís de circulació. 

Pòlisses d’assegurances del vehicle en vigor. 

Llibre de reclamacions, model oficial. 

Un exemplar de la present ordenança. 

Talonaris de rebuts. 

Plànol del municipi: llista de carrers i direccions més usuals i d’urgència. 

Exemplar oficial de la tarifa vigent. 

 

Article 33.- Els vehicles Autotaxi hauran d’ésser conduïts necessàriament i obligatòriament pels qui 

estiguin en possessió del permís municipal de conductor lliurat per l’Ajuntament amb competència 

exclusiva. 

 

Article 34.- Tot empresari haurà de donar compte a les oficines municipals i a les associacions 

professionals de les altes i baixes de treballadors dins de les setanta-dues hores de produir-se havent de 

complimentar els requisits exigits en aquest sentit, en el permís municipal. L’assalariat haurà de 

presentar-se igualment en les oficines citades per al visat corresponent dins de les setanta-dues hores 

següents. 
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CAPÍTOL VI.- Durada, caducitat i revocació de les llicències. 

 

Article 35.- Les llicències tindran una durada màxima de deu anys prorrogables fins a 15, sense perjudici 

de les causes de caducitat, revocació i anul·lació, establertes en aquest Reglament, en la legislació general 

de Règim Local i les prevists en el Reglament de la Llei 12/1987. 

  

Article 36.- Les llicencies caducaran per renúncia expressa del seu titular. 

 

Article 37.- L’Ajuntament declararà revocada la llicència i la retirarà al seu titular, prèvia la instrucció del 

corresponent expedient, en els següents supòsits: 

Utilitzar un vehicle diferent a aquells pel qual està autoritzat. 

Deixar de prestar servei al públic, durant trenta dies consecutius o quinze dies alterns durant dos mesos 

consecutius. 

No tenir concertada la corresponent pòlissa d’assegurança en vigor. 

No efectuar les revisions  corresponents obligatòries. 

L’incompliment de les obligacions inherents a la llicència i altres disposicions que facin referència a la 

propietat del vehicle. 

Contractar personal assalariat sense l’alta i cotització reglamentària a la Seguretat Social. 

L’arrendament, lloguer o apoderament de les llicències que suposi una explotació no autoritzada per 

aquest Reglament, i les transferències de llicències que no ho són previstes. 

Qualsevol falta o infracció comesa que tingui la qualificació de molt greu o greu en els article 179 i 180 

del Reglament de la Llei 12/1987. 

 

Article 38.- La caducitat i retirada de la llicència serà acordada per l’Ajuntament, prèvia tramitació de 

l’expedient procedent, que es podrà incoar l’ofici o bé a instància de les Centrals Sindicals, Agrupacions 

Professionals i Associacions de Consumidors i Usuaris. 

 

Article 39.- Sense perjudici de les causes de caducitat i revocació de les llicències, es sancionaran les 

infraccions que cometin els titulars de les llicències i els seus conductors, d’acord amb el procediment 

sancionador previst a la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú, i el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat 

sancionadora, aprovat per Reial Decret 1398/1993. 

 

CAPITOL VII.- De les tarifes. 

 

Article 40.- La prestació del servei d’Autotaxi estarà subjecte a tarifa, la qual serà vinculat pels titulars de 

les llicències. Els seus conductors i els seus usuaris. 

 

Article 41.- El règim de tarifes aplicable al servei regulat en aquest Reglament serà fixat, prèvia 

comunicació a l’Ajuntament per la Comissió de Preus de Catalunya, a proposta i previ estudi de les 

Associacions Professionals representatives, seguint la tramitació prevista als article 156 i ss. Del 

Reglament de la Llei 12/1987. 

 

Article 42.- Les tarifes d’aplicació seran visibles per l’usuari des de l’interior del vehicle. En les mateixes 

es contindran, si així es fixen, els suplements i les tarifes extraordinàries que procedeixi aplicar a 

determinats serveis especials, o de la celebració de fires i festes, en especial les de Nadal i Cap d’Any. 

 

CAPÍTOL VIII.- Infraccions, sancions i procediment sancionador. 

 

Article 43.- seran responsables administrativament perles infraccions a les normes previstes en aquest 

Reglament, les persones i en els termes que es fixen a l’article 175 del Reglament de la Llei 12/1987. 

 

Article 44.- Les infraccions de les normes reguladores del Servei d’Autotaxis es classifiquen en lleus, 

greus i molt greus. 
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Article 45.- Es consideren infraccions lleus, a més a més de les contingudes a l’article 181 del Reglament 

de la llei 12/1987, les següents: 

No col·locar l’imprès de la tarifa vigent a la vista de l’usuari. 

No dur en el vehicle els documents que es relacionen en els article 30 i 32 del present reglament. 

No prestar el servei d’acord amb les normes establertes en aquest Reglament. 

No facilitar canvi de moneda fina a 2.000 pessetes. 

 

Article 46.- Es consideren infraccions greus, a més a més de les contingues a l’article 180 del Reglament 

de la Llei 12/1987, les següents: 

No respectar el torn de parada. 

No respectar ni complir els horaris, descansos, vacances, o torns de qualsevol tipus establerts. 

No acceptar que l’usuari faci ús indistintament de les llengües catalana i castellana, en les indicacions per 

a la necessària prestació del servei. 

Negativa a estendre rebut d’import de la carrera qual el sol·liciti l’usuari o alterar-ne les dades. 

No lliurar a les dependències municipals els objectes a què es refereix el penúltim paràgraf de l’article 

19.e) del present Reglament. 

Negativa abstenir-se de fumar quan ho sol·licitin els usuaris. 

Aplicació abusiva de les tarifes autoritzades. 

Absentar-se del vehicle quan s’ocupa el primer lloc de parada. 

 

Article 47.- Es consideren infraccions molt greus, a més a més de les contingudes a l’article 179 del 

Reglament de la Llei 12/1987, les següents: 

El frau en el comptaquilòmetres 

Canviar o treure els distintius fixats sobre el vehicle, llevat de caos autoritzats. 

Conduir el vehicle en estat d’embriaguesa 

La prestació de serveis en els supòsits de suspensió, revocació o caducitat de la llicència o retirada del 

carnet municipal de conductor. 

La negativa injustificada a prestar servei indicant la situació de lliure. 

La infracció de qualsevol de les normes previstes a l’article 38 d’aquest reglament. 

Les infraccions determinades en l’article 289 del Codi de la Circulació i la manifesta desobediència a les 

ordres dictades per l’Ajuntament en aquesta matèria. 

La comissió de delicte qualificat pel Codi Penal com a dolós, amb ocasió o amb motiu de l’exercici de la 

professió. 

 

Article 48.- Les sancions que podran aplicar-se a les faltes tipificades en els articles anteriors seran les 

següents: 

Per a les faltes lleus: 

Amonestació i multa que es podrà imposar per quantitat de 1.000 a 5.000 ptes. 

Per les faltes greus: 

Multa que podrà imposar-se per la quantitat de 5.001 a 10.000 ptes. 

Suspensió de la llicència o del carnet municipal de conductor fins a trenta dies. 

Per les faltes molt greus: 

Multa que podrà imposar-se per la quantitat de 10.001 a 15.000 ptes. 

Suspensió de la llicència o del carnet municipal de conductor fins a sis mesos. 

La reiteració de faltes considerades greus o molt greus podrà suposar la retirada definitiva de la llicència. 

La retirada definitiva de la llicència o del carnet municipal de conductor, s’aplicarà en tots els casos 

d’infraccions dels apartats c), g), i h) de l’article 47 d’aquest reglament. 

 

Article 49.- Quan s’imposi la sanció de suspensió de la llicència o del permís de conductor, i en els casos 

de revocació, per tal d’assegurar el seu compliment s’exigirà el lliurament de la corresponent 

documentació a les oficines de l’Ajuntament, durant el temps de durada de la suspensió i també podrà 

proposar-se esborrar els calcs que ostenti el vehicle i, en el seu cas, retirar la placa SP. 

 

Article 50.- En la tramitació del procediment sancionador seran d’aplicació els article 134 a 138 de la Llei 

30/19222, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 

el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat per Reial Decret 
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1398/1993. Amb caràcter supletori s’aplicarà el Decret de la Generalitat de Catalunya 278/1993, de 9 de 

novembre. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. 

 

Les competències de les matèries pròpies d’aquesta ordenança correspondran al Ple de l’Ajuntament la 

creació de llicències, així com l’aprovació i modificació de l’ordenança per la concessió i revocació de 

llicències, autorització de les transmissions, dictar les disposicions necessàries per regular el servei quant 

a horaris, parades, característiques dels vehicles i adoptar quantes decisions consideri oportunes per al 

millor servei del sector, la incoació, instrucció i resolució dels expedients sancionadors per faltes lleus, 

greus i molt greus i la imposició de les sancions corresponents. 

 

DISPOSICIONS FINALS. 

 

Primera.- En tot allò no previst en aquest Reglament, s’aplicarà la Llei 12/1987, el seu Reglament aprovat 

per Decret 319/1990 de 21 de desembre i altres normes dictades en el seu desenvolupament; el Codi de 

Circulació, el Reglament de Seguretat Vial, la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya, el 

Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i demés disposicions aplicables a la matèria. 

 

Segona.- El contingut d’aquest Reglament serà objecte d’adequació a les normes que es dictin en relació 

als serveis d’Autotaxi per part de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

 

DILIGÈNCIA per fer constar que aquest és el Reglament Regulador del Servei d’Auto-taxi de 

l’Ajuntament de Palau-saverdera que ha estat aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió 

ordinària de cinc d’octubre de dos mil u, i definitivament, en no presentar-se al•legacions contra l’acord 

d’aprovació inicial, en publicar-se el seu text íntegre en el BOP de Girona número 24 i DOGC número 

3565 de dates quatre de febrer i trenta u de gener de dos mil dos. 

 


