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REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PUBLIC EN
AUTOMOBILS LLEUGERS DE BEGUR

CAPITOL I
Disposicions generals
Article 1r.-L’Ajuntament de Begur, fent ús de les facultats que atorguen a les
Corporacions Locals l’article 1r.del Reglament Nacional dels Serveis Urbans i
Interurbans de Transports en Automòbils Lleugers, estableix la present
Ordenança reguladora del servei urbà de transport de viatgers en automòbils
lleugers de lloguer amb conductor.
Article 2n.-Els serveis als quals es refereix aquest Reglament podran establirse sota les següents modalitats:
- Classe B) “Auto-turismes”; vehicles que presten serveis dintre o fora dels
nuclis urbans, sense comptador taxímetre.
- Classe ©) “ Especials o d’abonament”; vehicles que presten serveis dintre o
fora dels nuclis urbanitzats, diferents al de la classe anterior, ja sigui per una
potència més gran; capacitat, luxe, dedicació, finalitat, etc., o per què els
conductors tenen coneixements acreditats superiors als obligats inherents al
de llur professió i adequats a l’especialitat que els caracteritza (turística,
representativa, etc.).
Article 3r.- La present Ordenança tindrà aplicació en tot el nucli urbà de Begur.
CAPITOL II
Article 4t.- Per a la prestació del servei públic objecte d’aquesta Ordenança
serà condició indispensable estar en possessió de la llicència corresponent
atorgada per l’Ajuntament de Begur, prèvia sol.licitud de l’interessat.
Article 5è.- En principi, el nombre de llicències serà de cinc, i la seva concessió
vindrà determinada pel que disposa l’article 3r. Del Reial Decret 2025/84 de 17
d’octubre, previ informes i audiències que procedeixen, especialment de les
associacions professionals i els usuaris, legalment constituïdes del sector,
analitzant-se la necessitat i conveniència, segons l’establert amb caràcter
general, i en particular les circumstàncies següents:
a) La situació quantitativa i qualitativa del servei.
b) L’extensió i creixement de diversos nuclis de població.
c) Les necessitats legals i de repercussió de les noves llicències a atorgar en
el conjunt del transport i la circulació.
Article 6è.- Les llicències podran atorgar-se :
a) Als conductors assalariats de llicències de la classe B “auto-turismes”, que
reuneixin les condicions establertes en el article 12 del Reglament Nacional.
b) A les persones naturals o jurídiques, per concurs lliure.
Article 7è.- No podrà concedir-se més d’una llicència a un mateix titular, sigui
persona natural o jurídica. No obstant això, es respectaran íntegrament les
situacions anteriors en tant les conservi el seu titular o hereus testamentaris
forçosos.
Article 8è.- Podran sol.licitar llicència d’Auto-turisme:
a) Els conductors assalariats dels titulars de llicències de la classe B que
estiguin inscrits i cotitzant com a tals assalariats taxistes, a la Seguretat
Social.
b) Les persones naturals que les obtinguin per concurs lliure i que reuneixen
les següents condicions:

1. Que acreditin bona conducta moral, pública i privada, en cas de ser
persones físiques.
2. Que es comprometin a prestar el servei personalment, amb plena
dedicació, o conjuntament, mitjançant contractació d’assalariats en
possessió del permís local del conductor.
3. Que constin d’alta en Llicència Fiscal de l’Impost Industrial.
Les persones físiques i jurídiques podran sol.licitar lliurament llicències de la
classe C.
Article 9è.- Al crear-se noves llicències conforme als tràmits establerts, es
determinarà en l’acord el nombre de llicències creades i s’adjudicaran en una o
diverses convocatòries.
Article 10è.- D’acord amb allò establert anteriorment, l’Ajuntament elaborarà
unes bases a les quals es subjectarà la convocatòria que haurà d’anunciar-se
per procedir a les adjudicacions, concedint-se un termini de 20 dies hàbils per a
la presentació de sol.licituds.
Les llicències s’adjudicaran el 10% als conductors assalariats, i la resta de
conformitat al que estableixen els articles 10, 11, 12 i 13 del Reglament
Nacional.
Article 11è.- Acabat el termini de presentació de sol.licituds per les llicències
objecte de la convocatòria, s’insertaran en el Butlletí Oficial de la Província, i en
el tauler d’anuncis de la Corporació, les llistes de les sol.licituds , acceptades i
refusades, segons que compleixin o no els requisits anteriors, donant- se un
termini de quinze dies per què els interessats i Associacions Professionals del
sector puguin al.legar el que estimin procedent en defensa dels seus drets i
interessos.
Article 12è.- Les sol.licituds es formularan pels interessats acreditant les seves
condicions personals i professionals, modalitat a què s’acolleix assalariats o
concurs en el seu cas, marca, model de vehicle i grup pel qual es sol.licita ,
havent de satisfer prèviament els drets establerts per poder participar en la
convocatòria.
Article 13è.- Esgotats els quinze dies concedits per reclamacions i, una vegada
resoltes si n’hi haguessin , la Corporació efectuarà les concessions de les
llicències a favor dels sol.licitants amb major dret acreditat en cada modalitat,
d’acord als condicionaments de l’article 8è, la qual relació es publicarà així
mateix, en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d’edictes.
Article 14è.- L’adjudicació de les llicències es notificarà als interessats els
quals tindran un termini improrrogable de trenta dies naturals, per sol.licitar el
situat en la via pública, acreditant marca i model del vehicle, així com quants
documents i dades hi estiguin relacionades.
Els que en el termini concedit no sol.licitessin el situat amb els requisits de
l’apartat anterior, se’ls considerarà caducada la llicència, procedint l’Ajuntament
a adjudicarla al que segueix en dret.
Article 15è.- El vehicle que es destini per a la prestació del servei “autoturisme”, haurà d’estar inscrit en el Registre de la Prefectura de Tràfic, a nom
del titular de la llicència . El fet de no estar-ho, implicarà la seva anul.lació
Article 16è.- Les llicències de la classe B són personals i intransferibles. En
conseqüència, els seus titulars no podran en cap cas, alienar, arrendar o cedirles, admetent-se les transmissions únicament en els supòsits previstos. en
l’article 14 i la Disposició Transitòria 4a del Reglament Nacional, Prèvia

l’autorització corresponent, i els de la classe © quan es respectin els límits
mínims de titularitat de l’article 19 d’aquest Reglament.
Article 17è.- Les infraccions a les normes de l’article anterior i les de l’article
14 del Reglament Nacional , produiran la revocació de la llicència per
l’Ajuntament, prèvia instrucció del corresponent expedient, sense perjudici de la
sanció que pugui correspondre.
Article 18è.- Les llicències són renunciables expressament pels seus titulars.
L’Ajuntament podrà revocar-les o retirar-les, prèvia la instrucció de l’oportú
expedient en els següents supòsits:
1. Utilitzar vehicle diferent a aquell pel que està autoritzat.
2. Deixar de prestar servei al públic, durant trenta dies consecutius o
seixanta alterns en el transcurs d’ un any, llevat que s’acreditin raons
justificades i per escrit davant l’Ajuntament.
3. No tenir concertada la corresponent pòlissa d’assegurança en vigor.
4. No efectuar les revisions corresponents i obligatòries.
5. Contravenir l’establert en l’article 16 d’aquesta Ordenança, i de
qualsevol del supòsits de l’article 51 del Reglament Nacional.
6. Contractar persona assalariada sense el permís de conducció
corresponent, o sense l’alta i cotització reglamentària a la Seguretat
Social.
7. Qualsevol falta o infracció comesa i que tingui la qualificació de molt
greu en el Reglament Nacional.
Article 19è.- Els titulars de les llicències per serveis de la classe © no podran
prestar aquest sense tenir tres vehicles automòbils com a mínim , amb les
corresponent llicències que hauran de sol.licitar conjuntament i d’acord amb el
procediment assenyalat en aquest Reglament.
Queden excluïts d’aquesta condició els vehicles sanitaris i fúnebres.
CAPITOL III
De les tarifes
Article 20è.- A la Corporació Municipal li correspon la proposta de fixació de
les tarifes urbanes, tant les normals com les especials, així com els suplements
que puguin correspondre, prèvia audiència pel termini de quinze dies hàbils a
les Associacions professionals del sector, i a la Comissió de preus de
Catalunya per la seva autorització.
Les tarifes urbanes i suplements que s’aprovin seran obligatoris per als titulars
de llicències, conductors i usuaris , no podent-se percebre quantitat superior o
inferior a l’autoritzada d’acord amb el servei, ni l’usuari negar-se a abonar-la pel
servei prestat.
Les tarifes d’explicació així com els suplements que puguin correspondre ,
hauran d’ésser visibles des de l’interior del vehicle per l’usuari.
Article 21è.- Compet igualment a la Corporació proposar la revisió de les
tarifes urbanes, mitjançant la tramitació de l’oportú expedient conforme a les
previsions de l’article anterior.

CAPITOL IV
De les condicions de prestació del servei
A) Vehicle
Article 22è.- Als vehicles destinats a auto-turisme hi constarà l’escut de la vila
i el número de la llicència municipal, si bé aquest article s’aplicarà en el
moment en que ho ordeni l’Alcaldia mitjançant Decret.
Article 23è.- Cap vehicle no podrà entrar en servei sense la corresponent i
preceptiva revisió municipal, havent de reunir com a mínim les característiques
assenyalades en l’article 6 del Reglament Nacional i en els anteriors preceptes.
En tot cas els vehicles destinats a auto-turisme pel seu servei hauran d’estar
dotats de 4 portes i per a obtenir una llicència de nova creació no podran tenir
una antiguitat superior als dos anys.
B) Horari.
Article 24è.- Tot vehicle amb llicència d’auto-turisme, està obligat a concórrer
directament, llevat del dia de descans setmanal i a les hores assenyalades
obligatòriament pel menjar, a les parades per prestar servei, excepte els dies
de vacances que estableixi l’Ordenança Laboral corresponent.
Article 25è.- Per raons d’interès públic l’Ajuntament podrà establir les mesures
que consideri oportunes, quant a prestació de serveis en àrees, zones o
parades del terme municipal en hores de dia o de nit, prèvia audiència, si no es
considera d’urgència, de les Associacions del sector.
©) Documentació
Article 26è.- Tot vehicle del servei públic d’auto-turisme, pel fet de ser-ho,
haurà d’anar proveït de la següent documentació:
a) Llicència per a l’exercici de l’activitat.
b) Placa amb el número de la llicència i número de places.
c) Permís de circulació.
d) Pòlisses d’assegurança del vehicle en vigor.
e) Llibre de reclamacions, model oficial.
f) Un exemplar de la present ordenança i del Reglament Nacional.
g) Talonaris de rebuts.
h) Plànol de la Vila, llista de carrers i adreces dels serveis més usuals i
d’urgència. Aquesta documentació haurà de complementar-se amb l’exigida
en els articles 30, 31 i 32.
i) Exemplar oficial de la tarifa vigent.
C) Del conductor
Article 27è.Els vehicles auto-turismes hauran d’ésser conduïts
necessàriament i obligatòriament pels que estiguin en possessió del permís
municipal de conduir, lliurat per l’Ajuntament amb competència exclusiva.
Article 28è.- Per a l’obtenció del permís municipal esmenat en el paràgraf
anterior, serà necessari:
1. Posseir el permís de circulació, classe B-2 o superior.
2. No patir malaltia, infecto-contagiosa.
3. Superar les proves d’aptitud que estableixi l’Ajuntament.
4. Reunir qualsevol altre requisit exigit pel Codi de Circulació
5. Abonar els drets i taxes corresponents.
6. Acreditar bona conducta.
Article 29è.- El permís municipal s’atorgarà pel termini de cinc anys, havent-se
de sol.licitar la seva renovació al complir-se la data. Si durant la vigència del
permís, el seu titular no s’hagués dedicat a l’activitat objecte d’auto-turisme,

l’Ajuntament podrà revocar-lo i no procedir a la renovació. Per a la concessió
de nous permisos, es tindrà en compte el nombre dels que estiguin concedits,
el personal que realment es dedica a les funcions i les necessitats del sector,
donant audiència a les Associacions del sector.
S’anunciaran convocatòries en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d’edictes de la Corporació donant-se un termini per sol.licituds i assenyalant
data d’examen amb indicació del nombre de permisos a atorgar.
L’Alcaldia serà competent per determinar el nombre i forma d’aquests permisos
i concedir-los en forma definitiva o provisional per quatre mesos en casos de
necessitat manifesta, després de superades les proves previstes en l’article 28
d’aquest Reglament.
Article 30è.- Tot conductor del servei d’auto-turismes, durant la seva jornada
laboral, haurà d’anar proveït sempre de:
a) Carnet de conduir de la classe exigida pel Codi de la Circulació.
b) Permís municipal de conducció.
c) Documentació referent al vehicle.
- Permís de circulació.
- Certificat de característiques tècniques al corrent de revisió.
- Targeta de transport amb el vista de l’any corresponent de la sèrie VT, VS,
o VF segons els casos.
d) Llibre de reclamacions degudament diligenciat pel Servei Territorial de
Transports de la Demarcació de Girona de la Generalitat de Catalunya.
Article 31è.- Els conductors estaran obligats a respectar i complir els horaris,
descansos, vacances i torns de qualsevol tipus que s’estableixi, així com l’ordre
de càrrega en les parades, no podent efectuar dites càrregues a menys de cent
metres d’aquelles.
En les parades, els vehicles es col.locaran per ordre d’ arribada i en aquest
mateix ordre rebran el passatger. Si el servei és sol.licitat per trucada
telefònica, serà adjudicat de la mateixa forma, excepte quan es requereixi a un
titular determinat.
Article 32è.- Els titulars de llicències estan obligats a portar un Llibre de
Registre en què s’anotarà el nom de l’assalariat que, en cada moment
condueixi el vehicle, per les possibles responsabilitats. L’esmentat llibre haurà
d’estar actualitzat en allò que es refereixi a les revisions que s’efectuïn al taxi, i
serà presentat quan ho sol.liciti l’Alcaldia.
Article 33è.- Tot conductor d’auto-turisme està obligat a:
a) Acudir al seu treball, net i correctament vestit
b) Mantenir un comportament correcte amb el públic i companys.
c) Efectuar el recorregut més breu, des del punt de sortida al de destinació.
Article 34è.- Tot empresari haurà de donar compte a les Oficines Municipals
de les altes i baixes dels treballadors dins de les setanta dues hores de produirse, havent de complimentar els requisits exigits en aquest sentit, en el permís
municipal. L’assalariat haurà de presentar-se igualment a les oficines
esmentades, pel visat corresponent, dins de les setanta hores següents.

CAPITOL IV
Règim disciplinari
Article 35.- El règim disciplinari i sancionador es regirà per allò establert en els
articles 49 al 53 del Reglament Nacional. Prèvia denúncia o d’ofici, s’incoaran
els expedients de sancions per faltes lleus, greus i molt greus, comeses pels
conductors o propietaris de vehicles destinats al servei públic d’auto-turisme,
previ nomenament de l’Instructor i Audiència als interessats. La resolució dels
expedients correspondrà a l’Alcaldia –Presidència, en les faltes lleus i greus, i a
la Comissió de Govern les molt greus.
Article 36è.- Amés de les faltes contingudes en els articles citats, es
consideraran com faltes molt greus:
a) Conduir un vehicle auto-turisme sense posseir el permís municipal.
b) Que el titular de la llicència contracti a un conductor sense posseir el permís
municipal abans citat.
c) Que no causi alta o no cotitzi pel conductor en la Seguretat Social , encara
que aquest fos posseïdor del permís municipal.
Les sancions corresponents a les indicades faltes seran, en el primer cas,
prohibició d’obtenir el permís municipal pel termini no inferior a cinc anys.
Si el vehicle fos conduït pel propi titular de la llicència , les sancions seran :
suspensió del permís municipal de la llicència, durant el període abans indicat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
1a. Les competències de les matèries pròpies d’aquesta Ordenança
correspondran:
a) A l’Ajuntament Ple pel que fa a la creació de llicències, o a la modificació de
tarifes, sense perjudici de les competències atribuïdes a altres organismes,
així com l’aprovació i modificació de l’Ordenança Fiscal que reguli les
exaccions del servei i qualsevol modificació de la present
b) A la comissió de Govern, quant a la concessió de llicències , autorització de
les transmissions, la revocació de llicències , la correcció de faltes
considerades com a molt greus i la imposició de
les sancions
corresponents a faltes molt greus.
c) A l’Alcaldia-Presidència l’atorgament de permisos municipals de conducció i
sanció de faltes lleus i greus. Promulgació de disposicions per regular el
servei pel que fa a horaris, parades ,característiques dels vehicles i adoptar
les decisions que consideri oportunes per al millor servei del sector i totes
les raons d’urgència que així ho aconsellin, la incoació i instrucció
d’expedients sancionadors.
2a. Correspon a l’Ajuntament Ple ,la interpretació dels preceptes continguts en
aquesta Ordenança.
3a.
En allò no previst en aquesta Ordenança , s’aplicarà el Reglament
Nacional dels Serveis Urbans i Interurbans de Transports en Automòbils
lleugers, aprovat pel Reial Decret 763/1 de 16 de març , el Codi de Circulació,
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Reial
decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals vigents, i demés disposicions de rang superior.

DISPOSICIONS TRANSITORIES
1a.. Els titulars actuals de llicències d’auto-turisme hauran d’ajustar-se a les
prescripcions contingudes en la present Ordenança en el termini d’un any a
comptar des de la data de la seva aprovació.
Els vehicles particulars destinats al transport de persones malaltes, accidentats,
etc., i serveis funeraris hauran d’obtenir llicència de la classe “©”, de l’article 2n.
D’aquest Reglament, la qual no serà lliurada fins que se li hagi concedit la
corresponent autorització tècnico -sanitària, i es coordinarà de manera
adequada amb la que correspongui lliurar a l’òrgan competent de transports,
per la realització de serveis de caràcter interurbà.
DISPOSICIONS FINALS
1a.. De conformitat amb la normativa de la Generalitat de Catalunya en matèria
de Salut Pública (article 6è. del Reial Decret 192/88, de 4 de març) es prohibeix
fumar tant als conductors com als usuaris dels taxis, mentre es realitzi el servei.
2a. Només els taxistes amb llicència a Begur tindran dret a tenir parada o
recollir l’usuari de sortida a Begur, els taxistes amb llicència d’altres municipis
no podran venir a buscar clients a Begur, sota pena de rebre una denúncia per
infracció al punt 2 de l’article 2n. Del Reial Decret 2025/84 de 17 d’octubre.
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