
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI D’AUTOTAXIS A XIXONA 



 

ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI D’AUTOTAXIS A XIXONA 

 

 

Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació 

 

Article 1. És objecte d’aquesta Ordenança la regulació del servei d’autotaxis al 

terme municipal de Xixona, en el marc del que estableixen el Reglament 

nacional d’automòbils lleugers i la resta de legislació aplicable. 

 

Capítol II. De la llicència municipal 

 

Article 2. Per a la prestació dels serveis d’autotaxis al públic serà una condició 

necessària estar en possessió de la llicència municipal corresponent, expedida 

per l’Ajuntament de Xixona, la qual es referirà a un vehicle concret i serà 

concedida amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, una vegada 

comprovats els requisits i condicions que estableix el Reial decret 763/79, de 16 

de març, pel qual s’aprova el reglament nacional dels serveis urbans i 

interurbans de transport en automòbils lleugers. 

 

Article 3. L’atorgament de noves llicències per l’Ajuntament de Xixona estarà 

determinat per la necessitat i la conveniència del servei a prestar al públic. Per 

a acreditar la necessitat i la conveniència es tindrà en compte el que disposa 

l’article 11 del RD 763/79 i, a més, se sol·licitarà un informe de les persones 

titulars de les llicències o les seues associacions i les associacions d’usuaris i 

usuàries que hi haja al municipi. 

 

Aquestes noves llicències s’adjudicaran d’acord amb els criteris de publicitat i, 

si escau, de concurrència. Les llicències només seran transferibles quan hi 

concórreguen els casos que preveu l’article 14 del RD 763/79. 

 

Article 4. Tota persona titular d’una llicència municipal d’autotaxi té l’obligació 

d’explotar-la personalment o per mitjà de la contractació de conductors 

assalariats o conductores assalariades que complisquen les condicions que 

estableixen el RD 763/79 i aquesta Ordenança, respectant el règim de 

dedicació a la professió establit legalment. 

 

Capítol III. Del permís municipal de conductor d’autotaxi 

 

Article 5. El permís municipal de conductor d’autotaxi és el document 

acreditatiu que habilita la persona titular per a exercir legalment aquesta 

activitat en vehicles emparats per una llicència atorgada per aquest 

Ajuntament; constitueix l’únic mitjà oficial d’acreditació personal de la 

dedicació a aquesta activitat. L’expedició correspon a l’Ajuntament de Xixona 

i tenir-lo en vigor és un requisit general necessari per a la conducció, per 

qualsevol persona, d’aquests vehicles de transport. 

 



 

Article 6. Són requisits per a obtenir el permís municipal de conductor 

d’autotaxi: 

 

Trobar-se en possessió del permís de conducció exigit per la normativa vigent, 

cosa que s’ha d’acreditar per mitjà d’una fotocòpia compulsada d’aquest. 

 

No patir una malaltia infectocontagiosa ni un defecte físic que impedisca o 

dificulte l’exercici de la professió, la qual cosa s’ha d’acreditar per mitjà d’una 

certificació expedida pels serveis de la Conselleria de Sanitat i Consum. 

 

Ser titular nominatiu de la llicència municipal per a la prestació del servei de 

transport en autotaxi, en vigor, expedida per aquest Ajuntament. En el cas de 

no ostentar aquesta condició, la persona sol·licitant ha d’haver sigut 

contractada com a conductor assalariat o conductora assalariada per la 

persona titular de la llicència, cosa que s’ha d’acreditar per mitjà d’una 

fotocòpia autenticada del contracte laboral i la certificació de l’Institut 

Nacional de la Seguretat Social. 

 

Residir al terme municipal de Xixona almenys durant un any ininterromput 

anterior a la sol·licitud, cosa que s’ha d’acreditar per mitjà d’un certificat 

d’empadronament, o si no n’hi ha, acreditar prou coneixement de la ciutat i el 

seu entorn per mitjà de les proves que a aquest efecte s’establisquen. 

 

Article 7. La tramitació de l’atorgament i l’expedició del permís municipal de 

conductor d’autotaxi es regirà pel que disposen el Reial decret 763/79 i la Llei 

30/1992 sobre règim jurídic de les administracions públiques i procediment 

administratiu comú. 

 

Article 8. Els permisos municipals de conductor d’autotaxi caducaran als cinc 

anys de la concessió, llevat que prèviament s’haja sol·licitat i obtingut la 

renovació d’aquests, amb l’acreditació prèvia que es reuneixen els requisits 

exigits i d’acord amb els tràmits que estableix aquesta Ordenança. 

 

Capítol IV. Dels vehicles destinats al servei d’autotaxis 

 

Article 9. Els vehicles destinats al servei d’autotaxis al terme municipal de 

Xixona han de ser de cinc places, inclòs el conductor o conductora, o sis 

places, en el cas que el vehicle estiga adaptat especialment per al transport 

de persones amb minusvalidesa i amb la finalitat exclusiva de donar cabuda a 

la cadira de rodes que puga ancorar-se al vehicle. 

 

Els vehicles han de ser de color blanc i en les portes davanteres han de portar 

pintat, encunyat o gravat l’escut de la ciutat. En la part superior de l’escut ha 

d’estar escrita la paraula “Taxi” i en la part inferior, la paraula “Llicència” 

seguida del número atorgat per l’Ajuntament. Les lletres i les xifres d’aquestes 

inscripcions han de ser de cinc centímetres d’altura i una amplària 

proporcionada. 



 

 

Capítol V. De l’organització i l’ordenació del servei d’autotaxis 

 

Article 10. L’Ajuntament de Xixona tindrà la facultat d’intervenir en totes les 

qüestions referents a llicències d’autotaxis i, en especial, en les següents: 

 

a) Creació de llicències. 

b) Adjudicació de llicències. 

c) Transmissió de llicències. 

d) Potestat sancionadora de les faltes, d’acord amb el que estableix aquesta 

Ordenança, tant de les persones titulars com de les assalariades. 

e) Emissió d’informes sobre les tarifes. 

f) Ordenació del sector d’autotaxis. 

 

Article 11. L’Ajuntament de Xixona és competent per a establir les mesures 

necessàries per a l’organització i l’ordenació del servei d’autotaxis en matèria 

de torns, horaris, calendaris, descansos i vacacions, prèvia consulta a les 

persones titulars de les llicències o els o les representants que aquestes 

designen i, si estan constituïdes, les associacions professionals d’empresaris i 

empresàries i treballadors i treballadores al terme municipal. Amb aquest fi 

s’establiran les consultes pertinents, que no tindran caràcter vinculant per a 

l’Ajuntament de Xixona. 

 

Article 12. Els vehicles destinats al servei d’autotaxi que han obtingut la 

llicència corresponent han de prestar servei en la parada o el punt habilitats 

per l’Ajuntament; es notificaran a les persones interessades la situació i els 

canvis d’aquests. Perquè el servei de taxis estiga garantit durant les 24 hores i 

tots els dies de l’any, l’Ajuntament de Xixona establirà un calendari anual de 

torns que serà notificat a les persones interessades, que especificarà els dies i 

les hores en què cada vehicle ha d’estar en la parada. 

 

Article 13. El conductor o conductora sol·licitat personalment o per via 

telefònica per a prestar un servei no s’hi pot negar, llevat que hi concórrega 

una causa justificada, d’acord amb el que estableix l’article 42 de l’RD 763/79, 

o que estiga prestant un altre servei, cosa que s’ha d’acreditar si li ho sol·liciten 

els o les agents de l’autoritat. 

 

Capítol VI. De les tarifes 

 

Article 14. El règim de tarifes aplicable per al transport discrecional de viatgers i 

viatgeres en autotaxi serà el que en cada moment determine el Ministeri de 

Foment per al transport interurbà. 

 

Capítol VII. Faltes i règim sancionador 

 

Article 15. Tindran la consideració de faltes lleus les següents: 

 



 

a) Descuidar la neteja de la persona del conductor o conductora i la de 

les peces de roba. 

b) Descuidar la neteja interior i exterior del vehicle. 

c) Discutir entre companys o companyes de treball. 

d) Menjar dins del vehicle, quan hi haja viatgers o viatgeres, durant la 

prestació del servei. 

e) Permetre que estiguen en les proximitats de les parades persones que 

s’acosten als cotxes per a obrir o tancar les portes o oferir qualsevol altre 

servei als viatgers o viatgeres. 

f) Jugar en les parades de taxis sobre el capó dels cotxes (per exemple, 

jocs de cartes, dames, parxís, etc.), de manera que es done una mala 

imatge del o la taxista a les persones usuàries i transeünts en general. 

g) Cometre qualsevol altra falta de les no assenyalades expressament i 

que requerisca, segons el parer de la corporació municipal, la 

qualificació de lleu. 

 

Article 16. Tindran la consideració de faltes greus les següents: 

 

a) Posar en servei el vehicle sense la revisió prèvia o no presentar-se a la revisió 

anual reglamentària i altres d’extraordinàries ordenades per l’organisme o 

l’autoritat competents, excepte amb una al·legació per escrit de causa 

justificada. 

b) Explotar la llicència municipal d’autotaxi de la classe A) de forma diferent 

de la que regulen aquesta Ordenança i el Reglament nacional. 

c) No assistir els vehicles a prestar un servei durant una setmana consecutiva 

sense una causa justificada. 

d) Manipular l’aparell del taxímetre o el comptaquilòmetres, o no passar-ne la 

revisió anual o extraordinària que ordenen l’organisme o l’autoritat 

competents, excepte per una causa molt justificada. 

e) No complir els requisits exigits per al color i la resta de distintius dels vehicles. 

f) Anar desproveïts els vehicles dels documents exigits per a la prestació del 

servei. 

g) Conduir sense estar en possessió del permís local o el carnet urbà o portar-

lo caducat. 

h) Negar-se, sense una causa justificada, a prestar el servei que li siga requerit 

estant de servei i en situació de lliure. 

i) Oferir els cotxes a crits i eixir personalment a trobar viatgers o viatgeres o fer-

ho per mitjà de terceres persones, o no prestar el servei des de la capçalera 

de la parada. 

j) Abandonar el vehicle estacionat en la parada d’aquest quan estan 

esperant els viatgers o viatgeres i sense una causa justificada per a això. 

k) Portar en els seients terceres persones estranyes al viatger o viatgera que 

haja llogat el servei. 

l) No seguir el trajecte més curt i directe o no complir les ordres concretes de 

l’itinerari marcat pel viatger o viatgera, de manera que es recórreguen 

distàncies majors innecessàriament per a prestar serveis, excepte per una 

causa de força major. 



 

m) No portar el registre de persones assalariades, portar-lo incomplet o no 

comunicar a l’Ajuntament les altes o les baixes que es produïsquen a 

aquest efecte del visat corresponent. 

n) Arreplegar viatgers o viatgeres en un terme o un territori jurisdiccional 

diferent de l’Ajuntament de Xixona, llevat que el servei nasca del mateix 

terme municipal (per exemple, a requeriment telefònic). 

o) Utilitzar paraules o gestos i moviments grossers i d’amenaça en el tracte 

amb els usuaris o usuàries dirigits als o les vianants o els conductors o 

conductores d’altres vehicles. 

 

Article 17. Es consideraran faltes molt greus les següents: 

 

a) No respectar la incompatibilitat i la dedicació exclusiva exigida. 

b) Abandonar el viatger o viatgera sense prestar el servei per al qual siga 

requerit sense una causa justificada. 

c) Cometre quatre (4) faltes greus en el període d’un (1) any. 

d) Conduir el vehicle en estat d’embriaguesa. 

e) Retenir qualsevol objecte abandonat en el vehicle sense donar-ne compte 

a l’autoritat competent dins de les vint-i-quatre hores següents. 

f) Cobrar de forma abusiva a les persones usuàries o cobrar tarifes inferiors a 

les autoritzades. 

g) Contractar persones assalariades sense carnet urbà o sense l’alta i la 

cotització en la Seguretat Social. 

h) Cometre les infraccions que determina l’article 289 del Codi de circulació i 

desobeir de forma manifesta les ordres de l’Alcaldia en aquesta matèria. 

i) No tenir contractada l’assegurança del vehicle o tenir-la caducada. 

j) Cometre delictes qualificats pel Codi penal com a dolosos, amb ocasió o 

amb motiu de l’exercici de la professió a què fa referència aquesta 

Ordenança. 

k) Incomplir les sancions imposades. 

l) Amenaçar o agredir verbalment o físicament les persones usuàries, vianants 

o conductors o conductores d’altres vehicles. 

m) Cometre qualsevol altra falta de les no assenyalades expressament que 

meresca, segons el parer de la corporació, la qualificació de molt greu. 

 

Article 18. Les sancions amb què poden castigar-se les faltes que tipifiquen els 

articles anteriors seran, d’acord amb la seua catalogació, les següents: 

 

a) Faltes lleus: 

a) Amonestació. 

b) Suspensió de la llicència o el permís de conductor municipal fins a 

quinze dies. 

c) Imposició de sanció per un import de cinc mil pessetes a deu mil 

pessetes. 

 

b) Faltes greus: 



 

a) Suspensió de la llicència o el permís de conductor municipal des de 

setze dies fins a sis mesos. 

b) Sanció econòmica de deu mil pessetes a vint mil pessetes. 

 

c) Faltes molt greus: 

a) Suspensió de la llicència o el permís de conductor municipal fins a un 

any. 

b) Retirada definitiva de la llicència o el permís de conductor municipal. 

 

Les infraccions que defineixen els apartats a), d), g), i) i k) de l’article 17 

d’aquesta Ordenança se sancionaran, en tot cas, amb la retirada definitiva 

del permís municipal de conduir i, si el conductor o conductora és titular de la 

llicència, amb la revocació d’aquesta. 

 

En tot el que no preveu aquesta Ordenança se sancionarà d’acord amb el 

que preveuen la vigent Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports 

terrestres i el seu Reglament aprovat pel reial decret 1211/1990, de 28 de 

setembre; s’instruirà el procediment d’acord amb el que disposa la Llei 

30/1992, de 26 de novembre. 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Aprovació de l’Ordenança municipal: 

 

Aprovació inicial: Ple de la corporació, 28/06/2001. 

Publicació de l’aprovació inicial: BOP Alacant núm. 167, 23/07/2001. 

No hi ha suggeriments ni reclamacions en termini. 

Publicació de l’aprovació definitiva: BOP Alacant núm. 220, 24/09/2001. 


