
Plec  de  clàusules  administratives  que  han  de  regir  l'adjudicació 
mitjançant  concurs  d'una  llicència  de  transport  públic  interurbà  de 
viatgers en vehicles de turisme, taxi 

Primera.- Objecte.

L'objecte  del  present  plec  és  l'establiment  de  les  condicions  tècniques  per 
l'atorgament d'una llicència per a la prestació del servei de transport urbà de 
viatgers en automòbils de turisme, classe “auto-taxi”, mitjançant concurs. 
Seran  d'aplicació  a  aquest  servei  les  disposicions  relatives  als  transports 
públics discrecionals de viatgers en vehicles de turisme contingudes a la llei 
16/1987, de 30 de juliol,  d'Ordenació dels Transports Terrestres i  en el  seu 
Reglament,  aprovat  per  RD  1211/1990,  de  28  de  setembre,  així  com  les 
disposicions estatals,  autonòmiques o  locals  que en el  futur  puguin  regular 
aquest servei. 

Segona.- Règim jurídic.

El règim jurídic aplicable a les llicències objecte de la present convocatòria es 
conté en la següent normativa:

- Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de 
les Corporacions Locals.

- Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text  
refós de la Llei de Contracte del Sector Públic. 

- I per les altres disposicions que en desenvolupament o complement de les 
citades siguin d'aplicació.

Tercera.- Condicions dels interessats.

1.- Podran optar a l'adjudicació de l'expressada llicència, els conductors en qui  
concorrin les següents circumstàncies personals i professionals:

a) Haver complit 18 anys, sense excedir d'aquells que fixa el Codi de la 
Circulació o lleis vigents per aquest tipus d'activitat. 

b) Tenir la nacionalitat espanyola o bé la d'un Estat de la Unió Europea o 
d'altre  país  estranger  amb  el  qual,  en  virtut  del  disposat  en  Acords, 
Tractats  o  Convenis  internacionals  subscrits  per  Espanya,  no  sigui 
exigible el citat requisit o, en altre cas, contar  amb les autoritzacions o 
permisos de treball que, conformement al disposat en la legislació sobre 



drets  i  llibertats  dels  estrangers  a  Espanya,  resultin  suficients  per  a 
emparar la realització de l'activitat de transport en nom propi.

c) Trobar-se en possessió del permís de conduir de classe B o superior, 
així  com de l'autorització  per  conduir  els  vehicles  al  qual  es  refereix 
l'article 7.3 del Reglament General de Conductors (BTP).

d) No patir  malaltia  o  defecte  físic  que  impossibiliti  o  dificulti  el  normal 
exercici de la professió, acreditat mitjançant certificat mèdic.

e) No haver estat sancionat anteriorment per falta qualificada greu o molt 
greu. 

f) No haver estat condemnat per faltes o delictes contra la seguretat del 
tràfic,  incloent  també  els  causants  per  imprudència  i  els  propis  de 
conducció de vehicles baix els efectes consum de begudes alcohòliques 
o altres estupefaents.

g) No tenir antecedents penals. 
h) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries, laboral i socials en 

totes les Administracions Públiques, dins el  termini de presentació de 
propostes.

i) No  trobar-se  incurs  en  cap  de  les  prohibicions  per  contractar-ne 
conforme a la Llei de Contractes del Sector Públic. 

j) Els empresaris hauran de tenir la habilitació empresarial o professional 
que  sigui  exigible  per  poder  realitzar  l'activitat  o  servei  objecte  del 
contracte. 

2.- Hauran d'acreditar, així mateix, les següents condicions especifiques: 

1. Compromís  d'aportar  un  vehicle  de  la  categoria  de  turisme,  amb 
antiguitat inferior a dos anys i capacitat mínima de cinc places amb el 
conductor inclòs. En tot cas, haurà de figurar la capacitat màxima tant en 
el permís de circulació com al certificat de característiques. 

2. Compromís d'aportar un vehicle que haurà  d'estar adaptat a persones 
discapacitades. 

3. Tenir coberta la seva responsabilitat civil pels danys que es causin en 
ocasió del transport, en els termes establerts per la normativa vigent. 

Quarta.- Canon de la concessió.

El canon de concessió establert com a preu mínim de sortida serà de 1.554,68 
euros. 

Cinquena.- Pagos de la taxa i altres despeses.

L'adjudicatari de la llicència haurà d'abonar la taxa de la concessió i expedició 
de la llicència d'acord a l'establert a l'Ordenança Fiscal corresponent. Així com 
les despeses dels anuncis al BOIB o publicacions que correspongui. 



Sisena.- Lloc i termini de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament de Selva 
situat en aquesta localitat al carrer Plaça Major, nº 1, en un termini de 30 dies 
hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de les presents bases en  
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Podran presentar-se sol·licituds per  correu,  en aquest  cas l'interessat  haurà 
d'enviar, abans que finalitzi el termini establert en el paràgraf anterior, per fax,  
el  resguard  corresponent  acreditant   la  data  d'imposició  de  l'enviament  en 
l'Oficina de Correus. Sense complir tals requisits, no serà admesa la proposició 
en el cas que es rebés fora del termini.

Cada licitador no podrà presentar més d'una única proposició. 

Setena.- Documentació. 

Les proposicions per prendre part al procediment es presentaran en dos sobres 
tancats, en els quals figurarà la següent llegenda: “Concurs per a l'adjudicació 
d'una llicència per a la prestació  de transport públic interurbà de viatgers en 
vehicles de turisme, taxi” i el nom, cognoms, DNI i signatura de la persona que 
presenta la sol·licitud, i si compareixen en qualitat de persona física o jurídica, 
així com el títol de cada sobre, que serà, respectivament: 

-Sobre nombra 1: Documentació administrativa    

a) Documents que acrediten la personalitat jurídica del licitador. 
Els  empresaris  individuals,  còpia compulsada del  DNI;  els empresaris 
persones  jurídiques,  l'escriptura  o  els  documents  en  que  consti  la 
constitució  de  l'entitat  i  els  estatuts  pels  qual  se  regeixi,  inscrits  al 
Registre mercantil o en el que correspongui. 

b) Documents  que  acreditin  la  representació,  pels  que  compareixien  o 
signin proposicions en nom d'un altre, que haurà d'estar bas tantejats pel 
secretari  de  la  Corporació.  Igualment  haurà  de  presentar  fotocopia 
compulsada del DNI. 

c) Declaració responsable de no concorre en cap causa de prohibició de 
contractar  de  les  recollides  a  l'article  60  del  RDL  3/2011,  de  14  de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei  de Contractes del 
Sector Públic.

d) Certificat  de  trobar-se  al  corrent  de  les  seves  obligacions  tributàries, 
laboral i socials en totes les Administracions Públiques, dins el termini de 
presentació de propostes.

e) Certificat mèdic Oficial de no patir cap malaltia o impediment físic que 
impossibiliti o dificulti el normal exercici de la conducció del vehicle. 



f) Còpia compulsada, per la Secretària de la Corporació,  del  permís de 
circulació de classe B o superior, així com l'Autorització per a conduir 
vehicles  a  que  es  refereix  l'article  7.3  del  Reglament  General  de 
Conductor (BTP). 

g) Documentació acreditativa de la marca i model del vehicle amb el qual 
se desenvoluparà l'activitat. Si el vehicle ja està matriculat, no podrà tenir  
una antiguitat  superior  a  dos anys  des de la  data  de la  matriculació 
inicial.

h) Certificat  d'antecedents  penals  en  vigor  expedit  per  la  Gerència 
Territorial de Justícia de les Illes Balears que es troba al carrer Posada 
de la Real nº 1 de Palma o signar la sol·licitud d'autorització de l'annex 
nº2.

i) Declaració responsable del licitant de no haver estat condemnat per falta 
o delicte contra la seguretat del trànsit ni per la conducció de vehicles 
baix els efectes de begudes alcohòliques o estupefaents.

j) Declaració  responsable  de no haver  estat  sancionat  anteriorment  per 
falta administrativa qualificada de greu o molt greu.

Tots els documents s'hauran de presentar en original o còpies compulsades 
per la Secretària de la Corporació. 

-Sobre  nombra  2:  Oferta  econòmica  i  documentació  de  valoració  dels 
criteris d'adjudicació.

a) Proposició  econòmica:  Contindrà  la  oferta  econòmica  en  la  que  se 
expressarà  el  canon  per  a  l'adjudicació  de  la  concessió.  La  oferta 
econòmica se presentarà conforme el model que s'incorpora com Annex 
1 a aquest Plec. 

b) Documentació  justificativa  del  compliment  dels  criteris:  Contindrà  tota 
aquella documentació que serveixi per acreditar els criteris objectius a 
tenir en compte en la valoració de les sol·licituds, d'acord al previst a la 
clàusula desena d'aquest plec. 

Vuitena.- Desenvolupament del procediment d'adjudicació. 

1. Acabat  el  termini  de  presentació  de  sol·licituds,  la  Secretària  de  la 
Corporació en acte intern, procedirà a la qualificació de la documentació 
general presentada pels licitador en el sobre nombre 1. En cas d'existir  
deficiències en la documentació es donarà un termini no superior a tres 
dies  perquè  el  licitador  corregeixi  els  defectes  esmenables.  Tindran 
prioritat  per  a  la  seva  adjudicació  les  persones  físiques  i  si  alguna 
llicència no fos coberta s'obrirà la licitació a les persones jurídiques. 

2. La Mesa en acte públic que se celebrarà en el dia, hora i lloc indicat en 
el tauló municipal i a la pàgina web de l'ajuntament de Selva, procedirà a 
l'obertura  i  anàlisi  del  contingut  del  sobre  nombre  2.  Desprès  dels 
informes que siguin precisos, es farà públic la puntuació amb l'ordre de 



preferència segons es defineix  a la  clàusula desena per  a optar  a la 
llicència a concurs. 

3. La  Mesa de contractació  farà una proposta  a l'òrgan de contractació 
competent perquè procedeixi a l'adjudicació als adjudicataris que resultin 
en  ordre  de  preferència  d'acord  amb  la  puntuació  total  obtinguda.  I 
requerirà als licitadors que resultin proposats perquè en el termini de 10 
dies hàbils que aportin:

• Justificant de l'abonament del canon d'adjudicació.
• Targeta de Transport en vigor del vehicle damunt el qual se concedirà 

la llicència.
• Documentació tècnica del vehicle adscrit al servei públic de auto-taxi. 
• Pòlissa de l'assegurança vigent. 

De  l'incompliment  del  requeriment  en  el  termini  senyalat,  s'entendrà  que el 
licitador retira la seva oferta,  i  es procedirà a sol·licitar la documentació del 
licitador següent, per l'ordre que hagin quedat classificades les ofertes. 

L'Òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins els termini de cinc 
dies hàbils següents a la recepció de la documentació. 

L'adjudicació haurà de ser motivada i se notificarà a cada uns dels licitadors i  
simultàniament es publicarà al perfil del contractant. 

Novena. Mesa de contractació.

La  Mesa  de  Contractació,  d'acord  a  l'establert  al  punt  10  de  la  Disposició 
Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
estarà presidida pel Batle o regidor en qui delegui i com a vocals el batle de 
Moscari, Biniamar, Caimari i un regidor per cada un dels grups polítics existents 
a la  Corporació i  la Secretària de la  Corporació que actuarà com a vocal  i  
Secretària de la Mesa. 

Desena.- La prelació per a l'adjudicació de la  llicència seguirà el següent 
ordre:

a) Experiència  en  el  servei  de  transport  de  viatgers  en  automòbils  de 
turisme: 0,10 punt per mes treballat (màxim 10 punts).

b) Experiència en altre tipus de servei de transport de viatgers: 0,08 punts 
per mes treballat (màxim 5 punts).

c) Estar empadronat a l'Ajuntament de Selva amb una antiguitat mínima de 
dos anys: 10 punts.

d) Millores en el vehicle (màxim 5 punts): taxímetre amb targeta de crèdit (1 
punt), per utilització de sistemes menys contaminats (1 punt), altres (1 
punt). 

e) Al major canon proposat s'atorgaran 10 punts. A la resta s'atorgarà una 
puntuació directament proporcional al canon oferit. 



f) Que ofereixin un nombre de serveis gratuïts a l'ajuntament en cas que 
aquest tingui  una necessitat  de poder donar cobertura a algun servei 
extraordinària i principalment de caire social. 

Onzena.- Condicions d'execució del servei. 

1. Els  que resulti  adjudicatari  de la  llicència d'auto-taxi  estarà obliga   a 
prestar el servei d'auto-taxi amb el vehicle corresponent en el termini de 
noranta dies naturals,  comptats des de la data de la concessió de la 
llicència. 
En conseqüència, en el termini màxim de 45 dies naturals comptats des 
de  l'adjudicació  de  la  llicència,  haurà  de  presentar  a  inspecció  dels 
serveis municipals un vehicle que compleixi les condicions establertes en 
els articles 3, 6 i 8 dels RD 763/1979 i l'article tercer de l'Ordre de la 
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports de 26 d'abril  de 
2002.  La  no  presentació  del  vehicle,  o  si  aquest  no  compleix  les 
condicions exigides, suposarà la no formalització de la llicència. 

2. Expedida  la  llicència  d'auto-taxis  per  a  la  prestació  dels  servei  de 
transport urbà de viatgers en automòbils de turisme, l'adjudicatari haurà 
de sol·licitar  de la Direcció General d'Obres Públiques i  Transport  del 
Govern de les Illes Balears les corresponents autoritzacions per serveis 
de transport de caràcter interurbà. 

3. El  titular  de  la  llicència  s'obliga  en  acudir  diàriament  a  la  parada  o 
parades determinada, amb la finalitat  de garantir  que la prestació del 
servei  es  trobi  en  tot  moment  atesa,  sent  causa  de  revocació  de  la 
llicència l'incompliment de dita obligació. 
L'ajuntament de Selva estarà facultat per a senyalar la parada en aquells 
llocs que estimi més convenients. 

4. El titular de la llicència haurà d'habilitar un telefon de servei el públic. 

Dotzena. Formalització de la llicència.

En aplicació  de  l'article  9.3  del  Reglament  de  Serveis  de  les  Corporacions 
locals i art. 16 del RD 763/1979, de 16 de març, la llicència es formalitzarà per  
la Secretària de la Corporació dins el termini de deu dies a comptar des del dia 
següent al d'emissió de l'informe favorable d'inspecció del vehicle. 

En el  document  administratiu  de formalització  de la  llicència es detallarà el 
número  corresponent  a  la  mateixa,  tipus,  data  d'atorgament,  nom  del  seu 
titular, vehicle adscrit i demés circumstàncies rellevants. 

Tretzena. Duració de la concessió. Caducitat i revocació de la llicència.  

1. La duració de la concessió de llicencia d'auto-taxi tindrà una durada de 
20 anys caràcter, exceptuant la renúncia expressa del seu titular o quan 



es presentin alguna de les circumstàncies que donen lloc a la caducitat o 
revocació de la llicència, com: 

a) Emprar el vehicle a una activitat diferent d'aquella per la qual s'està 
autoritzant.

b) Deixar de prestar el servei al públic durant trenta dies consecutius o 
seixanta alterns durant un període d'un any, llevat de que s'acreditin 
raons justificades i per escrit a la Corporació. 

c) No tenir el titular contractada una pòlissa d'assegurança en vigor. 
d) Reiterats incompliments de les disposicions referent a les revisions 

periòdiques.
e) La  contractació  de  personal  assalariat  sense  la  necessària 

autorització  de  l'Ajuntament  de  Selva,  així  com  l'alta  i  cotització 
corresponent a la Seguretat Social. 

2. La caducitat i retirada de la llicencia s'acordarà per l'òrgan competent, 
prèvia  la  tramitació  de  l'expedient  procedent,  al  qual  podrà  iniciar-se 
d'ofici, a instància de les Centrals Sindicals, Agrupacions Professionals i 
Associacions de Consumidor i Usuaris. 

3. Transmissió  de  la  llicencia.  Les  llicències  d'auto-taxi  seran 
intransmissibles, llevat el següent supòsit: 

a)  Als  supòsits  de  mort  del  titular,  jubilació  o  incapacitat  temporal  o 
absoluta, a favor del cònjuge viudo o hereus legítims, fins el segon 
grau per consanguinitat,  sempre i quant compleixen els requisits per 
poder realitzar el  servei  de manera personal,  sense que el comput 
total de la concessió superi els 20 anys inicials. 

El beneficiari està obligat a comunicar expressament a l'ajuntament l'acceptació 
dels drets de la concessió en un termini d'un mes des de que es produeixi el fet 
causant. 

Catorzena. Drets del titular de la llicència. 

Al  titular  de  la  llicència  li  corresponen  els  drets  que  s'estableixen  en  el 
Reglament de Serveis  de les Corporacions locals  i  en la  legislació  estatal  i  
autonòmica reguladora del servei de transport públic discrecional de viatgers en 
vehicles de turisme, així com qualsevol altre que es derivi d'aquests plecs o de 
la normativa vigent que sigui d'aplicació durant del termini de la seva vigència. 

Quinzena.- Obligacions del titular de la llicència. 

El titular de la llicència està obligat al compliment fidel i exacte dels termes de 
la mateixa, amb ple respecte als drets i llibertats reconeguts a la Constitució. 



La citada llicència obliga a obtenir la corresponent autorització de la Direcció 
General  d'Obres Públiques i  Transport  del  Govern  de les  Illes  Balears,  per 
serveis de transport de caràcter interurbà. 
Abans  del  lliurament  de  la  llicència  d'auto-taxi,  el  titular  haurà  d'abonar  a 
l'Ajuntament el cànon per a l'atorgament d'aquesta llicència, amb un import de 
1.554,68 €.

Setzena.- Règim tributari i econòmic-financer. 

El titular de la llicència haurà de satisfer els tributs exigibles per les normes 
fiscals de les distintes Administracions Públiques per raó de la prestació dels 
servei a que li faculta la citada llicència. 
D'altra  banda,  tendrà  dret  a  percebre  l'import  de  les  tarifes  a  abonar  pels 
usuaris finals del servei, determinades reglamentàriament. 



Annex nº 1.- MODEL D'OFERTA ECONÒMICA  

D.........................................., major d'edat , veïnat de.................................., amb 
domicili a......................................................, amb DNI nº........................, actuant 
en  nom  propi  o  en  representació  de..................................,  amb  domicili 
en.......................................................,  als efectes de la meva participació a la 
licitació de referència.

EXPOSO: 

1.-Que assabentat de la convocatòria pública per a l'adjudicació d'una llicència, 
per  a  la  prestació  de  transport  públic  interurbà  de  viatgers  en  vehicles  de 
turisme, taxi sol·licita participar a la convocatòria de referencia en qualitat de 
persona  física  o  persona  jurídica  i  a  tal  efecte  proposo  com  a  canon 
d'adjudicació la quantia de  (en lletra i nombre).................EUROS. 



Annex nº 2.- MODEL D'AUTORITZACIÓ DEL CERTIFICAT D'ANTECEDENTS 
PENALS

D      A  T      O  S         D  E  L     S  O      L  I  C  I  T      A  N  T      E  :  

Nombre:

Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre del Padre:

Nombre de la Madre:

Fecha Nacimiento (dd/mm/aaaa):

D.N.I. :

N.I.E.  (Nº Id. Extranjeros):

Nacionalidad:

Municipio de Nacimiento:

Provincia de Nacimiento:

Domicilio:

Municipio del Domicilio y (C.P.):

Provincia del Domicilio:

S  O      L  I  C  I  T      A  :  

Que le sea facilitado CERTIFICADO de los antecedentes que consten 
a su nombre en ese Registro Central, al Excmo. Ayuntamiento de Selva, ante 
quien tengo solicitada  la participación en el concurso público al objeto  de  poder 
obtener un licencia de taxi. Adjunto fotocopia de DNI compulsada.

Fecha:
Firma del interesado:

GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA.


