
Full informatiu per realitzar la revisió anual dels vehicles adscrits a les llicències 
municipals d’auto-taxi, en període voluntari i obligatori 
 
Documents a presentar en el moment de la revisió.  Per presentar-se a la revisió municipal de 
taxis és indispensable complir en tots els requisits, exhibir l’original dels onze documents 
referits a l’article 41 del Reglament municipal dels transports públics de viatgers. Abans de 
presentar-se a la revisió ha d’abonar la taxa establerta a la ordenança fiscal 311,04, mitjançant 
autoliquidació amb pagament bancari, expedida pel registre municipal, en coincidència amb la 
presentació de la sol·licitud. 
 
Els esmentats onze documents són els següents: 
 
1. Permís de circulació, expedit per la Prefectura Provincial de Trànsit o l’organisme que actuï 
en lloc seu. 
 
2. Fitxa tècnica del vehicle i visat de transports (VT) quan aquest existeixi, actualitzat, expedit 
per l’organisme competent. 
 
3. Llicència municipal de l’auto-taxi. 
 
4. Pòlissa de l’entitat asseguradora, amb el comprovant d’estar al corrent de pagament del 
corresponent rebut. 
 
5. Talonari de rebuts, autoritzat per l’Ajuntament. 
 
6. Llibre de reclamacions, autoritzat per l’Ajuntament. 
 
7. La targeta que, homologada per l’Ajuntament, identifiqui les persones autoritzades per 
conduir el vehicle. Aquesta targeta haurà de coincidir amb la darrera declaració de conductors 
formulada davant l’Ajuntament i aprovada per aquest. 
 
8. Justificació acreditativa que des de la darrera revisió s’han complert els requisits exigits als 
articles 21.d i e i 25 d’aquest Reglament, tant del titular de la llicència com del personal 
conductor del vehicle. 
 
9. Tarifa de preus vigents. 
 
10. Justificant d’haver superat les revisions imposades per les normes de l’Estat i/o Comunitat 
Autònoma, i llibreta-revisió del taxímetre. 
 
11. Permís municipal de taxista corresponent a cadascun dels conductors adscrits a la llicència, 
en vigor. 
 
Revisions en període voluntari. Per al període voluntari s’estableix cada any un calendari de 
revisions, normalment en el primer semestre de cada any. Indicant les jornades de revisió dels 
taxis, distribuïdes segons el seu nombre de llicència. La revisió es realitza a Son Moix (palau 
d’esports), amb entrada pel camí de la Vileta, a les 10 hores. 
 
Revisions en període obligatori. Les llicències d’auto-taxi que no han passat la revisió anual 
dins el període voluntari, s’han de presentar obligatòriament dins el període i amb l’ordre que 
s’estableix cada any, mitjançant providència publicada al BOIB i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, conforme a l’article 40 del vigent Reglament municipal dels transports de 
viatgers públics. 
 



Únicament es presentaran a la revisió els taxis als quals estrictament els correspongui, conforme 
al número i dia assignat. 
 
La revisió es farà també a les dependències municipals del Palau d’esports, Son Moix i 
començarà a les 10 del matí. 
 
El incompliment de la revisió anual obligatòria determina l’aplicació del règim sancionador 
previst en el Títol quart del vigent Reglament municipal del transport públic de viatgers i de les 
activitats auxiliars i complementàries, així com, les previsions de l’article 71 del mateix 
Reglament municipal relatives a la immobilització i depòsit del vehicle afectat per part de la 
Policia local. 
 
 
 
 
 
 


