
BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSI Ó DEL PERMÍS 
MUNICIPAL DE CONDUCTOR D’AUTOTAXI EN EL MUNICIPI DE  SANT JOSEP DE SA 
TALAIA. 
 
De conformitat amb això establert en els articles 10 i 39 del Reglament nacional dels serveis 
urbans i interurbans de transport en automòbils lleugers, aprovat per RD 763/1979, de 16 de 
març, aquest Ajuntament ve a aprovar les següents bases reguladores de les proves 
municipals per a l’obtenció del permís municipal de conductor d’autotaxi en el municipi de 
Sant Josep de sa Talaia.  
 
PRIMERA.- Objecte.   
 
L’objecte és establir les bases reguladores de les proves municipals per a l’obtenció del 
permís municipal de conductor d’autotaxi en el municipi de Sant Josep de sa Talaia, com a 
títol administratiu habilitant per a l’exercici de l’esmentada activitat.  
 
A aquests efectes, es publicarà anunci en els diaris de major difusió de l’Illa, en el qual es 
deixarà constància de les dates de celebració de les proves, així com de qualsevol altra 
circumstància que es consideri necessari donar a conèixer als aspirants.  
 
SEGONA.- Condicions que han de reunir els sol·licit ants. 
 

1. Tenir la nacionalitat espanyola, la d’un estat de la Unió Europea, o d’un altre estat 
estranger, els ciutadans del qual, en virtut de tractat internacional, s’equiparin als 
ciutadans espanyols als efectes previstos  en aquestes bases.  

2. Haver complert els 18 anys sense excedir d’aquells que fixa el Codi de Circulació o 
lleis vigents per a aquesta activitat.  

3. Estar en possessió del certificat Nivell A de coneixements de llengua catalana 
expedit per la  Direcció General de Política Lingüística del Govern Balear o 
equivalent. En el cas de no posseir-lo s’haurà de superar una prova de llengua 
catalana corresponent al nivell A.  

4. Estar en possessió del certificat del Nivell bàsic de coneixements d’anglès expedit 
per Escola Oficial o equivalent. En  el cas de no posseir-lo s’haurà de superar una 
prova de llegua anglesa corresponent. 

5. Trobar-se en possessió en la data de celebració de les proves del permís de 
conducció de la classe BTP expedit per la Prefectura de Trànsit.  

6. No patir malaltia infectocontagiosa o impediment físic que impossibiliti o dificulti el 
normal exercici de la professió.  

 
TERCER.- Instància i documentació que haurà d’adjun tar-se. 
 

• Còpia compulsada del DNI o NIE. Ser major d’edat, espanyol o nacional d’un estat 
membre de la Unió Europea, o nacional d’aquells estats en els quals, en virtut de 
tractats internacionals subscrits amb la Comunitat Europea (CE) i ratificats per 
Espanya, siguin d’aplicació de lliure circulació de treballadors amb els terminis en 
què aquesta es trobi definida en el Tractat Constitutiu de la CE.  

• Còpia compulsada del NIE. Els nacionals d’altres estats per als quals sigui 
d’aplicació el dret a la lliure circulació de treballadors o estrangers amb permís de 



residència permanent o permís de treball i residència en vigor o en tràmit de 
renovació.  

• Còpia compulsada del carnet de conduir BTP expedit a Espanya.  
• Certificat Nivell A o superior de coneixements de la llengua catalana, expedit per la 

Direcció General de Política Lingüística del Govern Balear o equivalent.  
• Certificat Nivell bàsic o superior d’anglès expedit per Escola Oficial o equivalent. 
• Dues fotografies de format carnet (en el revers de la fotografia hi haurà de constar el 

nom i el DNI). 
• Les persones aspirants que siguin estrangeres de països de parla no hispana, a més 

dels documents anteriors hauran d’aportar fotocòpia del diploma superior d’espanyol 
com a llengua estrangera o del certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers 
expedit per les escoles oficials d’idiomes conforme al Reial decret 1137/2002, de 31 
d’octubre.  

• Certificat emès per la Prefectura Provincial de Trànsit acreditatiu de que la persona 
te sis o mes punts.  

• Certificat Mèdic de no patir malaltia infectocontagiosa o impediment físic que 
impossibiliti o dificulti el normal exercici de la professió. 
 

QUARTA.- Presentació de sol·licituds i llista d’adm esos.  
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia es procedirà al nomenament del Tribunal Qualificador i a la 
convocatòria de les proves selectives.  
 
Les sol·licituds de les persones interessades es presentaran en el termini de deu dies 
naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació del decret, acompanyades de la 
documentació a què es fa referència en la base anterior, en el Registre General d’Entrada 
d’aquest Ajuntament, o a qualsevol de les oficines municipals.  
 
Conclòs el termini assenyalat de presentació de sol·licituds, es publicarà en el taulell 
d’anuncis de la corporació la llista d’ admesos i exclosos, durant un període de 5 dies  
naturals es podran formular reclamacions i esmenar els defectes mitjançant escrit que es 
presentarà en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament. 
 
Un cop examinades aquestes reclamacions i esmenes es publicarà la llista definitiva d’ 
admesos  i exclosos. 
 
Si no hi hagués cap aspirant exclòs, la llista provisional passarà a ser definitiva i així 
s’indicarà.  
 
CINQUENA. Celebració de proves selectives. 
 
El lloc, data i horari de realització de les proves es publicarà juntament  amb la llista 
definitiva d’admesos en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
Entre la publicació de la convocatòria i la realització de les proves no podran transcórrer 
menys de 10 dies.  
 
Els aspirants, el dia de realització de les proves, hauran d’anar proveïts del document 
nacional d’identitat, o equivalent, en vigor.  



 
Els aspirants que no acudeixin a la realització de les proves, llevat de causa de força major 
degudament justificada quedaran exclosos.  
 
SISENA. Estructura dels exercicis.  
 

a) Prova núm. 1. 
 

Coneixement de llengua catalana de caràcter obligatori i eliminatori per a aquelles persones 
aspirants que no hagin demostrat estar en possessió dels certificats o títols acreditatius del 
coneixement de la llengua catalana, les quals hauran de realitzar una prova de nivell A. La 
qualificació haurà de ser APTE  per poder superar la prova i passar a la següent.  

 
b) Prova núm. 2. 

 
Es realitzarà una prova de caràcter obligatori i eliminatori de coneixement de llengua 
anglesa per a aquells sol·licitants que no puguin demostrar estar en possessió de la titulació 
mínima a nivell de conversació. La qualificació haurà de ser APTE  per poder superar la 
prova i passar a la següent. 

 
c) Prova núm. 3. 
 

Aquesta prova de caràcter obligatori i eliminatori consistirà a contestar 40 preguntes tipus 
“test”, amb quatre respostes alternatives, que versaran sobre les següents matèries: 
 

• Coneixement de la geografia de l’illa d’Eivissa i de la seva xarxa viària principal. 
• Coneixement sobre el municipi de Sant Josep de sa Talaia que versarà sobre: 

 
-carrers dels nuclis urbans, confecció d’itineraris. 
-situació dels  diversos llocs d’interès turístic, històric i geogràfic.  
-mínims coneixements de la història del municipi de Sant Josep de sa Talaia. 
-situació de platges, centres esportius, monuments, hotels, apartaments turístics del municipi 
i locals d’esbargiment públic. 
-oficines públiques i centres oficials i administratius o altres centres d’interès social, hospitals 
i centres de salut  principals del municipi i de l’illa.  
 
Cada pregunta encertada es valorarà amb 0,25 punts, sent la valoració total de la prova de 0 
a 10 punts. La puntuació mínima per passar a la següent prova serà de 7,5 punts. 
 
 

d) Prova núm. 4 
 
Aquesta prova consistirà a contestar 20 preguntes tipus “test”, amb tres respostes 
alternatives, que versaran sobre les següents matèries: 
 
*Coneixement de la normativa que regula la prestació del servei urbà i interurbà de transport 
de viatgers en automòbils lleugers. 
 



-Reial decret 763/1979, de 18 de març. BOE núm. 214, de 7 de setembre de 1989, amb 
modificacions posteriors.  
 
-Ordenança municipal reguladora dels serveis urbans i interurbans de transports en 
automòbils lleugers.  
 
-Normativa de treball i funcionament del Ràdio-Taxi de Sant Josep. 
 
Cada pregunta encertada es valorarà amb 0,50 punts, sent la valoració total de la prova de 0 
a 10 punts. Sent la puntuació mínima de 7,5 punts. 
 
SETENA. Tribunal Qualificador. 
 
El Tribunal Qualificador estarà integrat per les següents  persones: 
 

- Un/a President/a,  
- Tres vocals, essent un de la Policia Local, un tècnic de l’Ajuntament  i un representat 

de l’Associació de Taxistes del Municipi i,  
-  Un/a Secretàri/a que serà la de la corporació o funcionari/a en qui delegui. 

 
El Tribunal podrà incorporar assessors especialistes per a totes  o algunes de les proves. 
Els esmentats assessors col·laboraran amb el Tribunal, limitant-se a l’exercici de les seves 
especialitats tècniques.  
 
VUITENA. QUALIFICACIÓ DE LES PROVES. 
 
Un cop corregides, el Tribunal procedirà a atorgar qualificació a cada una de les proves 
realitzades, les quals tendran caràcter obligatori i eliminatori, i es puntuaran de 0 a 10 punts. 
Es proposarà a l’Alcaldia la concessió de la llicència municipal de conductor d’autotaxi a 
aquelles persones que haguessin obtingut, com a mínim, la qualificació de 7,5 a la darrera 
prova. La qualificació final dels aspirants que hagin superat la prova serà la d’APTE.  
 
La relació d’aprovats es publicarà en el tauler d’anuncis de la corporació per espai de 10 
dies.  
 
Les persones que hagin obtingut la qualificació d’APTE tendran dret a rebre el permís 
corresponent i al lliurament del carnet dins del mes següent a la seva aprovació, un cop feta 
la presentació prèvia del certificat mèdic en el qual consti que l’interessat no pateix malaltia 
infectocontagiosa o impediment físic que li impossibiliti o dificulti el normal exercici de la 
professió de conductor d’autotaxi.  
 
El permís municipal de conductor serà revisat cada cinc anys i podrà ser prorrogat 
expressament per cinc anys més, amb la sol·licitud prèvia de l’interessat.  
 
Si finalitzat el període de cinc anys de vigència del permís, l’interessat no sol·licitas la seva 
renovació en el termini de sis mesos, aquest caducarà.  
 
Els permisos obtinguts amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest procediment quedaran 
exempts de les prescripcions d’aquest. 



 
NOVENA. Recursos. 
 
L’acord d’aprovació d’aquestes bases i els successius acords i resolucions que es generin 
com a conseqüència d’aquestes, causen estat en via administrativa i seran recurribles 
potestativament davant l’òrgan que els hagi dictat i, en tot cas, en via contenciosa-
administrativa.  
 
L’Ajuntament quan conegui, si és el cas, els recursos interposats, podrà suspendre 
cautelarment la tramitació de l’expedient o suspendre la concessió de llicències fins que 
sigui ferm l’acord o resolució recorregudes.  
 
 


