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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE FOMENT
1094 ORDRE FOM/36/2008, de 9 de gener, per la qual es desplega la secció segona 

del capítol IV del títol V, en matèria d’arrendament de vehicles amb conductor, 
del Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres, aprovat pel 
Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre.

El Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial decret 
1211/1990, de 28 de setembre, regula en el títol V, dedicat a les activitats auxiliars i 
complementàries del transport per carretera, la d’arrendament de vehicles amb conductor, 
al qual dedica la secció 2a del capítol IV.

El Reglament esmentat ha estat modificat pel Reial decret 1225/2006, de 27 d’octubre, 
fet que obliga a revisar, al seu torn, els criteris que conté l’Ordre de 30 de juliol de 1998 per 
la qual s’establia el règim jurídic de les autoritzacions habilitadores per a l’exercici de 
l’activitat d’arrendament de vehicles amb conductor, a fi d’adequar-los a la modificació 
reglamentària.

S’aprova, així, una nova ordre ministerial reguladora de l’activitat d’arrendament de 
vehicles amb conductor, mitjançant la qual s’adeqüen els criteris fins ara vigents per a 
l’exercici d’aquesta activitat tant al nou marc jurídic definit per la modificació del Reglament 
de la Llei d’ordenació dels transports terrestres, com els canvis experimentats en l’àmbit 
mercantil i social en què es desenvolupa aquesta activitat.

Amb la nova norma es pretén, doncs, d’una banda, establir nous criteris objectius, per 
a la prestació dels serveis amb vehicles més moderns i de més qualitat, i, de l’altra, 
simplificar la tramitació en l’atorgament de les autoritzacions preceptives, així com millorar 
la gestió empresarial.

En virtut d’això, d’acord amb l’autorització que conté la disposició addicional onzena 
del Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres, disposo:

Article 1. Obligatorietat de l’autorització.

Per a la realització de l’activitat d’arrendament de vehicles amb conductor és necessari 
obtenir, per a cada vehicle que es pretengui dedicar a aquesta activitat, una autorització 
que habiliti per a la seva prestació, d’acord amb l’article 180 del Reglament de la Llei 
d’ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de 
setembre (d’ara endavant ROTT).

Article 2. Domicili de les autoritzacions.

Les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor han d’estar domiciliades 
en el lloc en què ho estigui el permís de circulació dels vehicles als quals es refereixen.
Article 3. Òrgan competent sobre les autoritzacions.

L’atorgament de les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor l’efectua 
l’òrgan estatal o autonòmic que, directament o per delegació, tingui atribuïda la competència 
per expedir les autoritzacions de transport discrecional interurbà en el lloc en què aquelles 
hagin d’estar domiciliades.

Article 4. Àmbit de les autoritzacions.

Les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor habiliten per a la 
realització de serveis, tant urbans com interurbans, en tot el territori nacional, sempre que 
el vehicle hagi estat prèviament contractat de conformitat amb el que disposa aquesta 
Ordre.
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Article 5. Requisits per a l’atorgament de les autoritzacions.

Per a l’atorgament de les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor és 
necessari acreditar davant l’òrgan competent el compliment dels requisits següents:

a) Ser persona física, i no es poden atorgar autoritzacions de forma conjunta a més 
d’una persona ni a comunitats de béns, o bé persona jurídica, cas en què ha de revestir la 
forma de societat mercantil, societat laboral o cooperativa de treball associat.

b) Tenir la nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat no membre 
amb el qual, en virtut del que disposen els tractats o convenis internacionals subscrits per 
Espanya, no sigui exigible aquest requisit, o, en un altre cas, tenir l’autorització de residència 
permanent, o bé una autorització de residència temporal i treball per compte propi en vigor 
que no estigui limitada a un sector d’activitat determinat diferent del de transport ni a un 
àmbit geogràfic concret, regulades per la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets 
i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i el seu Reglament, aprovat 
pel Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre.

c) Complir les obligacions de caràcter fiscal establertes per la legislació vigent.
d) Complir les obligacions laborals i socials exigides a la legislació corresponent.
e) Disposar d’un local dedicat a l’activitat en el municipi on estiguin domiciliats els 

vehicles, que reuneixi els requisits exigits a l’article 9.
f) Disposar del nombre de vehicles establert a l’article 10, dedicats a l’activitat 

d’arrendament amb conductor, que reuneixin les condicions especificades a l’article 11.
g) Acreditar l’existència del nombre de conductors previst a l’article 12 que reuneixin 

les condicions que s’estableixen al mateix article.
h) Subscriure una assegurança que cobreixi de forma il·limitada la responsabilitat 

civil enfront de tercers pels danys que es derivin de l’ús i circulació del vehicle al qual s’hagi 
de referir l’autorització.

Article 6. Acreditació de la personalitat jurídica i nacionalitat de l’empresa.

1. L’acreditació dels requisits exigits als apartats a) i b) de l’article anterior s’ha de fer 
mitjançant la presentació del document nacional d’identitat en vigor del titular de l’autorització 
o, quan sigui estranger, del document d’identificació que produeixi efectes equivalents al 
seu país d’origen o del passaport, que s’ha d’acompanyar de la corresponent targeta 
d’identitat d’estranger i de l’autorització de residència permanent o de residència temporal 
i treball per compte propi, i, en tots els supòsits, de l’acreditació de tenir el número 
d’identificació fiscal corresponent.

Quan el titular de l’autorització sigui una persona jurídica ha de presentar el document 
de constitució i la seva targeta d’identificació fiscal i acreditar la inscripció en el Registre 
Mercantil o, si s’escau, en el registre que correspongui.

2. No s’exigeix presentar la documentació esmentada en aquest article quan l’òrgan 
competent tingui coneixement del compliment dels aspectes a què està referida a través 
del Registre general de transportistes i d’empreses d’activitats auxiliars i complementàries 
del transport.

Article 7. Acreditació del compliment d’obligacions fiscals.

1. Als efectes de la present Ordre, únicament s’entén que el titular de l’autorització 
compleix les seves obligacions fiscals quan concorrin les circumstàncies següents:

a) Estar donat d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors a efectes 
fiscals.

b) Haver presentat les declaracions per l’impost sobre la renda de les persones 
físiques o de societats, segons es tracti d’una persona subjecta a un impost o a l’altre, així 
com les corresponents declaracions per pagaments fraccionats, a compte i retencions que 
en cada cas escaiguin.

c) Haver presentat les declaracions periòdiques per l’impost sobre el valor afegit, així 
com la declaració resum anual.
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d) No tenir deutes amb l’Estat o la comunitat autònoma corresponent en període 
executiu en relació amb els tributs a què es refereix aquest punt. No obstant això, es 
considera que es compleix aquest requisit quan els deutes estiguin ajornats, fraccionats o 
se n’hagi acordat la suspensió en ocasió de la impugnació de les liquidacions 
corresponents.

Les circumstàncies indicades en els apartats b) i c) es refereixen a declaracions el 
termini reglamentari de presentació de les quals hagi vençut en els dotze mesos precedents 
a la data en què hagi de ser acreditat el compliment del requisit.

2. La circumstància esmentada a l’apartat a) del punt anterior s’acredita mitjançant la 
presentació de la corresponent certificació de la situació censal de l’empresa, expedida 
per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, o, alternativament, còpia de la corresponent 
declaració censal de començament o modificació d’activitat.

La resta de les circumstàncies esmentades en el punt anterior s’acredita mitjançant 
certificació administrativa expedida per l’òrgan competent per a la recaptació dels dits 
tributs. No obstant això, el titular de l’autorització pot substituir la certificació relativa al 
compliment de les circumstàncies previstes en els apartats b) i c) del punt anterior per la 
presentació material dels documents acreditatius d’haver realitzat la corresponent alta o 
declaració en relació amb aquests impostos.

La certificació a què fa referència el paràgraf anterior perd el seu valor acreditatiu, als 
efectes perseguits en la present Ordre, una vegada transcorregut el termini de sis mesos 
comptats des de la data de la seva expedició.

En els supòsits en què l’empresa no hagi estat obligada a presentar les declaracions o 
documents a què es refereix el punt 1 d’aquest article durant el període requerit, ho ha 
d’acreditar mitjançant una declaració responsable.

3. No s’exigeix la presentació de la documentació esmentada al punt 2 quan l’òrgan 
competent tingui coneixement del compliment de les obligacions fiscals de l’empresa, a 
través del Registre general de transportistes i d’empreses d’activitats auxiliars i 
complementàries del transport.

Article 8. Acreditació del compliment d’obligacions laborals i socials.

1. Als efectes d’aquesta Ordre, es considera que el titular de l’autorització està al 
corrent en el compliment de les seves obligacions laborals i socials quan compleixi les 
circumstàncies següents:

a) Estar inscrit a la Seguretat Social i, si s’escau, si es tracta d’un empresari individual, 
afiliat i en alta en el règim que correspongui.

b) Haver donat d’alta en el règim de la Seguretat Social que correspongui els 
treballadors que prestin servei a la seva empresa.

c) Haver presentat els documents de cotització corresponents a les quotes de la 
Seguretat Social i, si escau, dels conceptes de recaptació conjunta amb aquestes quotes, 
així com de les assimilades a aquelles amb efectes recaptadors, corresponents als dotze 
mesos anteriors a la data en què hagi de ser acreditat el compliment del requisit.

d) Estar al corrent en el pagament de les quotes o d’altres deutes amb la Seguretat 
Social. A aquest efecte, es considera que l’empresa està al corrent en el compliment de les 
seves obligacions amb la Seguretat Social quan els deutes estiguin ajornats, fraccionats o 
se n’hagi acordat la suspensió en ocasió de la impugnació d’aquests deutes.

2. Les circumstàncies ressenyades en el punt anterior s’han d’acreditar mitjançant 
certificació administrativa expedida per l’òrgan competent en matèria de Seguretat Social. 
La certificació perd el seu valor acreditatiu, als efectes d’aquesta Ordre, una vegada 
transcorregut el termini de sis mesos comptats des de la data de la seva expedició.

No obstant això, el titular de l’autorització pot substituir la certificació relativa al 
compliment de les circumstàncies previstes en els apartats a), b) i c) del punt 1 per la 
presentació material dels documents acreditatius d’haver realitzat la corresponent 
inscripció, alta o cotització.
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En els supòsits en què l’empresa no hagi estat obligada a presentar les declaracions o 
documents a què es refereix el punt 1 durant el període requerit, ho ha d’acreditar mitjançant 
una declaració responsable.

3. No s’exigeix presentar la documentació esmentada al punt 2 quan l’òrgan competent 
tingui coneixement del compliment de les obligacions laborals i socials de l’empresa, a 
través del Registre general de transportistes i d’empreses d’activitats auxiliars i 
complementàries del transport.

Article 9. Acreditació de la disposició del local.

L’empresa titular de les autoritzacions ha de disposar d’un local en el municipi on 
estiguin domiciliats els vehicles, diferent del domicili privat del titular, amb nom o títol 
registrat, obert al públic amb el compliment previ dels requisits legals sobre obertura de 
locals. El local ha d’estar dedicat en exclusiva a l’activitat d’arrendament de vehicles i no 
pot ser compartit per diverses empreses.

La disposició del local s’acredita mitjançant la presentació de la llicència municipal 
d’obertura o, alternativament, del justificant d’haver-la sol·licitat.

Article 10. Acreditació de la disposició d’un nombre mínim de vehicles.

Les empreses dedicades a l’activitat d’arrendament amb conductor han de disposar en 
tot moment, en propietat, lísing o arrendament, almenys de deu vehicles dedicats a 
l’activitat que reuneixin les condicions previstes a l’article següent.

Els vehicles han de ser utilitzats habitualment en la prestació de serveis destinats a 
atendre necessitats relacionades amb el territori en què estigui domiciliada l’autorització 
en què s’emparen.

A aquest efecte, els vehicles han de tenir la base d’operacions al municipi en què 
estigui domiciliada l’empresa, i han de ser localitzables en aquest, llevat que es justifiqui 
que estan prestant un servei amb una contractació prèvia de conformitat amb el que 
disposa l’article 23.

La disposició efectiva dels vehicles exigits en aquest article s’acredita mitjançant la 
presentació dels corresponents permisos de circulació expedits a nom del titular de 
l’autorització, juntament amb les seves targetes d’inspecció tècnica periòdica.

Article 11. Condicions i característiques dels vehicles.

1. Els vehicles als quals hagin d’estar referides les autoritzacions d’arrendament amb 
conductor no poden tenir una capacitat superior a 9 places, inclosa la del conductor, i han 
de reunir, sense perjudici de qualssevol altres que suposin una millora de les seves 
condicions, les següents característiques:

a) Motor amb una potència fiscal igual o superior a 14 cavalls de vapor fiscals (CVF) 
per a vehicles de fins a 5 places inclòs el conductor, si bé fins a una tercera part de la flota 
de l’empresa pot estar constituïda per vehicles amb una potència fiscal inferior, sempre 
que superin almenys els 12 CVF. Quan es tracti de vehicles de més de 5 places, han de 
tenir una potència fiscal igual o superior a 18 CVF, la qual es pot reduir a 16 CVF quan el 
vehicle tingui una longitud superior a 5 metres.

b) Longitud mínima exterior, mesurada d’extrem a extrem del vehicle, igual o superior 
a 4,70 metres.

2. Els vehicles no poden continuar dedicats a l’activitat d’arrendament amb conductor 
a partir del moment que assoleixin una antiguitat superior a vuit anys, comptats des de la 
primera matriculació. No obstant això, no hi ha cap limitació sobre l’antiguitat del vehicle 
quan aquest té una potència fiscal igual o superior a 28 CVF.

Article 12. Conductors dels vehicles.

Les empreses dedicades a l’activitat d’arrendament de vehicles amb conductor han de 
disposar, en tot moment, d’un mínim de dos conductors per cada tres autoritzacions que 
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posseeixin. És necessari un conductor addicional quan la divisió del nombre d’autoritzacions 
entre tres doni un resultat superior a u.

Els conductors han de tenir el permís de conducció de la classe BTP i han d’estar 
contractats a jornada completa i afiliats com a tals i en règim d’alta a la Seguretat Social.

No obstant això, es poden computar com a conductors el titular de l’autorització i els 
seus familiars en primer grau o, quan el titular de l’autorització sigui una persona jurídica, 
la persona que tingui la propietat, almenys, del 20 per cent del seu capital social, sempre 
que en un cas i en l’altre disposin d’aquest permís de conducció i es justifiqui que aquestes 
persones són conductors dels vehicles.

La disposició del nombre mínim de conductors exigit en aquest article ha de quedar 
acreditada d’acord amb el que disposa l’article 8.

Article 13. Sol·licitud de les autoritzacions.

1. Per iniciar la tramitació del procediment per obtenir les autoritzacions d’arrendament 
de vehicles amb conductor, que s’hagin de domiciliar en un municipi en el qual l’empresa 
sol·licitant no hi tingui ja domiciliades altres autoritzacions en vigor, és necessari presentar 
davant l’òrgan competent el corresponent imprès oficial normalitzat de sol·licitud, al qual 
s’ha d’adjuntar l’original o una fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del 
compliment dels requisits exigits als apartats a) i b) de l’article 5.

2. Quan l’empresa sol·licitant de noves autoritzacions ja sigui titular d’altres en vigor 
domiciliades en el mateix municipi en què ho hagin d’estar aquelles, n’hi ha prou amb la 
presentació del corresponent imprès oficial de sol·licitud.

Article 14. Atorgament de les autoritzacions.

1. L’òrgan competent pot denegar l’autorització sol·licitada si hi ha una desproporció 
manifesta entre el nombre d’autoritzacions d’aquesta classe atorgades a la zona en què 
estigui situat el municipi i els potencials usuaris del servei.

En tot cas, s’entén que és manifesta la desproporció i que, en conseqüència, escau 
denegar l’autorització quan la relació entre el nombre d’autoritzacions d’aquesta classe 
domiciliades a la comunitat autònoma de què es tracti i el d’autoritzacions de transport 
discrecional interurbà de viatgers en vehicles de turisme domiciliades a la mateixa sigui 
superior a una d’aquelles per cada trenta d’aquestes.

No obstant això, fins i tot sense que es doni la circumstància que preveu el paràgraf 
anterior, quan l’òrgan competent per a l’atorgament de les autoritzacions entengui que hi 
ha desajustos entre l’oferta i la demanda dels serveis d’arrendament de vehicles amb 
conductor en una determinada zona, l’òrgan competent de la comunitat autònoma pot 
elaborar i aprovar un pla o programació de transport en què s’estableixin limitacions a 
l’atorgament d’autoritzacions o criteris relatius a la prestació de l’activitat, així com de la 
seva distribució territorial. Quan hi hagi l’esmentat pla o programació, la decisió administrativa 
sobre l’atorgament de les autoritzacions que s’hagin de domiciliar en el territori afectat té 
caràcter reglat, i pot revestir caràcter negatiu únicament quan s’incompleixi algun dels 
requisits que preveu l’article 5 o quan hagi de resultar així dels criteris previstos en el pla.

2. Quan, encara que no concorrin les circumstàncies previstes en el punt anterior, 
l’òrgan competent tingui dubtes sobre la conveniència d’atorgar una autorització en un 
determinat municipi, pot sol·licitar un informe de l’entitat local corresponent, cas en què ha 
de procedir de conformitat amb el que disposen els punts 2 i 3 de l’article 181 del ROTT.

3. Quan no s’apreciï l’existència de les circumstàncies previstes en els punts anteriors, 
l’òrgan competent ho ha de notificar al sol·licitant i li ha d’indicar que disposa de tres 
mesos, comptats des de la data de la notificació, per acreditar el compliment dels requisits 
que preveuen els apartats c), d), e), f), g) i h) de l’article 5, amb l’advertència que, si no ho 
fa així, l’expedient s’arxivarà sense més tràmits.

El termini de tres mesos pot ser ampliat, excepcionalment, com a màxim fins a tres 
mesos més quan, abans que s’exhaureixi, l’interessat ho sol·liciti i justifiqui suficientment 
la impossibilitat de disposar del vehicle al qual s’ha de referir l’autorització dins el termini 
inicial.
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4. Una vegada examinada la documentació presentada i constatat que es compleixen 
les condicions exigides, l’òrgan competent ha d’atorgar l’autorització, que s’ha de 
documentar de conformitat amb el que preveu l’article següent.

Article 15. Documentació de les autoritzacions.

Les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor atorgades de conformitat 
amb el que preveu l’article anterior s’han de documentar mitjançant l’expedició de les 
corresponents targetes de la classe VTC, en les quals se n’ha d’especificar la titularitat, 
domicili, vehicle al qual estan referides i altres circumstàncies de l’activitat que determini la 
Direcció General de Transports per Carretera.

Article 16. Visat de les autoritzacions.

1. La validesa de les autoritzacions atorgades d’acord amb el que preveu aquesta 
Ordre queda condicionada a la constatació periòdica del manteniment de les condicions 
que originàriament en van justificar l’atorgament i que constitueixen requisits per a la seva 
validesa, i dels que, tot i no ser exigits originàriament, també siguin de compliment 
obligatori.

Aquesta constatació l’ha de portar a terme biennalment l’òrgan administratiu que hagi 
realitzat l’atorgament de les autoritzacions, d’acord amb el que preveu aquest article.

2. Per a la realització del visat de les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb 
conductor de què sigui titular l’empresa és necessari acreditar el manteniment dels requisits 
següents:

a) De forma unitària en relació amb el conjunt d’autoritzacions, els assenyalats en els 
apartats c), d), e) i g) de l’article 5.

b) En relació amb cadascuna de les autoritzacions, els assenyalats en els apartats f) 
i h) de l’article 5, juntament amb una fotocòpia de la targeta en què estigui documentada 
l’autorització.

No obstant això, l’òrgan competent també pot exigir, quan ho estimi convenient, 
l’acreditació del manteniment de qualsevol altre dels requisits expressats a l’article 5, ja 
sigui en relació amb totes o amb alguna de les autoritzacions de què l’empresa sigui 
titular.

3. Transcorregut el termini de visat sense que s’hagi sol·licitat o aportat la totalitat de 
la documentació a què fa referència l’apartat a) del punt anterior, s’han de considerar 
caducades, sense necessitat de revocació expressa per part de l’Administració, totes les 
autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor de què sigui titular l’empresa.

Quan només s’hagi deixat d’aportar la documentació que preveu l’apartat b) en relació 
amb una determinada autorització, la caducitat únicament afecta aquesta, llevat que es 
comprovi que el nombre de vehicles dedicats a l’activitat és inferior al mínim exigit, cas en 
què la caducitat afecta la totalitat de les autoritzacions de l’empresa.

En tot cas, el pagament de les sancions pecuniàries imposades per resolució definitiva 
en via administrativa per infraccions a la legislació de transports és un requisit necessari 
perquè sigui procedent el visat de les autoritzacions en relació amb les quals hagin comès 
els seus titulars les infraccions corresponents.

4. Una vegada realitzat el visat de cada autorització, l’òrgan competent l’ha de 
documentar en una nova targeta en els termes que preveu l’article 15.

Article 17. Rehabilitació d’autoritzacions caducades per falta de visat.

Les autoritzacions caducades per falta de visat poden ser rehabilitades per l’òrgan 
competent per expedir-les, quan se sol·liciti en el termini d’un any, comptat a partir del 
venciment del termini establert per fer el visat i s’aporti la mateixa documentació que 
s’exigeix per a aquest.

En tot cas, el pagament de les sancions pecuniàries imposades per resolució que posi 
fi a la via administrativa per infraccions a la legislació de transport és un requisit necessari 
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perquè sigui procedent la rehabilitació de les autoritzacions en relació amb les quals hagin 
comès els seus titulars les infraccions corresponents.

Article 18. Terminis per a la realització dels visats.

La realització dels visats que preveuen els articles anteriors s’ha de portar a terme 
d’acord amb els terminis i el calendari que determini a aquest efecte la Direcció General de 
Transports per Carretera o, de conformitat amb el que prevegi aquesta, les comunitats 
autònomes que per delegació de l’Estat els hagin de fer.

Article 19. Comprovació de les condicions de l’autorització.

La realització del visat periòdic previst als articles anteriors no és obstacle perquè 
l’Administració pugui comprovar en tot moment el compliment adequat dels requisits que 
estableix l’article 5, sol·licitant a l’empresa titular de les autoritzacions la documentació 
acreditativa que consideri pertinent.

Article 20. Transmissió de les autoritzacions.

1. Les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor es poden transmetre 
a altres titulars, sempre que l’Administració ho possibiliti, realitzant la novació subjectiva de 
les autoritzacions a favor dels seus adquirents. La novació està condicionada al fet que 
l’adquirent compleixi la totalitat dels requisits que preveu aquesta Ordre per a l’originari 
atorgament de les autoritzacions o bé sigui prèviament titular d’autoritzacions d’arrendament 
de vehicles amb conductor domiciliades a la mateixa comunitat autònoma.

Les autoritzacions transmeses han de continuar referides als mateixos vehicles, sobre 
els quals l’adquirent ha d’haver adquirit, al seu torn, alguna de les formes de disposició 
establertes a l’article 10; o bé s’han de referir simultàniament a vehicles diferents aportats 
pel nou titular, sempre que compleixin els requisits que preveu aquesta Ordre.

La transmissió de les autoritzacions no pot suposar el canvi de residència d’aquestes, 
quan l’adquirent no sigui prèviament titular d’altres autoritzacions d’arrendament de 
vehicles amb conductor domiciliades a la mateixa comunitat autònoma.

La novació subjectiva de les autoritzacions dóna lloc a la substitució de les targetes en 
què aquestes estaven documentades, per altres les especificacions de les quals s’han 
d’adequar a la novació autoritzada.

2. L’òrgan competent no ha d’autoritzar la transmissió d’una autorització d’arrendament 
de vehicles amb conductor quan tingui coneixement oficial que un òrgan judicial o 
administratiu competent l’ha embargat.

3. El pagament de totes les sancions pecuniàries imposades al cedent mitjançant 
resolució que posi fi a la via administrativa per infraccions de la legislació de transports és 
un requisit necessari perquè sigui procedent la transmissió de les autoritzacions 
d’arrendament de vehicles amb conductor.

Article 21. Règim especial de transmissió d’autoritzacions als hereus forçosos.

No obstant el que preveu l’article anterior, quan es produeixi la mort, jubilació o 
incapacitat del titular de les autoritzacions, se’n pot fer, encara que no es compleixi el 
requisit exigit a l’apartat a) de l’article 5, la novació subjectiva a favor dels hereus forçosos, 
de forma conjunta i per un termini màxim de dos anys. Transcorregut aquest termini, o 
abans si es produeix l’adjudicació hereditària, s’ha de complir el requisit esmentat, i, en cas 
contrari,  es revoquen les autorizacions.

Article 22. Substitució de vehicles afectes a les autoritzacions.

Els vehicles als quals es refereixen les autoritzacions d’arrendament amb conductor es 
poden substituir per altres de més moderns, quan ho autoritzi l’òrgan competent mitjançant 
la referència de la corresponent autorització al nou vehicle.

La substitució queda subordinada al fet que el vehicle substitut compleixi els requisits 
que preveu aquesta Ordre.
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La substitució del vehicle al qual es refereixen les autoritzacions dóna lloc al canvi de 
les targetes corresponents per altres les especificacions de les quals s’han d’adequar a la 
substitució autoritzada.

El pagament de totes les sancions pecuniàries imposades al seu titular mitjançant 
resolució que posi fi a la via administrativa per infraccions de la legislació de transports és 
un requisit necessari perquè sigui procedent la substitució del vehicle afecte a una 
autorització d’arrendament de vehicles amb conductor.

Article 23. Condicions de l’arrendament de vehicles amb conductor.

L’arrendament dels vehicles amb conductor s’ha de contractar prèviament a la 
realització del servei a les oficines o locals de l’empresa arrendadora situats al municipi en 
què estigui domiciliada l’autorització corresponent, i s’ha de dur a bord del vehicle el full de 
ruta regulat a l’article següent.

L’arrendament ha d’estar referit, en tot cas, a la capacitat total del vehicle que s’hagi 
d’utilitzar, sense que sigui possible llogar-ne les places de forma separada a diferents 
arrendataris.

En cap cas els vehicles emparats en autoritzacions d’arrendament amb conductor 
poden esperar-se o circular per les vies públiques a la recerca de clients, ni fer la recollida 
dels que no hagin contractat prèviament el servei.

Els vehicles adscrits a les autoritzacions d’arrendament amb conductor no poden 
abandonar el lloc en què habitualment estan guardats o estacionats sense portar a bord el 
full de ruta regulat a l’article 24 degudament emplenat, llevat que s’acrediti que el 
desplaçament té com a causa la realització d’operacions de revisió, reparació o manteniment 
del mateix vehicle.

Article 24. Full de ruta.

Als efectes de control administratiu, l’empresa titular d’autoritzacions d’arrendament de 
vehicles amb conductor ha de formalitzar un full de ruta per cada servei, que s’ha de 
conservar durant el termini d’un any, comptat a partir de la data de realització del contracte, 
a disposició dels serveis d’inspecció del transport terrestre.

En cada full de ruta s’hi ha de fer constar el nom i el número del document nacional 
d’identitat o codi d’identificació fiscal de l’arrendador i l’arrendatari; el lloc i la data de 
realització del contracte; el lloc, la data i l’hora en què s’ha d’iniciar el servei i el lloc i la data 
en què ha de concloure; la matrícula del vehicle, així com la resta de les circumstàncies 
que, si s’escau, estableixi l’Administració o que lliurement pactin les parts.

Article 25. Preu de l’arrendament.

Els preus de l’activitat d’arrendament de vehicles amb conductor no estan subjectes a 
tarifa administrativa, si bé les empreses corresponents han de tenir a disposició del públic 
fullets o llistes impreses en què s’indiquin els que apliquen en els locals en què duen a 
terme l’arrendament.

Article 26. Publicitat i distintius en els vehicles.

Els vehicles dedicats a l’activitat d’arrendament amb conductor no poden portar cap 
publicitat, ni signes externs identificatius excepte la placa relativa a la seva condició de 
vehicles de servei públic.

Disposició addicional primera. Supòsits de no-aplicabilitat.

El que disposa aquesta Ordre no és aplicable als supòsits legalment previstos de 
col·laboració entre transportistes, que es regeixen pel que està establert específicament 
per a ells.
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Disposició addicional segona. Especialitats de les comunitats autònomes.

D’acord amb el que s’estableix a l’article 14 de la Llei orgànica 5/1987, de delegació de 
facultats de l’Estat en les comunitats autònomes en relació amb els transports per carretera 
i per cable, les comunitats que tinguin competències en matèria d’autoritzacions 
d’arrendament de vehicles amb conductor d’acord amb el que estableix la dita Llei orgànica, 
poden modificar la relació assenyalada a l’article 14.1 sobre la base de la qual s’indueix la 
desproporció entre l’oferta i la demanda d’aquesta classe d’arrendament en el seu 
territori.

Les comunitats autònomes també poden elevar en els seus territoris respectius el 
nombre mínim de vehicles establert a l’article 10.

Disposició addicional tercera. Illes Balears i Canàries, normes de desplegament.

Les comunitats autònomes de les Illes Balears i de Canàries poden dictar normes en 
desplegament o execució de la Llei d’ordenació dels transports terrestres i el seu Reglament 
en matèria d’arrendament de vehicles amb conductor, en execució del que disposa l’article 
14.1 de la Llei orgànica 5/1987, de 30 de juliol, i es consideren d’aplicació supletòria en 
relació amb les esmentades normes de desplegament o execució les disposicions que 
conté la present Ordre.

Disposició transitòria primera. Inexigibilitat de flota mínima.

Les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor obtingudes per bescanvi 
de les antigues llicències municipals de la classe C, de conformitat amb el que preveu el 
paràgraf segon de la disposició transitòria segona del ROTT, es regeixen pel que disposa 
aquesta Ordre, si bé, mentre continuïn sota la mateixa titularitat, no els és exigible el 
nombre mínim de vehicles que preveu l’article 10.

Els titulars d’autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor actualment 
vigents que no estiguin incloses en el supòsit que estableix el paràgraf anterior poden 
continuar l’exercici de l’activitat complint el requisit relatiu al nombre mínim de vehicles 
d’acord amb el que disposava l’Ordre del ministre d’Obres Públiques i Transports de 14 de 
juny de 1993, quan les autoritzacions esmentades s’hagin atorgat abans de l’1 de setembre 
de 1998, i el que disposava l’Ordre de 30 de juliol de 1998, quan s’hagin atorgat 
posteriorment.

En tot cas, aquestes autoritzacions es poden transmetre sense que es tingui en compte 
el requisit relatiu al nombre mínim de vehicles quan l’adquirent ja sigui titular d’altres 
autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor domiciliades a la mateixa 
comunitat autònoma o es tracti d’un hereu forçós del cedent en els supòsits que preveu 
l’article 21.

Disposició transitòria segona. Característiques dels vehicles.

Les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor actualment vigents poden 
continuar referides als vehicles a què ho estiguin en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta Ordre fins que aquests superin l’antiguitat de vuit anys, sempre que continuïn 
pertanyent al mateix titular. Aquests vehicles només poden ser substituïts per altres que 
compleixin la totalitat de les característiques que els corresponguin de conformitat amb el 
que disposa l’article 11.

Quan el seu titular pretengui transmetre alguna autorització d’arrendament de vehicles 
amb conductor actualment vigent, l’adquirent l’ha d’adscriure, en tot cas, a un vehicle que 
compleixi els requisits assenyalats a l’article 11, llevat que es tracti del cas de transmissió 
que preveu l’article 21.

Disposició derogatòria. Derogacions.

Queda derogada l’Ordre de 30 de juliol de 1998, per la qual es desplega el Reglament 
de la Llei d’ordenació dels transports terrestres en matèria d’arrendament de vehicles amb 
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conductor, així com totes les altres disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al 
que disposa aquesta Ordre.

Disposició final primera. Mesures d’execució.

La Direcció General de Transports per Carretera ha d’adoptar les mesures necessàries 
per al compliment d’aquesta Ordre i les regles de coordinació que siguin necessàries per 
aplicar-la, de conformitat amb el que disposa l’article 16.2 de la Llei orgànica 5/1987, de 30 
de juliol, de delegació de facultats de l’Estat en les comunitats autònomes en relació amb 
els transports per carretera i per cable.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 9 de gener de 2008.–La ministra de Foment, Magdalena Álvarez Arza.


