ÀREA DE TERRITORI
SERVEI DE MOBILITAT I CONVIVÈNCIA
Departament de Trànsit i Transports
Examen cartilla municipal taxista (novembre 2016)
Exp. 36/2016E
JMDGG/mgl

EXAMEN PER A L’OBTENCIÓ DE LA CARTILLA MUNICIPAL DE TAXISTA
NORMATIVA
Cognoms i nom ................................................................................................................
DNI / CIF / NIE núm. ........................................................................................................

Població ..........................................................................................................................
Codi postal ................................. Província......................................................................
Telèfon ...........................................................................................................................
Adreça electrònica............................................................................................................
Signatura:

INSTRUCCIONS
En primer lloc, indiqueu les vostres dades personals a la part superior d’aquest
qüestionari i no oblideu de signar-lo.
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Domicili ...........................................................................................................................

De les 12 preguntes proposades pel Tribunal s’han de respondre 10 i, abans de
començar l’examen, s’ha de procedir a eliminar-ne 2 a escollir pel aspirant, quedant
clarament definida aquesta eliminació ratllant amb X tot l’enunciat de la pregunta. En
cas contrari, l’examen es considerarà nul.
Per aprovar aquesta part, s’haurà de contestar correctament, com a mínim, 5
preguntes.
La qualificació de l’exercici serà d’apte o no apte
Seguidament, marqueu amb una X la resposta que cregueu correcta d’una de les tres
opcions. Si us equivoqueu, ratlleu la X i torneu a marcar una X a la nova resposta
escollida.
En cas que tingueu dubtes pregunteu a la persona examinadora.
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1.- No podran circular per les vies objecte de la legislació sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat viària, els conductors de vehicles de
servei públic (taxi) amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a:
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a) 0,15 mil·ligrams per litre
b) 0,25 mil·ligrams per litre
c) 0,00 mil·ligrams per litre
2. Pels serveis prestats pels vehicles de la classe A, es percebrà una retribució
que serà:
a) Aproximativa al trajecte efectuat
b) La que indiqui el conductor de l’auto-taxi
c) La que marqui l’aparell comptador o taxímetre, sense perjudici, en el seu cas,
de percebre els suplements establerts
3. Durant la prestació del servei, els conductors dels autotaxis hauran d’anar
proveïts de la següent documentació referent al conductor:
a) No haurà de portar cap documentació
b) Cartilla Municipal per als conductors d’automòbils de servei públic
c) Permís de conduir de la classe exigida per la Llei de Trànsit per aquest tipus de
vehicles i serveis i la cartilla municipal per als conductors d’automòbils de servei
públic
4.- Segons la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, negar-se a l’actuació dels
serveis d’inspecció, o obstruir-la, de forma que s’impedeixi l’exercici de les
funcions que legalment o reglamentàriament tenen atribuïdes aquests serveis,
és:
a) Una falta lleu
b) Una falta molt greu
c) Una falta greu
5.- El Reglament per al servei públic urbà d’automòbils de lloguer determina que
la conducció del vehicle en estat d’embriaguesa pot suposar:
a) La retirada definitiva de la llicència o de la cartilla municipal de conductor
b) No està permesa
c) Una amonestació
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6.- Segons la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, no atendre a una sol·licitud de
servei de taxi quan està de servei o abandonar el mateix abans de la seva
finalització sense causes que ho justifiquin, és:

7.- Segons la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, incomplir el règim de tarifes és:
a) Una falta lleu
b) Una falta molt greu
c) Una falta greu
8.- Segons la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, els usuaris tenen dret a portar
equipatges en aquest sentit:
a) L’usuari el col·locarà en l’habitacle del vehicle destinat a tal efecte
b) El conductor/a el col·locarà en l’habitacle del vehicle destinat a tal efecte
c) Anirà dins de l’habitacle del vehicle destinat a la persona usuària
9.- Segons el Reglament per al servei públic urbà d’automòbils de lloguer, el
descuit en l’agençament personal es pot sancionar amb:
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a) Una falta lleu
b) Una falta molt greu
c) Una falta greu

a) La suspensió de la llicència de 3 a 6 mesos
b) La suspensió de la cartilla municipal de conductor fins a 15 dies
c) La suspensió de la cartilla municipal de conductor de 3 a 6 mesos
10.- Durant la prestació del servei, els conductors dels autotaxis hauran d’anar
provistos dels següents documents referents al vehicle:
a) Llibre de reclamacions, exemplar del reglament, plànols de la ciutat i talonaris
de rebuts numerats
b) Llicència Municipal, placa amb el número de la llicència municipal i la indicació
del número de places del vehicle, permís de circulació del vehicle i pòlissa
d’assegurança en vigor
c) Permís de conduir de la classe exigida per la Llei de trànsit, cartilla municipal
per als conductors d’automòbils de servei públic
11.- Una de les causes de revocació i retirada de la llicència de taxi es produeix
per:
a) L’arrendament, lloguer o apoderament de les llicències
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b) Deixar de prestar servei al públic durant set dies consecutius durant el període
d’un any
c) Descuit en l’agençament interior i exterior del vehicle
12.- Quan a un conductor se li demani transportar un nombre de persones
superior al de les places autoritzades per al vehicle en qüestió, el Reglament
determina que:
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a) El conductor podrà negar-se a realitzar el servei
b) No s’hi podrà negar mai
c) No s’hi podrà negar mai perquè el Reglament no ho considera causa justa
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