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MODEL NORMALTIZAT DE  FULL INFORMATIU  [08/03/2018] 

  

FFUULLLL  IINNFFOORRMMAATTIIUU  PPEERR  OOBBTTEENNIIRR  EELL  PPEERRMMÍÍSS  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  CCOONNDDUUCCCCIIÓÓ  DDEE  
VVEEHHIICCLLEESS  DDEE  LLLLOOGGUUEERR  UURRBBÀÀ  

  

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

 Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport. 
 Pagament de la taxa, el full d’autoliquidació es facilitarà a la mateixa oficina de registre on s’entregui la 

documentació. Si presenta la sol·licitud telemàticament rebrà el full d’autoliquidació al correu que hagi indicat a 
la sol·licitud. Taxa d’examen fixada a l’Ordenança Municipal Fiscal 311,04 de l’any en curs  

 Fotocòpia d’acreditació sobre el coneixement oral de la llengua catalana (certificat A1) segons el que requereix 
l’art. 28.1.f del Reglament municipal de transports. Aquesta acreditació podrà ser substituïda per la superació de 
una prova de comprensió oral en català, preparada i avaluada pel Servei d’Assessorament Lingüístic de 
l’Ajuntament de Palma. 

 

PROCEDIMENT 

 Haurà d’emplenar una sol·licitud, que li serà entregada a l’oficina de Registre, on hi figuraran totes les seves dades, 
adreça i telèfon; a la mateixa escriurà la seva petició per examinar-se com a conductor de taxi i adjuntarà tota la 
documentació necessària. 

 La sol·licitud, juntament amb la documentació, haurà de ser presentada amb una antelació mínima de 30 dies 
naturals a la data de l'examen, de forma presencial a qualsevol de les OACS, que baix s'indiquen, o 
telemàticament a través de la seu electrònica de la pàgina web de l'ajuntament, si disposeu de certificat digital o DNI 
electrònic. 

 El lloc, la data i l'hora de l'examen, es publicarà a la web www.mobipalma.mobi, com a mínim quinze dies abans de 
l'examen. 

 Hi haurà 2 convocatòries a examen a l'any, coincidint amb el primer dimarts dels mesos de febrer i novembre, llevat 
que siguin dia festiu, o que la data sigui modificada per qualsevol motiu organitzatiu.  

 El dia de l'examen, cada aspirant acudirà amb el DNI, una guia de carrers de Palma, i un bolígraf blau o negre. 
 Les persones que no compleixin aquests requisits. no podran fer l'examen. 
 L’únic canal per a rebre qualssevol tipus d’informació relativa a l’examen serà a www.mobipalma.mobi 
 Per a l'expedició efectiva del permís municipal de taxista, considerarem que; segons el Decret núm. 21692 de dia 1 

de desembre de 2022, publicat al BOIB núm. 159, de dia 8 de desembre de 2022, una vegada obtinguda la 
qualificació d’aptitud, les persones interessades disposen del termini de deu dies hàbils per presentar la 
documentació següent, telemàticament a través de la seu electrònica de la pàgina web de l’ajuntament, si disposa de 
certificat digital o DNI electrònic, o presencial a qualsevol de les OACS que a sota s'indiquen. 

       -Fotocòpia del permís de conduir de la classe B o superior a aquest. 
-Certificat expedit per un facultatiu especialitzat amb competència professional en psiquiatria o psicologia, que 
acrediti l'aptitud psíquica de l'aspirant per a l'exercici professional normal conduint autotaxis. 
-Una fotografia de mida carnet. 
Un cop transcorregut aquest termini de deu dies hàbils, es processarà i validarà tota la informació rebuda per 
part dels aspirants que hagin aprovat. Fet això, es decretarà la llista amb els DNI, i els corresponents números 
de carnet de taxista de les persones que finalment ho hagin obtingut, després d'això, serà publicada a 
www.mobipalma.mobi. No es facilitarà el número de carnet de taxista a cap aspirant abans de publicar el 
decret en aquesta pàgina web, i cap aspirant no podrà començar a exercir de taxista de Palma fins aleshores. 

 

LLOCS DE LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ 
 

 OAC Avingudes, Av. Gabriel Alomar, 18, CP 07006. Horari de 8.30 a 14 h de dilluns a divendres amb horari 
ampliat de 8.30 a 17 h de dilluns a dijous els mesos d’octubre a maig. 

 OAC Cort, Pl. Santa Eulàlia, 9, bxs. CP 07001. Horari de 8.30 a 14 h de dilluns a divendres .  
 OAC Pere Garau, C/ Pere Llobera, 9, bxs. CP 07007. Horari de 8.30 a 14 h de dilluns a divendres. 
 OAC Sant Agustí,  C/ Margaluz, 30. CP 07015. Horari de 8.30 a 14 h de dilluns a divendres. 
 OAC Sant Ferran,  Av. Sant Ferran, 42 CP 07013. Horari de 8.30 a 14 h de dilluns a divendres. 
 OAC S’Arenal, Av. Amèrica, 11, CP 07600. Horari de 8.30 a 14 h de dilluns a divendres. 
 OAC S’Escorxador, C/ Emperadriu Eugènia, 6, CP 07010. Horari de 8.30 a 14 h de dilluns a divendres. 
 OAC Son Ferriol, Av. Del Cid, 8, CP 07198. Horari de 8.30 a 14 h de dilluns a divendres. 
 OAC Son Moix, Camí de la Vileta, 40, CP 07011. Horari de 8.30 a 14 h de dilluns a divendres amb horari ampliat 

de 9.30 a 17 h de dilluns a dijous els mesos d’octubre a maig. 
 
 
 


