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Ajuntament de Mataró

DECRET

ÒRGAN: Servei de Mobilitat
N/REF: 2020/000013321

ASSUMPTE: prestació del servei d’autotaxi de Mataró en el marc de l'emergència sanitària
vigent provocada per la COVID-19.

Relació de fets
1.- La situació d'emergència ocasionada pel brot epidèmic de la Covid-19 declarada com a
pandèmia internacional per l’Organització Mundial de la Salut, l’11 de març de 2020, i la
declaració de l'estat d'alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, mitjançant l’adopció d’una sèrie de
mesures dirigides a protegir el benestar, la salut i la seguretat dels ciutadans i la contenció de
la progressió de la malaltia.
2.- Els decrets núm. 2097, de 17 de març; núm. 2189, de 23 de març; núm. 2276, de 30 de
març i 3183 de 23 de maig de 2020 mitjançant els quals es van acordar un seguit de
recomanacions i mesures per a la prestació del servei d’autotaxi de Mataró, durant el període
de vigència de l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020, en relació al repartiment dels dies de
la setmana per operar, mesures preventives en relació al vehicle i mesures de protecció
personal.
3.- Per Decret 63/2020, de 18 de juny s’ha determinat la finalització de la fase 3 del Pla per a la
transició cap a una nova normalitat, amb efectes des de les 00.00 hores del dia 19 de juny de
2020, quedant sense efecte a Catalunya les mesures derivades de la declaració de l'estat
d'alarma, i s’ha establert l'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya en el marc de
l'emergència sanitària vigent provocada per la COVID-19. En aquesta nova etapa s’aixequen
les restriccions de mobilitat en l’àmbit de tot el territori de Catalunya.
4.- Les organitzacions majoritàries del sector ELITE i STAC han presentat, en data 23 de juny
de 2020, una proposta al Servei de Mobilitat sol·licitant que el servei funcioni al 50% i es vagi
recuperant progressivament en funció de l’augment de demanda de servei, atès que
actualment aquesta demanda ha baixat significativament en comparació amb les dades dels
mesos de juny i juliol de l’any 2019.
5.- Informe de la cap del Servei de Mobilitat, de data 29 de juny de 2020, en el que és
corrobora aquesta baixa demanda i es proposa un nou repartiment dels dies de la setmana per
a la prestació del servei.
Fonaments de dret
L’Ordenança municipal del servei d’autotaxi de 2013 per a la regulació i ordenació del servei
de taxi urbà.
Per tot això, i en ús de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 18 de
juny de 2019,
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RESOLC:
Primer.- Acordar que el servei d’autotaxi de Mataró, mentre duri la situació de baixa demanda
i, com a mínim fins el 30 de setembre de 2020, es presti d’acord amb el següent:
1. Pel que fa al repartiment dels dies de la setmana del servei, i de comú acord amb les
organitzacions majoritàries del sector, s’operi conforme al següent:
a) DILLUNS: operin les llicències amb nombre senar.
b) DIMARTS: operin les llicències amb nombre parell.
c) Que es repeteixi l’anterior seqüència, a partir de dimecres, incloent els dissabtes,
diumenges i dies festius i així successivament.
Abans de la finalització d’aquest termini, s’estudiarà, d’acord amb el sector, l’oportunitat o
no d’ampliar l’oferta abans si la situació econòmica i la demanda del servei d’autotaxi
augmenta.
2. En relació amb les condicions d’ocupació i utilització d’aquest servei:
s’haurà de complir la normativa vigent en cada moment, en el context de l’emergència
sanitària vigent provocada per la COVID-19.
Segon.- Deixar sense efecte les resolucions anteriors en tot allò que contradiguin el present
Decret.
Tercer.- Comunicar la present resolució a les persones interessades, al Sindicat del Taxi de
Catalunya a Mataró, al ServiTaxi i Elite Taxi Mataró.
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