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NOTIFICACIÓ 

Servei de Mobilitat 
Pl. Granollers, 11  08302 Mataró 

1 

 

 

 
Alejandro Cabrera García 
Llicència número 7 
Montserrat Roig, 15-17 
Argentona 

 
 
 

Òrgan: Servei de Mobilitat 

Expedient: 2020/000013321 

Assumpte: Continuïtat del calendari de torns del servei de taxi fixats pel Decret 6202 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Us notifico que, per Decret 8809 de 28 de desembre de 2020, el Regidor Delegat d’Administració, Bon 

Govern i Mobilitat ha resolt el següent: 

 

 

“Relació de fets 

 

1. Per Decret 4367 de 29 de juny de 2020 es va acordar una reducció en l’oferta de serveis del taxi de 

Mataró per raons d’emergència sanitària provocada per la Covid-19, mentre durés la situació de baixa 

demanda i, com a mínim fins al 30 de setembre de 2020, de comú acord amb les organitzacions 

majoritàries del sector. 

  

En el mateix decret es resolia que, abans de la finalització d’aquest termini, s’estudiaria amb el sector 

l’oportunitat o no d’ampliar l’oferta si la situació econòmica i la demanda del servei de taxi augmentava. 

 

2. A aquest efectes, per Decret 5211 de 30 de juliol de 2020 es va resoldre obrir un tràmit d’audiència a 

fi que en el termini de 15 dies hàbils, les persones interessades poguessin al·legar i presentar els 

documents i les justificacions pertinents, amb caràcter previ a la resolució de recuperació del servei de 

taxi de Mataró en les condicions anteriors a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-

19, pel que fa al calendari de torns del servei. 

 

3. Per Decret 6202 d’1 d’octubre de 2020 es van estimar les al·legacions presentades per NFT, en 

representació dels sindicats STAC i ELITE de Mataró, en el marc de les restriccions per la pandèmia, i 

en conseqüència es va acordar que es continués operant fins al 31 de desembre de 2020, pel que fa al 

repartiment dels dies de la setmana del servei, conforme al següent detall: 

 

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 

 

El mateix decret es resolia fer un seguiment mensual de la situació amb el sector per a valorar 

l’oportunitat o no d’ampliar l’oferta abans de la finalització d’aquest termini si la situació econòmica i la 

demanda del servei de taxi augmentava. 
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4. En data 24 de desembre de 2020 la cap del Servei de Mobilitat informa que en la reunió de seguiment 

mensual realitzada el dia 16 del mes de desembre de 2020 amb el sector del taxi, es va optar per 

continuar amb  l’oferta prevista en l’esmentat del Decret 6202 fins al 31 de març de 2021, amb un 

seguiment de la situació mensual,  en tant que els representants que hi eren presents van manifestar 

que les restriccions de mobilitat diàries, i les de cap de setmana, continuaven, juntament amb la situació 

generalitzada de menor mobilitat, afectant negativament l’activitat i l’economia del sector, i atès que la 

demanda de servei no ha augmentat.  

 

5. Per altra banda, no han tingut entrada al Servei de Mobilitat escrits de queixa per part de persones 

usuàries per esperes que puguin perjudicar la imatge del servei  i no s’infereix, en cap cas, del 

seguiment mensual de la situació amb el sector.  

 

 

Fonaments de dret 

 

El calendari de torns del servei de taxi de Mataró s’estableix per Decret 3570/2009 de 27 d’abril i l’article 

37 de l’Ordenança municipal del servei d’auto taxi hi fa referència expressa quan regula en els seus 

diferents apartats tan els torns com els dies de descans; d’acord amb l’article 24.1 b) de la Llei 19/2003, 

de 4 de juliol, del taxi, la competència per regular les condicions de prestació d’aquest servei correspon 

a les entitats locals, resultant que l’Ajuntament de Mataró està facultat per resoldre variacions relatives a 

aquestes condicions. 

 

En aquest sentit, procedeix també fer esment, entre d’altres, a les resolucions  SLT/768/2020, 

SLT/2875/2020, SLT/2983/2020 i SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per les quals s’estableixen, es 

prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 

de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en tant que,  regulen en el seu articulat l’ús del 

transport públic; concretament  preveuen que en el cas del transport en vehicles de fins a nou places 

inclòs el conductor, prestat a l'empara de llicències de taxi i d'autoritzacions de lloguer de vehicles amb 

conductor, els ens locals poden, d'acord amb les seves competències, dictar les normes que considerin 

adients per determinar les reduccions en l'oferta de serveis en funció de la demanda previsible en el seu 

àmbit territorial d'actuació. A aquests efectes, poden dictar les normes que considerin adients respecte 

als torns i els temps de conducció dels conductors dels serveis de taxi. 

 

Pel que fa a l'ocupació d'aquests vehicles de fins a nou places inclòs el conductor, l’esmentada resolució  

SLT/3268/2020 preveu a l’article 10.2 que es poden ocupar totes les places disponibles llevat de la del 

costat del conductor, que ha de quedar lliure en tot cas, i amb el límit màxim de sis persones inclòs el 

conductor. 

 

El servei de taxi és una activitat privada dirigida al públic i d'un marcat interès general, qualificada 

doctrinal i jurisprudencialment de servei privat d'interès públic o de servei d'interès públic. En aquest 

sentit, la Llei 19/2003, de 4 de juliol de taxi conceptua aquest servei com a una activitat privada 

reglamentada que complementa les prestacions pròpies del transport col·lectiu. Dit això, són raons 

d’emergència sanitària provocada per la Covid-19 (risc de contagi i propagació del virus) les que 

fonamenten aquesta resolució com les anteriors resolucions municipals adoptades. 

 

Per tot l’exposat, i en virtut de les competències delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 4949 de 18 de 

juny de 2019 i núm. 4705 de 9 de juliol de 2020, 
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RESOLC:  

 

PRIMER.-  Que es continuï prestant el servei de taxi d’acord amb els torns establerts pel Decret 6202 

d’1 d’octubre de 2020, i que figuren detallats a la part expositiva de la present resolució, fins al 31 de 

març de 2021. 

 

En relació amb les condicions d’ocupació i utilització d’aquest servei, s’ha de complir la normativa vigent 

en cada moment, en el context de l’emergència sanitària actual provocada per la COVID-19. 

 

SEGON.- Fer un seguiment de la situació mensual amb el sector per valorar l’oportunitat o no d’ampliar 

l’oferta abans de la finalització d’aquest termini si la situació econòmica i la demanda del servei 

augmenta.  

 

TERCER.- Comunicar la present resolució a les persones interessades, al Sindicat del Taxi de 

Catalunya a Mataró, al ServiTaxi i Elite Taxi Mataró.” 

 

 

Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa podreu interposar els següents recursos: 

- Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós-administratiu, davant del 

mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la 

present notificació. 

- O bé, directament recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de 

l’endemà de la recepció de la present notificació, davant del jutjat contenciós-administratiu de Barcelona. 

 

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient. 

 

Podeu presentar recurs a qualsevol dels llocs establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015 de 

Procediment administratiu comú de les administracions públiques, inclosa la seu electrònica d'aquest 

ajuntament, inclosa la seu electrònica d'aquest ajuntament, des de la carpeta ciutadana (“ la meva 

carpeta”). 

Independentment de la via administrativa o jurisdiccional, l'informem que disposa de la possibilitat de 

presentar una queixa davant del Defensor del Ciutadà, les decisions del qual no són vinculants i prenen 

la forma de recomanació. Per interposar aquesta queixa cal que es posi en contacte amb l'oficina del 

Defensor, al C/ Cuba número 47, trucant al telèfon 937582499 o enviant un correu a 

defensor@ajmataro.cat 

 

La Lletrada del Servei p.d. 

Victoria Costa Coto 
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