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ÒRGAN: Servei de Mobilitat 
N/REF: 2020/0000XXXXX 

ASSUMPTE: Condicions convenients per a la prestació del servei de d’autotaxi de Mataró durant la 
pròrroga de l’estat d’alarma.  

 

 
 

Relació de fets 
 

1.- L'estat d'alarma declarat pel RD 463/2020 de 14 de març per tal d'afrontar la situació 
d'emergència sanitària provocada pel Coronavirus (COVID
Decret, modificat per RD 465/2020 de 17 de març de 2020.

 

2.- Decret núm. 2097, de data 17 de març de 2020 i decret núm. 2189, de data 23 de març de 
2020, del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat en el que es proposaven un 
seguit de  recomanacions per a la prestació del servei d’autotaxi de Mataró,
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.- La pròrroga de l’estat d’alarma decla
dia 12 d’abril de 2020 amb el sotmetiment a les mateixes condicions establertes en l’esmentat 
Reial Decret (amb la inclusió d’una nova disposició addicional).

 
4.- La necessitat de seguir adaptant l’of
municipi de Mataró, com a conseqüència de la baixa mobilitat durant el període de l’estat 
d’alarma. 

  
  Fonaments de dret 
 

La Resolució SLT/768/2020, DE 24 de març, mitjançant la qual s’adopten mesures 
complementàries en matèria de taxi, lloguer de vehicles amb conductor, altres formes de 
mobilitat, transport de mercaderies i logística per a la prevenció i el control de la infecció per 
SARS-CoV-2. 
 
Conclusions 
 
El qui subscriu PROPOSA que, durant la pròr
fins que no s’estableixi res en contra,
d’acord amb el següent:  

 

− Pel que fa al repartiment dels dies de la setmana del servei, s’operi conforme
 
DILLUNS: operin les llicències acabades en 3
DIMARTS: operin les llicències acabades en 5
DIMECRES: operin les llicències acabades en 7
DIJOUS: operin les llicències acabades en 9
DIVENDRES: operin les llicències acabades en 1
DISSABTE: 4 d’abril: operin les llicències acabades en 8

Condicions convenients per a la prestació del servei de d’autotaxi de Mataró durant la 

L'estat d'alarma declarat pel RD 463/2020 de 14 de març per tal d'afrontar la situació 
d'emergència sanitària provocada pel Coronavirus (COVID-19) i el contingut del mateix Reial 
Decret, modificat per RD 465/2020 de 17 de març de 2020. 

Decret núm. 2097, de data 17 de març de 2020 i decret núm. 2189, de data 23 de març de 
2020, del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat en el que es proposaven un 
seguit de  recomanacions per a la prestació del servei d’autotaxi de Mataró,
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.

La pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020 de 14 de març fins a les 00:00 del 
dia 12 d’abril de 2020 amb el sotmetiment a les mateixes condicions establertes en l’esmentat 
Reial Decret (amb la inclusió d’una nova disposició addicional). 

La necessitat de seguir adaptant l’oferta a la demanda de taxis existents a l’àmbit del 
municipi de Mataró, com a conseqüència de la baixa mobilitat durant el període de l’estat 

La Resolució SLT/768/2020, DE 24 de març, mitjançant la qual s’adopten mesures 
complementàries en matèria de taxi, lloguer de vehicles amb conductor, altres formes de 
mobilitat, transport de mercaderies i logística per a la prevenció i el control de la infecció per 

El qui subscriu PROPOSA que, durant la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020 i 
fins que no s’estableixi res en contra, la prestació del servei de d’autotaxi de Mataró es realitzi 

Pel que fa al repartiment dels dies de la setmana del servei, s’operi conforme

: operin les llicències acabades en 3-4 
: operin les llicències acabades en 5-6 

: operin les llicències acabades en 7-8 
: operin les llicències acabades en 9-0 

: operin les llicències acabades en 1-2 
: 4 d’abril: operin les llicències acabades en 8-9 
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Condicions convenients per a la prestació del servei de d’autotaxi de Mataró durant la 

L'estat d'alarma declarat pel RD 463/2020 de 14 de març per tal d'afrontar la situació 
19) i el contingut del mateix Reial 

Decret núm. 2097, de data 17 de març de 2020 i decret núm. 2189, de data 23 de març de 
2020, del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat en el que es proposaven un 
seguit de  recomanacions 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. 

rat pel RD 463/2020 de 14 de març fins a les 00:00 del 
dia 12 d’abril de 2020 amb el sotmetiment a les mateixes condicions establertes en l’esmentat 

erta a la demanda de taxis existents a l’àmbit del 
municipi de Mataró, com a conseqüència de la baixa mobilitat durant el període de l’estat 

La Resolució SLT/768/2020, DE 24 de març, mitjançant la qual s’adopten mesures 
complementàries en matèria de taxi, lloguer de vehicles amb conductor, altres formes de 
mobilitat, transport de mercaderies i logística per a la prevenció i el control de la infecció per 

roga de l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020 i 
la prestació del servei de d’autotaxi de Mataró es realitzi 

Pel que fa al repartiment dels dies de la setmana del servei, s’operi conforme al següent: 



 

Decret 

 

DIUMENGE: 5 d’abril : operin les llicències acabades en 0
DISSABTE: 11 d’abril: operin les llicències acabades en 1
DIUMENGE: 12 d’abril: operin les llicències acabades en 4

 
Mentre duri la situació d’emergència sanitària provocada pel Coronavirus (COVID
repetirà  la seqüència dels dissabtes i els diumenges,
més a més que: 
 
DISSABTE: 18 d’abril: operin les llicències acabades en 5
 

− Que,  tot  i que la capacitat dels vehicles pot ésser de fins a nou places, només es circuli 
amb un passatger excepte que s’acompanyi a persones amb discapacitat, menors, 
persones grans, o per alguna altra causa justificada.
 

− Un cop al dia, els taxistes han de netejar 
contacte freqüent, com ara manetes de portes, a l'interior i a l'exterior, braços, cinturons, 
ancoratges, datàfons, impressores i taxímetres. Es recomana fer aquesta neteja després 
de cada servei.  
 

− Els conductors dels taxis han de complir, per altra banda, totes les recomanacions de 
prevenció i d'higiene marcades per les autoritats sanitàries com són rentar
fer servir gel hidroalcohòlic o un altre producte anàleg després de cada servei, entre 
d'altres. També es recomana obrir les finestres per ventilar i renovar l'aire i
els sistemes de climatització.
 

− Finalment, s'aconsella també evitar al màxim el pagament en efectiu i prioritzar sempre el 
pagament telemàtic, és a dir, amb targeta
pagament mòbil. Durant la vigència d'aquesta resolució, els conductors resten exempts de 
l'obligació de lliurar un comprovant de pagament imprès, llevat que el passatger el demani 
i l'accepti expressament.

 

: 5 d’abril : operin les llicències acabades en 0-2 
: 11 d’abril: operin les llicències acabades en 1-3 
: 12 d’abril: operin les llicències acabades en 4-6 

situació d’emergència sanitària provocada pel Coronavirus (COVID
repetirà  la seqüència dels dissabtes i els diumenges, cada 5 jornades, tenint en compte a 

18 d’abril: operin les llicències acabades en 5-7 
 

que la capacitat dels vehicles pot ésser de fins a nou places, només es circuli 
excepte que s’acompanyi a persones amb discapacitat, menors, 

persones grans, o per alguna altra causa justificada. 

Un cop al dia, els taxistes han de netejar i desinfectar les superfícies i objectes de 
contacte freqüent, com ara manetes de portes, a l'interior i a l'exterior, braços, cinturons, 
ancoratges, datàfons, impressores i taxímetres. Es recomana fer aquesta neteja després 

s dels taxis han de complir, per altra banda, totes les recomanacions de 
prevenció i d'higiene marcades per les autoritats sanitàries com són rentar
fer servir gel hidroalcohòlic o un altre producte anàleg després de cada servei, entre 

es. També es recomana obrir les finestres per ventilar i renovar l'aire i
els sistemes de climatització. 

Finalment, s'aconsella també evitar al màxim el pagament en efectiu i prioritzar sempre el 
pagament telemàtic, és a dir, amb targeta bancària o, si escau, l'equivalent en sistemes de 
pagament mòbil. Durant la vigència d'aquesta resolució, els conductors resten exempts de 
l'obligació de lliurar un comprovant de pagament imprès, llevat que el passatger el demani 
i l'accepti expressament. 
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situació d’emergència sanitària provocada pel Coronavirus (COVID-19) es 
cada 5 jornades, tenint en compte a 

que la capacitat dels vehicles pot ésser de fins a nou places, només es circuli 
excepte que s’acompanyi a persones amb discapacitat, menors, 

i desinfectar les superfícies i objectes de 
contacte freqüent, com ara manetes de portes, a l'interior i a l'exterior, braços, cinturons, 
ancoratges, datàfons, impressores i taxímetres. Es recomana fer aquesta neteja després 

s dels taxis han de complir, per altra banda, totes les recomanacions de 
prevenció i d'higiene marcades per les autoritats sanitàries com són rentar-se les mans i 
fer servir gel hidroalcohòlic o un altre producte anàleg després de cada servei, entre 

es. També es recomana obrir les finestres per ventilar i renovar l'aire i  evitar utilitzar 

Finalment, s'aconsella també evitar al màxim el pagament en efectiu i prioritzar sempre el 
bancària o, si escau, l'equivalent en sistemes de 

pagament mòbil. Durant la vigència d'aquesta resolució, els conductors resten exempts de 
l'obligació de lliurar un comprovant de pagament imprès, llevat que el passatger el demani 


