Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Mobilitat
c/ Sant Jaume 16-26.5a planta

ANUNCI

Per Resolució d’Alcaldia número E-2130/2020, de 30 de març, s’ha resolt aprovar la
reducció temporal del servei de la flota de transport del taxi, a causa de la reducció de
mobilitat per la declaració de l'estat d'alarma pel coronavirus COVID-19, en
compliment del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 (BOE 14 de març de 2020) i de la Resolució SLT/768/2020, de 24 de març,
per la qual s'adopten mesures complementàries en matèria de taxi, lloguer de vehicles
amb conductor, altres formes de mobilitat, transportde mercaderies i logística per a la
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, que es transcriu a continuació:

Primer.- El 25 de març de 2020, amb registre d’entrada 2020/011296, el Colectivo de
Taxis de Granollers SCCL va presentar una petició per tal que es redueixi el 80%
l’oferta diària dels taxis de la ciutat, permetent només que puguin treballar el 20% del
total de taxis de Granollers.
Segon.- El 14 de març de 2020 es va aprovar el Reial decret 463/2020 pel qual es
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per
la COVID-19, els òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc,
d'acord amb la legislació sanitària, de protecció civil i de transport.
D’acord amb l’article 14.2.c de l’esmentat Reial decret 463/2020, en relació a les
mesures en matèria de transport:
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«Fets:

«Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo
de competencia autonómica o local que están sometidos a contrato público u OSP, o
sean de titularidad pública, mantendrán su oferta de transporte.
El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las autoridades autonómicas
y locales con competencias en materia de transportes podrán establecer un porcentaje
de reducción de servicios en caso de que la situación sanitaria así lo aconseje, así
como otras condiciones específicas de prestación de los mismos.
Al adoptar estas medidas se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar que los
ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso
necesario.»
Tercer.- El 24 de març de 2020 es va aprovar la resolució SLT/768/2020 per 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 pel SARS-CoV-2, determina:
a)

En el transport en vehicles de fins a nou places inclòs el conductor, prestat a
l'empara de les llicències de taxi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de la resta
de serveis de taxi i de lloguer de vehicles amb conductor de tot Catalunya, els ens
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locals competents resten habilitats per determinar, si escau, les reduccions en
l'oferta de serveis de transport, en les seves modalitats de taxi i lloguer de
vehicles amb conductor, en funció de la demanda previsible en el seu àmbit
territorial d'actuació, tot tenint en compte els desplaçaments que els ciutadans
estan facultats per fer per accedir als seus llocs de treball i als serveis bàsics en
cas necessari.
Quart.- La cap del Servei de Mobilitat ha emès informe favorable en relació a la
reducció a temporal del 80% servei de taxi a causa de la reducció de mobilitat per la
declaració de l'estat d'alarma pel coronavirus COVID-19, ja que, per part d’aquesta
corporació, es considera apropiat aplicar aquesta reducció del servei garantint
cobertura les 24 hores del dia atenent a les necessitats de desplaçament que els
ciutadans estan facultats per fer per accedir als seus llocs de treball i als serveis bàsics
en cas necessari.

Fonaments de dret:
I Resolució SLT/768/2020, de 24 de març, per 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 pel SARS-CoV-2.
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Cinquè.- La tècnica d’assessorament jurídic ha emès informe favorable i proposa
aprovar la reducció temporal del 80% servei de taxi a causa de la reducció de mobilitat
per la declaració de l'estat d'alarma pel coronavirus COVID-19.

II Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, els òrgans de
govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc, d'acord amb la legislació sanitària, de
protecció civil i de transport.
Resolc
Primer.- Aprovar la reducció temporal del 80% servei de taxi a causa de la reducció de
mobilitat per la declaració de l'estat d'alarma pel coronavirus COVID-19, d’acord amb
els fets exposats i els fonaments de drets invocats.
Segons.- Els taxistes de Granollers caldrà que s’organitzin entre ells per tal de garantir
el servei durant les 24h del dia per tal d’atendre a les necessitats de desplaçament que
els ciutadans estan facultats per fer per accedir als seus llocs de treball i als serveis
bàsics en cas necessari.
Caldrà presentar al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Granollers la proposta de
distribució de calendari de llicències perquè es cobreixi els diferents torns i totes les
llicències tinguin la mateixa possibilitat de treballar. Es podrà fer mitjançant registre
electrònic i paral·lelament per correu electrònic a mobilitat@granollers.cat.
Tercer.- Caldrà donar compliment a les mesures complementàries que determinen el
Reial Decret 463/2020 i la resolució SLT/768/2020 en matèria de taxi:
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Quart.- Aquesta resolució serà vigent durant l’estat d’alarma pel coronavirus COVID19. Començarà a aplicar-se l’endemà de la seva aprovació.
Cinquè.- Publicar aquesta resolució al tauler electrònic de la corporació per a major
difusió d’aquesta reducció temporal de la flota de taxis a Granollers.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.»
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Els desplaçaments portats a terme en transport públic de viatgers en vehicle de
fins a nou places, a l'empara del que disposa l'article 7 del Reial decret 463/2020,
de 14 de març, s'han de fer individualment, llevat que s'acompanyi persones amb
discapacitat, menors, majors o per una altra causa justificada.
El seient situat al costat del conductor ha de restar lliure en tot moment.
Un cop al dia s'hauran de netejar i desinfectar els vehicles amb especial atenció a
les superfícies i objectes de contacte freqüent, com ara manetes de portes, interior
i exterior, reposabraços, cinturons, ancoratges, datàfons, impressores i taxímetre.
Els conductors dels vehicles han de complir totes les recomanacions de prevenció
i higiene marcades per les autoritats sanitàries, com són el rentat de mans i la
utilització de gel hidroalcohòlic o un altre producte anàleg després de cada servei,
entre altres. També es recomana obrir les finestres per ventilar i renovar l'aire,
evitant utilitzar els sistemes de climatització.
Es demana limitar al màxim el pagament en efectiu si és possible fer-lo per mitjans
telemàtics.
Resten exempts de l'obligació de lliurar un comprovant de pagament imprès llevat
que la persona passatgera el demani i l'accepti de forma expressa.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat,
en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta
notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta
notificació.
Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut
un mes des de la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat
per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona en el termini de sis mesos.
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient
Per delegació,
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