Ref. Exp.: 299/2020/SQVPT
Certificat d’acord de Ple
PERE GALLEGO CAÑIZARES, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès,
CERTIFICO
Que la sessió Ordinària de Ple que va tenir lloc el dia 25/02/2021, va adoptar l’acord que
literalment transcriu a continuació:

ANTECEDENTS
1. El Ple de l’Ajuntament va acordar en sessió ordinària de data 26/10/2000 l’aprovació del
Conveni de Cooperació Interadministrativa del servei d’auto-taxi, que té per objecte la
regulació del servei d’auto-taxi entre les poblacions de Sabadell i Sant Quirze del Vallès,
amb la finalitat que els taxis d’ambdues poblacions puguin actuar conjunta i indistintament
als dos termes municipals. La clàusula tercera d’aquest Conveni, signat en data 15/02/01,
estipula que les tarifes del servei d’auto-taxi seran les mateixes per a ambdós municipis.
2. El Ple de l’Ajuntament de Sabadell del 23 de febrer de 2019 va aprovar les tarifes del
servei d’autotaxi per l’any 2019.
3. El Decret 339/2001, de 18 de desembre, estableix un sistema simplificat per
l’actualització de preus i les tarifes regulats en el Decret 149/1988 sobre règim
procedimental dels preus autoritats i comunicats.
4. La Comissió de preus de Catalunya té atribuïdes facultats sobre la implantació i
modificació de preus o tarifes dels béns i serveis subjectes als règims d’autorització o
comunicació, com son les tarifes de taxi. La Comissió de Preus de Catalunya va aprovar el
10 de desembre de 2019 l’actualització de l’increment mitjà de les tarifes del servei del taxi
de viatgers per a l’any 2020, per procediment simplificat, amb un augment màxim del
0,8%.
5. Segons la clàusula tercera del Conveni de cooperació Interadministrativa del servei
d’auto-taxi, des del l’Ajuntament Sant Quirze Vallès també cal revisar la proposta rebuda.
FETS
1. El Ple de l’Ajuntament de Sabadell de l’11 de desembre de 2020 va aprovar
l’actualització de les tarifes d’autotaxi per l’exercici 2020.
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2. L’actualització de preus aprovada per l’Ajuntament de Sabadell suposa un increment
mitjà ponderat de 0,798%.
3. La proposta de l’Ajuntament de Sabadell està justificada pels següents aspectes:
· En data 23 d’octubre de 2020 els representants del taxi de Sabadell, l’Associació
Ràdio Taxi Sabadell i l’Agrupació de Taxis de Catalunya de Sabadell SL, van presentar
una proposta de revisió de tarifes amb un increment mitjà ponderat de 0,798% amb
l’eliminació del suplement de maletes grans i l’actualització de la tarifa de suplement de
serveis que comportin el transport de més de quatre viatgers en vehicles de fins a 9 places
de capacitat, inclòs el conductor, d’acord amb la tarifa fixada per l’ORDRE TES/1/2020 de
2 de gener, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
· En data 18 de novembre el Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport de l’Ajuntament de
Sabadell emet informe favorable a la proposta
4. L’Ajuntament de Sabadell informa que comunicarà les tarifes esmentades a la Comissió
de Preus de Catalunya a efectes de la seva constància, de conformitat amb el
procediment simplificat establerts a l’article 23 del Decret 339/2001, de 18 de desembre.
5.- Vist l’informe emés el 23/12/2020 per la Cap de Manteniment de l’espai urbà i
infraestructures, i Serveis municipals. Així com l’informe de la Intervenció municipal del
11/02/2021.
6.- La Comissió de Preus de Catalunya té atribuïdes facultats sobre la implantació i la
modificació de preus o tarifes dels béns i serveis subjectes als règims d’autorització o
comunicació. Des del 2016 la Comissió de Preus no ha establert un increment mitjà de
tarifes per el servei d’auto taxi, pel que no es pot utilitzar el procediment simplificat que
Decret 339/2001, de 18 de desembre, i per tant cal utilitzar el procediment ordinari que
regula el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus
autoritzats i comunicats.

FONAMENTS DE DRET
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i
de règim local de Catalunya. I Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim
Local.
Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix el sistema simplificat per
l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el
règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.
Decret 149/1988, de 28 d’abril, per qual s’aprova el règim procedimental en relació als
preus autoritzats i els comunicats.
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Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.
Conveni interadministratiu del servei d’auto-taxi, que té per objecte la regulació del servei
d’auto-taxi entre les poblacions de Sabadell i Sant Quirze del Vallès, aprovat pel Ple del 26
d’octubre del 2000.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer.- Aprovar les tarifes a càrrec dels usuaris del servei d’auto taxi de Sant Quirze del
Vallès per a l’exercici 2020, d’acord amb la proposta següent:

L’increment mitjà ponderat 2019-2020 s’obté d’aplicar als increments mitjans de cada
mòdul el repartiment considerat entre Mòdul 1 (68,54 %) i Mòdul 2 (31,46 %), d’acord amb
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les dades que es consideren vigents obtingudes al darrer estudi “Estudi econòmic del
sector del taxi de Sabadell per a la determinació de les tarifes a aplicar a partir de l’any
2019”
Criteris d’aplicació de les tarifes:
Cotxets de nen, cadires de rodes, gossos pigalls i maletes fins a 55x35x35 cm: gratuït i
obligatori.
(*) El suplement gossos o maletes s’elimina en equiparació als criteris aplicats a l’AMB i
recorreguts interurbans.
Mòdul 1: Recorreguts urbans els dies laborables (excepte dissabtes) de 7 a 21 hores.
Mòdul 2 : Recorreguts urbans els dissabtes, diumenges i festius de 7 a 21 hores, i tots els
dies de 21 a 7 hores.
Altres Mòduls (6 i 7): Recorreguts interurbans amb tarifes aprovades per la Generalitat de
Catalunya.
Es consideraran com a urbans els recorreguts entre Sabadell i Sant Quirze del Vallès (i
recorregut invers), fruït del Conveni de Cooperació Interadministrativa aprovat entre els
dos Ajuntaments.
El suplement per Nits de cap de setmana s’aplicarà els divendres i les vigílies de festius
de 21 a 24h, i els dissabtes, diumenges i festius de 0 a 7 h i de 21 a 24 h.
De 21 a 24 h dels dies 24 i 31 de desembre, i de 0 a 7 h dels dies 25 de desembre i 1 de
gener, s’aplicarà un suplement especial: Nits festes especials. Aquest suplement mai
s’acumularà amb el de Nits de cap de setmana.
(**) Suplement en els serveis que comportin el transport de més de quatre passatgers amb
vehicles de fins a nou places de capacitat inclòs el conductor (incloent-hi tots els
passatgers): Aquest suplement es va incorporar en les tarifes de Sabadell a partir del
febrer del 2015 en consonància amb el què s’aplicava a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
i als serveis interurbans competència del Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal
d’homogeneïtzar aquest tipus de suplement en el territori (ORDRE TES/312/213). Aquest
servei s’aplica en el cas del transport de més de quatre passatgers amb vehicles de fins a
nou places de capacitat inclòs el conductor. Com que aquesta tarifa correspon a la fixada
per les esmentades administracions no es té en consideració als efectes de càlcul de
l’increment mitjà ponderat de la proposta tarifaria general dels serveis urbans a Sabadell.
Segon.- Facultar a l’Alcaldessa, que es reserva les competències en els Serveis
municipals, per què subscrigui tots els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat
dels anteriors acords, inclosos els de rectificació i/o esmena de possibles errors materials,
si es donés el cas.
Tercer.- Notificar els acord anteriors a la Comissió de Preus de Catalunya, l’Ajuntament
de Sabadell, i als taxistes amb llicència atorgada a Sant Quirze del Vallès.
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I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra.
Elisabeth Oliveras i Jorba.

Vist i plau,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 26/02/2021 a les 12:22:57

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 26/02/2021 a les 12:44:31
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