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MARIA GLORIA GOU CLAVERA, SECRETARIA GENERAL de l’Excm. Ajuntament de  la 
Molt Lleial Ciutat d’Olot 
 
NOTIFICO:  Que  la Junta de Govern Local, en sessió ORDINÀRIA celebrada el dia 27 de 
febrer de 2020, ha adoptat per unanimitat, entre d’altres, el següent acord: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TAXIS: TARIFES URBANES DEL SERVEI DE TAXI, PER A L’ANY 2020 
 

Núm. de referència : X2020007967     
 

Atesa la proposta del col·lectiu de taxistes de la ciutat d’Olot en el sentit que, per a l’any 
2020, no es modifiquin les tarifes urbanes de taxi que foren aprovades per a l’any 2019, en 
acord de la Junta de Govern Local, de data 20 de desembre de 2018; llevat del suplement 
de quatre (4) euros previst pels dissabtes, diumenges i festius (de les 00:00 hores a les 
06:00 hores), que demanen que es faci extensible a tots els dies de la setmana. 
 
Considerant que les tarifes urbanes de taxi no han estat modificades en els darrers anys i 
que l’extensió del suplement nocturn a tots els dies de la setmana és un increment limitat a 
un únic tipus de servei i, per tant, poc significatiu en el conjunt tarifari. 
 
Considerant les previsions dels articles 31 i 32 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi i de 
l’article 38 del Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot, aprovat pel ple de 
l’Ajuntament, en sessió de data 26 de gener de 2006, pel que fa al règim i estructura de les 
tarifes urbanes aplicables a aquest servei. 
 
Considerant que les tarifes urbanes de taxi estan subjectes a autorització administrativa i 
que correspon a l’Ajuntament, com autoritat atorgant de les llicències de taxi, establir les 
tarifes urbanes que hauran d’implementar-se als aparells taxímetres i de conformitat amb el 
Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i 
comunicats i el Decret 339/2001, de 18 de desembre, que estableix un sistema simplificat 
per actualitzar el preus autoritzats i comunicats; i vist l'expedient administratiu 
VTX22020000002 i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Mobilitat, proposa 
a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Informar favorablement i aprovar la proposta presentada pel col·lectiu de taxistes 
d’Olot, en el sentit que, durant l’any 2019, no hi hagi cap increment de les tarifes urbanes 
del servei de taxi a la nostra ciutat; amb la qual cosa les tarifes que s’aplicaran a aquest 
servei seran les mateixes de l’any 2018 i que són les següents: 
 
a.- TARIFA 1 (Tots els dies feiners de 20:00 h a 08:00 h i les 24 hores dels dissabtes, 
diumenges i festius) 
Baixada de bandera                                          5,50.- € 
Km de recorregut                                              1,33.- € 
Hora d’espera                                                 20,00.- € 
 
b.- TARIFA 2 (Tots els dies feiners de 08:00 h a 20:00 h) 
Baixada de bandera                                          4,85.- € 
Km de recorregut                                              1,27.- € 
Hora d’espera                                                 19,00.- € 
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c.- SUPLEMENTS 
Avís telefònic                                                     1,20.- € 
Dissabtes, diumenges i festius                          1,00.- € 
Tots els dies de la setmana (de 
les 00:00 hores a les 06:00 hores)                    4,00.- € 
Paquets superiors a 55x35x35 cm                    0,70.- € 
Animals domèstics, excepte gossos pigall        1,00.- € 
Casaments i bateigs: hora d’espera                27,00.- € 
Enterraments                                                   43,00.- € 
 
Segon.- Notificar aquests acords a la Comissió de Preus de Catalunya. 
 
-Que es traslladi aquest acord: Sr. Juan Fernández Rodríguez (representant del col·lectiu 
de taxistes d’Olot); i Srs. Comissió de Preus de Catalunya.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RECURSOS: 
Contra la resolució transcrita, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant aquest 
mateix òrgan o ser impugnat directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 
El termini per la interposició del recurs serà d’un mes pel de reposició i de dos mesos pel contenciós 
administratiu, a partir del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució.  
El termini per resoldre el recurs de reposició és d’un mes. En cas de desestimació per silenci 
administratiu del recurs de reposició, el termini per impugnar davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa és de sis mesos. 
Es podrà interposar també qualsevol altre recurs o procediment d’impugnació o reclamació previst 
en la legislació vigent. 

 
Protecció de dades personals. L’Ajuntament d’Olot, en compliment del que estableix l’article 5 de la Llei orgànica de Protecció de Dades de 
caràcter personal 15/1999 de 13 de desembre, pel que es regula el dret d’informació en la recollida de dades, li comunica que les seves dades 
personals han estat incorporades al fitxer Secretaria. Només seran utilitzades en el procediment administratiu pel qual han estat necessàries i 
pel departament de l’ajuntament encarregat de la seva execució. En cap cas seran cedides a tercers. 
Per exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, pot fer-ho personalment o per escrit a la següent adreça:  Ajuntament d’Olot. Passeig 
Bisbe Ramon Guillamet, 10, 17800 Olot (Girona 
 
 

La qual cosa us trasllado per al vostre coneixement i efectes. 
 
Olot,  2 de març de 2020 
             
 

[firma] 
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