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Exp.: 2022000662 - C. 17.059.387

Notificació d'acord del Ple

2022000053

El Ple de la Corporació, en sessió del dia 14 de febrer de 2022, va adoptar entre d'altres
el següent acord:
Aprovació de les tarifes del servei de taxi del municipi de Girona per a l'any 2022.
Les tarifes actuals del servei de taxi del municipi de Girona es van aprovar l'any 2019
d'acord amb la petició efectuada pels sindicats del taxi STAC i AETAL-GIRONA a la
Comssió de Preus de Catalunya en data 27 de febrer de 2019 i amb número de
registre d'entrada 0972/20541/2019, i són les següents:
TARIFA 1 (dia)
Baixada de bandera: 2,40 €
Km de recorregut: 1,01 €
Hora d'espera: 20,06 €
TARIFA 2 (nit i festius)
Baixada de bandera: 4,60 €
Km de recorregut: 1,01 €
Hora d'espera: 20,06 €
SUPLEMENTS
Sortida des de les estacions de RENFE i d'autobusos: 0,85 €
Paquets superiors a 55x35x35 cm: 0,60 €
Animals domèstics: 0,60 €
Avís telefònic: 1,90 €
Nit de Nadal i Cap d'Any: 1,90 €
Serveis de més de 4 passatgers: 1,90 €
Tarifa 1: S'aplica els dies laborables de 8 a 20 hores.
Tarifa 2: S'aplica els dies laborables de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i festius.
En data 4 de gener de 2022 i amb número de registre d'entrada 2022000693 els
sindicats del taxi STAC i AETAL-GIRONA han presentat una sol·licitud d'increment de
les tarifes del taxi per a l'any 2022, on proposen l'aplicació d'un increment de 2,8%
essent les tarifes noves proposades:
TARIFA 1 (dia) (de 8 a 20 hores)
Baixada de bandera: 2,45 €
Km de recorregut: 1,03 €
Hora d'espera: 20,62 €
TARIFA 2 (nit i festius) (de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i festius)
Baixada de bandera: 4,70 €
Km de recorregut: 1,03 €
Hora d'espera: 20,62 €
1/3

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
Notificacions: PLE ORDINARI 14/02/2022 - EXT.: Generalitat de
Catalunya

DOC_ID: 11195419
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: MR3O3-GXM45-XLFKP
Data d'emissió: 16 de Febrer de 2022 a les 8:27:16
Pàgina 2 de 3

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretari General de l'AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 15/02/2022 20:49

MARGE
MÍNIM FIX
Exp.: 2022000662 - C. 17.059.387

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per decret de l'Alcaldia de 9 de juliol de 2009.
El document electrònic original té la referència 7123632 MR3O3-GXM45-XLFKP 3DFE1CEC2C4D9F8F472A74BE62481E6527CB7049 i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que
consta a la capçalera. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

SUPLEMENTS
Sortida des de les estacions de RENFE i d'autobusos: 0,85 €
Paquets superiors a 55x35x35 cm: 0,60 €
Animals domèstics: 0,60 €
Avís telefònic: 1,95 €
Nit de Nadal i Cap d'Any: 1,95 €
Serveis de més de 4 passatgers: 1,95 €
Tarifa 1: S'aplica els dies laborables de 8 a 20 hores.
Tarifa 2: S'aplica els dies laborables de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i festius.
L'augment mitjà aprovat per la Comissió de Preus de Catalunya en sessió de data 17
de desembre de 2021 per actualitzar les tarifes dels serveis d'auto-taxi en aplicació del
procediment establert pel Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s'estableix un
sistema simplificat per a l'actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret
149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i
comunciats és del 2,8% per al 2022.
Per la qual cosa, i atès que l'actualització de les tarifes segueix el sistema simplificat,
ACORDA
"Primer. Aprovar les tarifes del servei de taxi de Girona per l'any 2022, d'acord amb
l'increment del 2,8% establert per la Comissió de Preus de Catalunya en sessió de
data 17 de desembre de 2021:
TARIFA 1 (dia) (de 8 a 20 hores)
Baixada de bandera: 2,45 €
Km de recorregut: 1,03 €
Hora d'espera: 20,62 €
TARIFA 2 (nit i festius) (de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i festius)
Baixada de bandera: 4,70 €
Km de recorregut: 1,03 €
Hora d'espera: 20,62 €
SUPLEMENTS
Sortida des de les estacions de RENFE i d'autobusos: 0,85 €
Paquets superiors a 55x35x35 cm: 0,60 €
Animals domèstics: 0,60 €
Avís telefònic: 1,95 €
Nit de Nadal i Cap d'Any: 1,95 €
Serveis de més de 4 passatgers: 1,95 €
Tarifa 1: S'aplica els dies laborables de 8 a 20 hores.
Tarifa 2: S'aplica els dies laborables de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i festius.

Segon. Notificar el present acord a les entitats membres de la Taula del Taxi, a la
Comissió de Preus de Catalunya i a l'empresa Revisions de Vehicles SA, encarregada
de realitzar les inspeccions tècniques dels vehicles taxi."
Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar
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alternativament recurs de reposició potestatiu davant del mateix òrgan que va dictar
l'acte, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la present
notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o
bé pot interposar directament recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent a la recepció de la present notificació, de conformitat amb el que disposa l'article
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. Si
optés per interposar recurs potestatiu de reposició no podrà interposar recurs contenciósadministratiu fins que aquell no hagi estat resolt expressament o s'hagi produït la seva
desestimació per silenci. Tot això sens perjudici que pugui interposar vostè qualsevol
altre recurs que pogués considerar més convenient al seu dret.
El secretari general

José Ignacio Araujo Gómez
Girona, 15 de febrer de 2022

Aquest Ajuntament disposa de la institució de la Defensora de la Ciutadania que té entre les seves
competències supervisar les actuacions i decisions municipals, en defensa dels drets de la ciutadania. El
seu servei és gratuït. Sens perjudici dels recursos que pugueu interposar contra aquesta notificació, si teniu
alguna discrepància o queixa en relació a aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que
aquesta petició tingui efectes suspensius respecte d’aquestes actuacions.
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