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Decret 188/2001, del 26 de juny, dels estrangers
i la seva integració social a Catalunya.

Segona
Referències als serveis d’atenció a infants

Les referències que aquesta Llei i la norma-
tiva que la desplega fan als serveis d’atenció a
infants s’han d’entendre fetes als centres o les
llars d’infants que compleixen els requisits es-
tablerts per l’article 29 de la Llei 8/1995. L’edu-
cació infantil de primer cicle s’ha d’ajustar al
que disposa la normativa específica.

Tercera
Famílies monoparentals i famílies nombroses

En el desplegament reglamentari d’aques-
ta Llei, el Govern ha de tenir en compte la pro-
blemàtica específica de les famílies monoparen-
tals i de les famílies nombroses, per tal de fer
efectiu el principi d’igualtat establert per l’ar-
ticle 8.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Quarta
Perspectiva de gènere

En aquesta Llei i en el seu desplegament re-
glamentari, el Govern hi ha d’integrar la pers-
pectiva de gènere, atenent especialment les ne-
cessitats de les dones en les mesures de protecció
a la família.

Cinquena
Extensió de les prestacions econòmiques

Les prestacions econòmiques establertes per
l’article 10 es poden estendre a altres col·lectius
familiars i a altres franges d’edat, d’acord amb
les disponibilitats pressupostàries.

Sisena
Deduccions

Les lleis de pressupostos anuals han de con-
cretar les deduccions establertes per l’article 17.

Setena
Mesures establertes per l’article 39

Les mesures establertes per l’article 39 s’han
d’aplicar de manera progressiva, adaptant-se a
les necessitats de les persones, de les famílies i
del territori.

Vuitena
Increment de les prestacions

El Govern pot incrementar les prestacions
establertes per aquesta Llei en funció de l’incre-
ment de l’índex de preus de consum o d’altres
criteris que responguin a les característiques de
cada prestació.

Novena
Adopció o acolliment permanent

Als efectes del que disposa la Llei 6/2002
s’igualen, pel que fa al gaudi dels drets que s’hi
reconeixen, els supòsits d’adopció o acolliment
permanent al de filiació natural. Aquests drets
són efectius des de la data de la inscripció de
l’adopció o de l’acolliment en el registre públic
corresponent.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Modificació de la Llei 10/1997

S’afegeix un segon paràgraf a la lletra b de
l’article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 de juliol,

de la renda mínima d’inserció, amb el text se-
güent:

“Són exemptes d’aquest requisit les dones que
hagin hagut de marxar de llur lloc de residèn-
cia per a evitar maltractaments a elles o als fills
i que hagin arribat a Catalunya i es trobin en
situació de pobresa severa.”

Segona
Desplegament reglamentari

El Govern ha d’adoptar les disposicions re-
glamentàries necessàries per a aplicar aquesta
Llei.

Tercera
Entrada en vigor i aplicació

1. Aquesta Llei entra en vigor al cap de sis
mesos d’haver-se publicat.

2. Els títols III i IV i els articles 11 a 13, 32 a
36, 39, 41, 42 i 44 s’apliquen en funció del que
estableixen les lleis de pressupostos, les dispo-
sicions reglamentàries que desenvolupen els dits
títols i articles, i els convenis, els plans o els pro-
grames que s’aprovin.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als
quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al
seu compliment i que els tribunals i les autori-
tats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 4 de juliol de 2003

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

IRENE RIGAU I OLIVER

Consellera de Benestar i Família

(03.185.006)

LLEI
19/2003, de 4 de juliol, del taxi.

EL PRESIDENT

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parla-
ment de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del
rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promul-
go la següent

LLEI

Preàmbul

En el context global de la mobilitat de les
persones, el servei del taxi té una presència molt
destacada que, històricament, ha estat vinculada
a l’exercici d’una activitat privada reglamentada
que complementa les prestacions pròpies del
transport col·lectiu.

La necessitat de renovar la normativa vigent
en aquesta matèria, i de fer-ho des de la com-
petència del Parlament de Catalunya, deriva de
diverses consideracions, la més important de les
quals, sense cap mena de dubte, és l’exercici de
la competència exclusiva en matèria de trans-
ports terrestres que transcorren íntegrament
dins el territori de Catalunya –competència atri-
buïda a la Generalitat per l’article 9.15 de l’Es-
tatut d’autonomia–, seguint el criteri territori-
al establert ja per la Sentència del Tribunal

Constitucional 118/1996, que li reconegué la
competència pel que fa als transports urbans i
interurbans. Respecte a les altres consideraci-
ons, cal assenyalar, en primer lloc, la necessitat
d’adequar als paràmetres del bloc de la consti-
tucionalitat una normativa que el transcurs del
temps ha convertit en obsoleta. Una altra con-
sideració a tenir en compte és la necessitat d’aco-
modar a les noves demandes socials les condi-
cions de la prestació dels serveis i, alhora, oferir
als professionals d’aquesta activitat un marc ju-
rídic que els permeti dur-la a terme en condici-
ons de modernitat i seguretat, i que reconegui
la contribució que presten a l’activitat produc-
tiva, turística, de lleure i d’esbarjo i el compo-
nent públic que en caracteritza les prestacions.
Així, aquest text legal fa una regulació global de
l’activitat, que permet fer un desenvolupament
per reglament adaptable a les diverses realitats
territorials i de funcionament i a les caracterís-
tiques específiques de les explotacions —urbana,
metropolitana, rural i turística—, i té en compte
el perfil també divers de les realitats locals i les
característiques pròpies de la demanda.

Aquesta Llei, després de destinar el capítol
I a determinar-ne l’àmbit d’aplicació i a definir
els serveis de taxi, regula, en el capítol II, la
subjecció d’aquesta activitat a la llicència local
i a l’autorització de l’Administració de la Gene-
ralitat. Determina, així mateix, el procediment
per a atorgar les llicències i n’estableix el nombre
màxim, el règim de titularitat —reconeixent la
possibilitat que tant les persones físiques com
les jurídiques en siguin titulars— i la possibili-
tat de transmetre-les, modificar-les i extingir-les.
Així mateix, atesa la naturalesa de doble títol
habilitant, segons que es tracti de transport urbà
o interurbà, aquesta Llei estableix un procedi-
ment coordinat àgil, simplificat i eficaç d’ator-
gament amb la finalitat de no dissociar la pres-
tació d’ambdues modalitats de transport, sens
perjudici de les atribucions respectives.

El capítol III d’aquesta Llei fixa les condici-
ons generals de prestació del servei, determi-
nant-ne la forma de contractació, la qualifica-
ció i la formació del personal que intervé en la
gestió d’aquesta modalitat de transport i esta-
blint-ne el catàleg de drets i deures dels usua-
ris per tal de garantir-ne la protecció durant la
prestació dels serveis.

També s’estableixen en aquest mateix capí-
tol els procediments que permetin coordinar els
diversos serveis municipals de taxi, tot possibi-
litant l’establiment dels mecanismes adequats
per a fer efectiva aquesta coordinació a partir
de l’acord previ dels municipis afectats en les
zones on hi hagi una interacció o una influèn-
cia recíproca entre els serveis de transport.

Les prescripcions vinculades al règim econò-
mic de la prestació dels serveis de taxi són ob-
jecte del capítol IV d’aquesta Llei, en què es fa
referència al procediment per a establir les ta-
rifes urbanes, amb la remissió corresponent a la
normativa vigent en matèria de preus, i es de-
termina la competència de la Generalitat de
Catalunya per a fixar les tarifes aplicables als
serveis interurbans.

Així mateix, per tal de garantir que aquestes
tarifes s’apliquin correctament i que el públic
disposi de la informació pertinent, aquesta Llei
estableix les circumstàncies en què els vehicles
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que presten els serveis de taxi han d’estar pro-
veïts d’un aparell taxímetre que permeti als
viatgers controlar en tot moment el preu del
transport.

D’altra banda, aquesta Llei estableix el
compromís de les administracions competents
en la matèria de promoure la introducció pro-
gressiva d’innovacions tecnològiques en els
serveis de taxi, comptant sempre amb la par-
ticipació dels agents del sector.

Per a poder disposar d’un espai comú de de-
bat, d’anàlisi, de consulta i d’assessorament
sobre totes les qüestions que poden afectar el
sector del taxi, en el capítol V crea el Consell
Català del Taxi, òrgan col·legiat de composició
mixta en el qual hi ha representació de les di-
verses administracions amb competències
sobre aquesta modalitat de transport i també
del sector del taxi.

El VI i darrer capítol tracta les qüestions re-
latives a la inspecció i el règim sancionador
aplicable als serveis de taxi, i tipifica les diver-
ses conductes que constitueixen infraccions
dels preceptes d’aquesta Llei.

Aquest text legal estableix també un perí-
ode transitori de sis mesos per tal que les
ordenances locals que actualment regulen
aquests serveis de transport es puguin adap-
tar al nou marc normatiu, atenent les modi-
ficacions i les innovacions introduïdes per la
mateixa Llei en el règim jurídic regulador del
taxi.

Finalment, aquesta Llei estableix la facul-
tat dels ens competents per a atorgar les lli-
cències de taxi urbà i per a desenvolupar el re-
glament de la Llei, amb la previsió que el
Govern ha d’establir un reglament que ha
d’ésser aplicable supletòriament pels ens lo-
cals que no n’aprovin un de propi.

CAPÍTOL I
Normes generals

Article 1
Objecte

L’objecte d’aquesta Llei és regular els ser-
veis de taxi urbà i interurbà a Catalunya.

Article 2
Definicions

Als efectes d’aquest Llei, s’entén per:
a) Serveis de taxi: el transport de viatgers

amb vehicles d’una capacitat de fins a nou
places, inclosa la persona que condueix, que
s’efectua per compte d’altri mitjançant el pa-
gament d’un preu.

b) Serveis urbans de taxi: els serveis que
transcorren íntegrament per sòl urbà i urba-
nitzable i els dedicats exclusivament a comu-
nicar sòls urbans i urbanitzables d’un mateix
terme municipal. També tenen la considera-
ció de serveis urbans de taxi els que es pres-
ten íntegrament en àmbits metropolitans o en
els propis de les àrees territorials de presta-
ció conjunta establertes a aquest efecte. Els
termes sòl urbà i sòl urbanitzable s’han d’en-
tendre definits d’acord amb la legislació urba-
nística.

c) Serveis interurbans de taxi: els que no
són compresos en la definició de la lletra b.

Article 3
Principis

L’exercici de l’activitat del servei de taxi se
subjecta als principis següents:

a) La intervenció administrativa, fonamen-
tada en la necessària garantia d’interès públic
per a l’assoliment d’un nivell òptim de qualitat
en la prestació del servei.

b) L’equilibri econòmic de l’activitat i la su-
ficiència del servei, que es concreta en la limi-
tació del nombre d’autoritzacions de l’activitat
i l’establiment de tarifes obligatòries.

c) La universalitat, l’accessibilitat, la con-
tinuïtat i el respecte dels drets dels usuaris.

Article 4
Règim administratiu

1. La prestació del servei urbà de taxi resta
sotmesa a l’obtenció prèvia de la llicència que
n’habilita la persona titular per a cadascun
dels vehicles destinats a fer aquesta activitat.

2. Les llicències que habiliten per al ser-
vei urbà de taxi són atorgades pels ajunta-
ments o les entitats locals competents en
l’àmbit territorial en què s’ha de dur a terme
l’activitat.

3. La prestació del servei interurbà de taxi
resta sotmesa a l’obtenció de l’autorització
corresponent, atorgada pel departament de la
Generalitat competent en matèria de trans-
ports.

CAPÍTOL II
Títols habilitants per a la prestació dels serveis
de taxi

SECCIÓ PRIMERA

Llicències per a prestar els serveis urbans de taxi

Article 5
Règim d’atorgament de les llicències de taxi

1. L’atorgament de les llicències de taxi es
regeix per aquesta Llei i per les normes que la
desenvolupin. Els serveis urbans es regulen, a
més, en allò que hi sigui aplicable, per les orde-
nances que aprovi l’ens local competent.

2. Les llicències de creació nova per a pres-
tar el servei urbà de taxi han d’ésser atorgades
per les entitats locals, de conformitat amb els
procediments establerts per la normativa de
règim local, mitjançant un concurs, en el qual
s’ha de valorar d’una manera preferent, entre
altres, la dedicació prèvia a la professió en rè-
gim de treballador o treballadora assalariat en
els períodes que s’estableixin per reglament. Als
efectes de les disposicions d’aquest apartat, en
cap cas no es pot considerar llicència de creació
nova la que prové de la transmissió d’una llicèn-
cia.

3. La llicència de taxi ha de fer referència a
un vehicle determinat, que ha d’ésser identifi-
cat mitjançant la matrícula, sens perjudici que
es pugui establir per reglament que hi constin
altres dades que es considerin necessàries i im-
prescindibles per a facilitar-ne la identificació.

Article 6
Determinació del nombre de llicències

1. Els ajuntaments i les entitats locals ator-
guen les llicències de taxi atenent sempre la
necessitat i la conveniència del servei al públic,
i la caracterització de l’oferta i la demanda en
llur àmbit territorial, per tal de garantir la ren-

dibilitat suficient de l’explotació del servei. A
aquests efectes, la relació entre el nombre de lli-
cències atorgades i el nombre d’habitants és l’es-
tablerta per les normes específiques de caràc-
ter local o les de cada municipi en el moment que
entri en vigor aquesta Llei.

2. Sens perjudici del que disposa l’apartat 1,
per a determinar o modificar el nombre de lli-
cències de taxi s’han de tenir en compte els fac-
tors següents:

a) La demanda de servei de taxi en l’àmbit
territorial corresponent.

b) El grau de l’oferta de serveis de taxi en el
municipi corresponent.

c) Les activitats comercials, industrials, tu-
rístiques o d’altra mena que es duen a terme en
cada municipi i que poden generar una demanda
específica del servei de taxi.

d) Les infraestructures de servei públic de
l’àmbit territorial corresponent vinculades a la
sanitat, l’ensenyament, els serveis socials, els
espais de lleure i les activitat lúdiques i espor-
tives, els transports o altres factors que tinguin
incidència en la demanda de serveis de taxi.

e) El grau de cobertura, mitjançant els ser-
veis de transport públic, de les necessitats de
mobilitat de la població.

f) Qualsevol altra circumstància anàloga a les
especificades per les lletres a, b, c, d i e que pu-
guin establir les normes de desenvolupament
d’aquesta Llei.

3. L’increment del nombre de llicencies vi-
gent en un municipi o àmbit territorial en relació
amb els paràmetres establerts per l’apartat 2, ha
d’ésser justificat degudament per l’Ajuntament
o l’entitat local corresponent en un estudi pre-
vi, que s’ha d’ajustar, si escau, als criteris de pon-
deració dels factors a què fa referència l’apar-
tat 2, d’acord amb el que determini, amb caràcter
general, el Consell Català del Taxi. El departa-
ment competent en matèria de transports ha
d’emetre un informe sobre l’increment proposat.

Article 7
Llicències estacionals

1. Els ajuntaments o els ens locals compe-
tents, d’una manera excepcional, poden atorgar
llicències de taxi amb una validesa temporal li-
mitada a un període determinat de l’any, en el
cas que en restin degudament justificades i acre-
ditades la necessitat i la conveniència pel que fa
a la concurrència dels factors següents:

a) Una demanda específica generada per
activitats estacionals. A aquests efectes, s’ha de
tenir en compte la qualificació de municipi tu-
rístic, d’acord amb la normativa aplicable a
aquesta matèria.

b) La insuficiència manifesta de l’oferta de
serveis de taxi per a donar resposta a les neces-
sitats detectades.

2. Les persones que ja són titulars de llicència
de taxi en una entitat local tenen preferència per
a l’atorgament de les llicències estacionals en
aquesta entitat local.

3. Les llicències estacionals no s’han de te-
nir en compte als efectes del que estableix l’ar-
ticle 8.2.

Article 8
Titularitat de les llicències de taxi

1. L’atorgament de les llicències de taxi resta
sotmès al compliment de les condicions se-
güents:
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a) Ésser una persona física o jurídica, en
forma de societat mercantil, societat laboral o
cooperativa de treball associat.

b) Acreditar la titularitat del vehicle en rè-
gim de propietat, lloguer, arrendament financer,
rènting o un altre règim admès per la normati-
va vigent.

c) Acreditar el compliment de les obligaci-
ons de caràcter fiscal, laboral i social, incloses
les relatives a les condicions del centre de tre-
ball, establertes per la legislació vigent.

d) Acreditar, en el cas de les persones físi-
ques, que es posseeix el certificat exigible per a
conduir el vehicle, d’acord amb el que estableix
l’article 19.

e) Acreditar, en el cas de les persones jurí-
diques, que els conductors que hi presten els
serveis de conducció tenen el certificat que es-
tableix l’article 19.

f) Tenir coberta la responsabilitat civil pels
danys que es puguin ocasionar en el transcurs
del servei, en els termes establerts per la norma-
tiva vigent.

2. Les persones físiques i jurídiques poden
ésser titulars de més d’una llicència de taxi, fins
a un màxim de cinquanta. El nombre total de
llicències de les persones titulars de més d’una
no pot superar mai el 15% del total vigent en un
mateix municipi o una mateixa entitat local
competent per a atorgar-les.

Article 9
Vigència i suspensió de les llicències

1. Les llicències per a prestar els serveis ur-
bans de taxi s’atorguen per un període de vali-
desa indefinit. L’òrgan competent pot compro-
var, en tot moment, el compliment dels requisits
exigits per a atorgar les llicències, amb la sol·-
licitud prèvia a les persones titulars de la docu-
mentació acreditativa que estimi pertinent.

2. Les persones titulars de les llicències de
taxi poden sol·licitar suspendre’n provisional-
ment la vigència fins a un període màxim de qua-
tre anys, en el cas que hagin de deixar de pres-
tar l’activitat temporalment, per alguna causa
justificada. Aquesta suspensió provisional els ha
d’ésser autoritzada o denegada pels ens que
concedeixen les llicències mitjançant una reso-
lució motivada, en el termini de dos mesos.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi
dictat i notificat cap resolució expressa, s’entén
que la suspensió sol·licitada ha estat atorgada.
Excepcionalment, si la causa de la suspensió
temporal de la llicència és l’accés a un càrrec de
representació política o sindical, o l’exercici de
funcions sindicals, la situació de suspensió de la
llicència s’estén durant tot el temps que la per-
sona que n’és titular exerceixi el càrrec que la
justifica, i un mes més a partir de la data en què
cessa el càrrec, termini dins el qual ha de comu-
nicar a l’òrgan competent la voluntat de reinte-
grar-se al servei i recuperar la vigència plena de
la llicència.

Article 10
Transmissió de les llicències

1. Les llicències per a prestar els serveis ur-
bans de taxi es poden transmetre amb l’autorit-
zació prèvia de l’ens que les ha concedides, que
només en pot denegar la transmissió en el ter-
mini d’un mes d’ençà de la data de la sol·licitud,
si l’adquirent no compleix les condicions neces-
sàries per a l’atorgament inicial de la llicència.

S’entén que la transmissió de la llicència de taxi
és autoritzada en el cas de manca de resposta
expressa de l’ens que l’ha de concedir, un cop
transcorregut el dit termini.

2. Per tal que es pugui fer efectiva la trans-
missió de la llicència de taxi, l’adquirent nou ha
d’acreditar que compleix tots els requisits per
a prestar els serveis de taxi exigits per aquesta
Llei i les normes que la desenvolupin, i que no
té pendent de pagament cap sanció pecuniària
imposada per resolució ferma en via adminis-
trativa per alguna de les infraccions tipificades
per aquesta Llei relacionada amb la prestació
de serveis amb la llicència objecte de la trans-
missió.

3. La transmissió de llicència de taxi no es pot
autoritzar, en el cas de les persones jurídiques,
si comporta que es vulnerin les disposicions de
l’article 8.2. La persona que ha transmès una lli-
cència de taxi no pot ésser titular d’una altra
llicència en el període de temps que es determini
per reglament.

Article 11
Extinció de les llicències de taxi

1. Les llicències per a prestar els serveis ur-
bans de taxi s’extingeixen per alguna de les cau-
ses següents:

a) La renúncia de qui en té la titularitat,
mitjançant escrit adreçat a l’òrgan que va con-
cedir la llicència.

b) La resolució per incompliment del titular
de les condicions essencials de la llicència o per
l’obtenció, la gestió o l’explotació de la llicèn-
cia en qualsevol forma no prevista en aquesta
Llei i el seu desenvolupament reglamentari.

c) La revocació, per raons d’oportunitat, amb
dret a la indemnització econòmica corresponent,
que s’ha de calcular d’acord amb els paràmetres
objectius que en determinen el valor real.

d) La caducitat, en el cas de les llicències
estacionals.

2. El procediment per a extingir una llicèn-
cia de taxi per les causes a què fa referència
l’apartat 1 ha d’ésser determinat per les normes
de desenvolupament d’aquesta Llei i ha d’esta-
blir sempre l’audiència a la persona interessa-
da.

3. L’extinció de la llicència de taxi dóna lloc
a la cancel·lació de l’autorització de transport in-
terurbà, excepte en els supòsits en què l’òrgan
competent en la matèria, per causes justificades,
decideixi mantenir-la.

Article 12
Registre de llicències

1. Els òrgans competents per a atorgar les
llicències de taxi han de tenir un registre de lli-
cències en què es facin constar les dades iden-
tificadores de la persona titular, el vehicle al qual
és adscrita la llicència, les infraccions comeses
i tota altra dada que es consideri procedent,
d’acord amb el que s’estableixi per reglament.

2. El tractament i la cessió de dades contin-
gudes en els registres s’han d’ajustar a la norma-
tiva específica relativa als fitxers administratius
i al tractament de dades personals.

Article 13
Taxes

Les actuacions administratives dels òrgans
competents relacionades amb l’atorgament, la
modificació o la transmissió de les llicències i les

autoritzacions per a prestar els serveis de taxi
els poden donar lloc, en els termes que estableix
la legislació vigent, a la percepció d’una taxa
administrativa l’import estimat de la qual no pot
excedir, en conjunt, del cost real o previsible del
servei.

SECCIÓ SEGONA

Autorització per a la prestació de serveis interur-
bans de taxi

Article 14
Condicions de les autoritzacions

Les condicions relatives a l’atorgament, la
modificació i l’extinció de les autoritzacions per
a prestar els serveis interurbans de taxi són les
establertes per la normativa vigent en matèria
de transport de viatgers per carretera.

Article 15
Determinació del nombre d’autoritzacions

El departament competent en matèria de
transports, sens perjudici del que estableix l’ar-
ticle 6, ha de valorar les circumstàncies de l’ofer-
ta i la demanda que concorren en l’àmbit terri-
torial corresponent, per a determinar si és
procedent atorgar les autoritzacions noves que
siguin sol·licitades. Ha de tenir en compte, es-
pecialment, els serveis públics regulars de viat-
gers per carretera, les vies de comunicació, els
serveis públics o altres instal·lacions -aeroports,
ports i hospitals, entre altres-, que, tot i que
poden quedar fora dels límits dels termes mu-
nicipals, poden tenir-hi incidència; la població
flotant, i la consideració turística, administrativa
o universitària del municipi, en els termes que
poden ésser objectivats, d’acord amb el que es
determini per reglament.

SECCIÓ TERCERA

Procediment coordinat d’atorgament dels títols
habilitants

Article 16
Exigència de llicència

L’obtenció de la llicència per a prestar els
serveis urbans de taxi s’exigeix, amb caràcter
general, abans d’atorgar l’autorització de trans-
port interurbà, sens perjudici que les disposici-
ons que desenvolupin aquesta Llei puguin es-
tablir-hi excepcions.

Article 17
Normes per a l’atorgament dels títols habilitants

1. El procediment per a atorgar els títols
habilitants, amb la finalitat de coordinar les
actuacions de les administracions competents en
la matèria, és el següent:

a) Presentar a l’ens local competent per a
atorgar les llicències la sol·licitud corresponent,
acompanyada dels documents que acrediten que
es compleixen les condicions establertes per l’ar-
ticle 8.1.

b) L’ens local competent per a atorgar la lli-
cència ha de sol·licitar un informe a l’adminis-
tració competent per a atorgar l’autorització de
transport interurbà. Aquest informe, que s’ha
d’emetre en el termini de dos mesos, és vincu-
lant per a l’administració que l’ha emès.

c) L’ens local competent, un cop rebut l’in-
forme, ha de dictar una resolució pel que fa a
l’atorgament de la llicència dels serveis urbans
de taxi.
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d) La persona interessada ha de sol·licitar
l’autorització de transport interurbà, un cop
obtinguda la llicència per a prestar els serveis
urbans de taxi, de conformitat amb el que esta-
bleixen les normes aplicables. L’òrgan compe-
tent li ha d’atorgar o denegar l’autorització en
funció del sentit de l’informe emès, d’acord amb
el que estableix la lletra b.

2. S’estableix el termini de sis mesos per a
atorgar la llicència de taxi. Un cop transcorre-
gut aquest termini sense que s’hagi adoptat cap
resolució, s’entén que aquesta ha estat denega-
da.

3. Les disposicions d’aquest article s’entenen
sens perjudici que les administracions compe-
tents puguin acordar la refosa en un sol títol
habilitant de les llicències locals i de les autorit-
zacions interurbanes, amb la definició del pro-
cediment interadministratiu corresponent.

CAPÍTOL III
Prestació del servei

Article 18
Exercici de l’activitat

1. Els titulars de llicències poden prestar el
servei personalment o mitjançant la contractació
de conductors assalariats. En aquest darrer cas,
les persones contractades han de tenir el certi-
ficat habilitant per a exercir la professió. En el
cas que es tracti d’un conductor o conductora
en període de pràctiques, ha de portar la docu-
mentació acreditativa de la seva situació. Queda
expressament prohibit tot tipus de contractació
de conductors que no tinguin el certificat cor-
responent.

2. Els ens competents en la matèria han de
fixar les condicions necessàries per a garantir
que el règim d’explotació de les llicències és el
que requereixen els serveis per a atendre ade-
quadament les necessitats dels usuaris, en les
condicions establertes per aquesta Llei.

Article 19
Conductors

1. El conductor o conductora, sigui treballa-
dor autònom o assalariat, per a prestar el servei
de taxi ha d’obtenir prèviament el certificat cor-
responent, expedit pel departament de la Ge-
neralitat competent en matèria de transports,
que n’acrediti la possessió del permís de conduc-
ció, obtingut de conformitat amb el que estableix
la normativa aplicable, i d’acord amb els conei-
xements teòrics i pràctics necessaris per a aten-
dre adequadament el públic i per a prestar el
servei en condicions apropiades, inclòs el conei-
xement suficient de les llengües oficials a Ca-
talunya. Cal determinar per reglament el pro-
cediment per a verificar aquests coneixements
i obtenir-ne el certificat, com també cal fer-ho
per a homologar els centres dedicats a aquestes
matèries, amb l’informe favorable previ del
Consell Català del Taxi.

2. Sens perjudici de la formació bàsica comu-
na per a dur a terme la prestació del servei de
taxi a Catalunya, les entitats locals en poden
exigir una altra de complementària, relacionada
amb les condicions i les característiques parti-
culars del servei a cada municipi o àmbit terri-
torial específic. Les entitats locals poden assu-
mir, per delegació de l’Administració de la
Generalitat, la competència per a expedir els
certificats habilitants establerts per l’apartat 1,

i per a acreditar-ne els requisits d’obtenció.
3. Un cop verificats els coneixements tècnics

i pràctics necessaris per a oferir l’atenció ade-
quada al públic i prestar correctament el servei,
l’obtenció definitiva del certificat habilitant pot
quedar condicionada a l’acompliment previ d’un
període de pràctiques no superior a sis mesos.
Els conductors que presten el servei en règim
de pràctiques resten exempts, durant aquest
període, d’haver de disposar de l’acreditació
definitiva del certificat, en comptes de la qual
han de portar la documentació que n’acrediti la
situació. Aquest període de pràctiques es pot fer
en règim de conductor o conductora assalariat,
amb els mateixos drets i deures que la resta de
conductors assalariats.

Article 20
Vehicles

1. Els vehicles a què fan referència les llicèn-
cies i les autoritzacions han de complir els re-
quisits que determinin les normes de desenvo-
lupament d’aquesta Llei quant a les condicions
genèriques de seguretat, capacitat, confort i
prestacions adequades al servei a què estan ads-
crits, sens perjudici del que pugui determinar
el departament competent en matèria de trans-
ports pel que fa a les condicions exigibles als
vehicles.

2. Les llicències i les autoritzacions per al
servei de taxi s’han d’atorgar per a vehicles amb
una capacitat màxima de cinc places, inclosa la
de la persona que condueix.

3. Es pot autoritzar que el vehicle tingui una
capacitat de fins a nou places, inclosa la de la per-
sona que condueix, excepcionalment i atenent
circumstàncies relacionades amb les prestacions
i les característiques del vehicle, l’accessibilitat
que té per a persones de mobilitat reduïda i les
característiques de la zona geogràfica i del servei
mateix.

4. Els vehicles per als quals s’obtenen les lli-
cències i les autoritzacions poden ésser substi-
tuïts per altres vehicles, amb l’autorització prèvia
de l’ens que els ha concedit, sempre que el ve-
hicle substitut sigui més nou que el vehicle que
es pretén substituir, d’acord amb el que s’esta-
bleixi per reglament, i que es compleixin tots els
requisits i totes les característiques que poden
ésser exigits per a prestar els serveis. La persona
titular de la llicència, en el cas d’avaria o inuti-
lització del vehicle per un període de temps
determinat, amb la comunicació prèvia a l’ens
que l’ha concedida, pot disposar d’un vehicle de
característiques similars, que compleixi les con-
dicions establertes per reglament, adscrit tem-
poralment a la prestació del servei.

Article 21
Contractació del servei

1. Els serveis de taxi s’han de dur a terme,
com a norma general, mitjançant la contracta-
ció global de la capacitat total del vehicle. Això
no obstant, els ens competents poden determi-
nar les condicions en les quals es pot fer la con-
tractació dels dits serveis per plaça, amb paga-
ment individual, amb l’informe previ del Consell
Català del Taxi, quan sigui motivat per la manca
de mitjans de transport públic col·lectiu.

2. Els vehicles que duen a terme serveis con-
tractats per plaça, amb pagament individual, han
de portar el distintiu identificador que determini
el departament competent en matèria de trans-
ports.

Article 22
Inici dels serveis interurbans de taxi

1. Els serveis interurbans de taxi, amb caràc-
ter general, s’han d’iniciar en el terme del mu-
nicipi per al qual s’ha expedit la llicència del
vehicle o en el del municipi on s’ha expedit l’au-
torització de transport interurbà, en el cas que
aquesta autorització hagi estat expedida sense
la prèvia llicència municipal. A aquest efecte,
s’ha d’entendre, en principi, que l’origen o l’inici
del transport té lloc on són recollits els passat-
gers.

2. L’òrgan competent per a atorgar l’autorit-
zació de transport interurbà pot determinar en
quins supòsits i en quines condicions els vehi-
cles que han estat prèviament contractats poden
prestar, en el territori de la competència respec-
tiva, serveis de la recollida de passatgers fora del
terme del municipi per al qual se’ls ha atorgat
la llicència o en el que, si escau, s’hagin expedit
les autoritzacions pertinents per a la prestació
de serveis de caràcter interurbà.

Article 23
Coordinació intermunicipal

El departament competent en matèria de
transports pot establir àrees territorials de pres-
tació conjunta o altres fórmules de coordinació
intermunicipal en les zones on hi ha interacció
o influència recíproca entre serveis de transport
de diferents municipis, de manera que l’orde-
nació adequada dels serveis transcendeixi els
interessos de cada un dels municipis compresos
en l’àrea, de conformitat amb les condicions que
es determinin per reglament. En el procediment
d’establiment de les dites àrees és preceptiva la
participació dels ens locals que la integrin i del
Consell Català del Taxi.

Article 24
Altres condicions de prestació dels serveis

1. Les entitats locals competents per a atorgar
les llicències de taxi han de regular, mitjançant
la norma reglamentària pertinent, els aspectes
següents:

a) Les condicions d’estacionament, dels torns
a les parades i de la circulació dels vehicles per
les vies públiques.

b) La normativa relativa a l’explotació de les
llicències de taxi pel que fa als torns, els dies de
descans i les vacances.

c) Les condicions exigibles als vehicles, de
conformitat amb el que estableix l’article 20, i
la identificació d’aquests mitjançant uns distin-
tius o uns colors determinats.

d) Les normes bàsiques relatives a la indu-
mentària i a l’equipament dels conductors.

e) Les condicions específiques relatives a la
publicitat exterior i interior del vehicle, en el
marc de la normativa reguladora d’aquestes ac-
tivitats.

f) Qualsevol qüestió de caràcter anàleg a les
que determinen les lletres a, b, c, d i e, relacio-
nada amb l’exercici de l’activitat en les condi-
cions establertes per aquesta Llei.

2. Els ens locals han de fomentar l’establi-
ment, l’equipament i el condicionament de les
parades del servei de taxi, amb la finalitat d’op-
timar els recursos disponibles, i han d’elaborar
un plànol de parades de taxi i actualitzar-lo
periòdicament, amb l’informe previ de les asso-
ciacions representatives del sector del taxi.

3. Les administracions competents pel que fa
als serveis de taxi han de promoure la incorpo-
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ració progressiva de mesures o mitjans que in-
crementin la seguretat dels conductors i dels
usuaris en la prestació del servei.

4. Les administracions competents han de
vetllar per la implantació de les mesures espe-
cífiques d’ús de les infraestructures i de les vies
públiques que poden afavorir la circulació i l’es-
tacionament dels vehicles que presten els serveis
de taxi.

5. En el marc de la normativa sanitària i per
als desplaçaments d’usuaris de la sanitat pública
que no requereixin complir condicions especí-
fiques relacionades amb les prestacions, l’equi-
pament del vehicle o la qualificació del perso-
nal, és admissible servir-se de recursos propis del
servei de taxi.

Article 25
Drets i deures dels usuaris

1. Les normes de desenvolupament d’aques-
ta Llei pel que fa a les condicions de prestació
dels serveis de taxi han d’incloure la determina-
ció dels drets i els deures dels usuaris. Han d’es-
tablir sempre que l’accés al servei ha d’ésser en
condicions d’igualtat, no-discriminació, quali-
tat i seguretat.

2. Les persones que presten el servei de taxi
poden negar-se a prestar-lo en el cas que el servei
sigui sol·licitat per a finalitats il·lícites o que hi
concorrin circumstàncies de risc per a la segu-
retat o la integritat física dels usuaris, del con-
ductor o conductora mateix o d’altres persones,
o de risc de danys en el vehicle.

3. Els usuaris del servei de taxi tenen els drets
següents:

a) Conèixer el número de llicència i les tarifes
aplicables als serveis, documents que han d’ésser
col·locats en un lloc visible del vehicle.

b) Transportar equipatges, d’acord amb les
condicions establertes per les normes de desen-
volupament d’aquesta Llei. En aquest sentit, el
conductor o conductora ha d’agafar l’equipat-
ge dels usuaris i col·locar-lo en l’espai del vehicle
destinat a aquest efecte.

c) Obtenir un rebut o una factura en què
constin el preu, l’origen i la destinació del ser-
vei i les dades de la llicència corresponent, i que
acrediti que s’ha satisfet la tarifa del servei.

d) Triar el recorregut que considerin més
adequat per a la prestació del servei. Si els usu-
aris no opten per cap recorregut concret, el ser-
vei sempre s’ha de dur a terme seguint l’itine-
rari previsiblement més curt, tenint en compte
tant la distància a recórrer com el temps estimat
de durada del servei.

e) Veure respectada la normativa aplicable
en matèria de substàncies que poden generar de-
pendència, pel que fa a la prohibició de fumar
en els vehicles.

f) Rebre el servei amb vehicles que tinguin
les condicions adequades, en l’interior i en l’ex-
terior, quant a la higiene i l’estat de conserva-
ció.

g) Sol·licitar que s’apagui el receptor de rà-
dio o altres aparells de reproducció de so instal·-
lats a l’interior dels vehicles o que se n’abaixi el
volum.

h) Accedir als vehicles en condicions de co-
moditat i seguretat. En aquest sentit, els conduc-
tors que presten el servei han d’ajudar a pujar
al vehicle i baixar-ne les persones amb mobili-
tat reduïda i les persones que vagin amb infants,
i a carregar els aparells que els usuaris puguin
necessitar per a desplaçar-se, com ara cadires de

rodes o cotxets de criatura, en l’espai del vehi-
cle destinat a aquest efecte.

i) Sol·licitar que, si és fosc, s’encengui el llum
interior del vehicle, tant per a accedir-hi o bai-
xar-ne com en el moment de pagar el servei.

j) Pujar al vehicle i baixar-ne en llocs on res-
tin prou garantides la seguretat de les perso-
nes, la circulació correcta i la integritat del
vehicle.

k) Rebre el canvi del pagament del preu del
servei fins a l’import que determinin les nor-
mes de desenvolupament d’aquesta Llei.

l) Triar, a les parades de taxi, el vehicle amb
el qual es desitja rebre el servei, llevat que, per
motius d’organització o de fluïdesa del servei,
hi hagi un sistema de torns relacionat amb l’es-
pera prèvia dels vehicles. En tots els casos, el
dret de triar s’ha de justificar per circumstàn-
cies objectives, com l’aire condicionat en el
vehicle, l’estat de conservació i la neteja cor-
rectes d’aquest o el sistema de pagament del
servei.

m) Poder portar gratuïtament gossos pigall
i altres gossos d’assistència, en el cas de perso-
nes amb mobilitat reduïda.

n) Ésser atesos amb la disposició personal
i l’atenció correctes del conductor o conductora
en la prestació del servei.

o) Formular les reclamacions que estimin
convenients en relació amb la prestació del ser-
vei, en la forma que determinin les normes que
desenvolupin aquesta Llei.

p) Obrir o tancar les finestres del vehicle o
que el sistema d’aire condicionat resti obert o
tancat.

3. Són deures dels usuaris del servei de taxi:
a) Pagar el preu dels serveis segons el règim

de tarifes establert.
b) Tenir un comportament correcte durant

el servei, sense interferir en la conducció del
vehicle i sense que pugui ésser considerat mo-
lest o ofensiu o que pugui implicar perill, tant
per al mateix vehicle que presta el servei com
per a la resta de vehicles o els usuaris de la via
pública.

c) No manipular, destruir ni deteriorar cap
element del vehicle durant el servei.

d) Respectar les instruccions del conductor
o conductora per a una millor prestació del ser-
vei, sempre que no resulti vulnerat cap dels
drets reconeguts als usuaris per l’apartat 2.

4. L’incompliment dels deures establerts per
l’apartat 3 comporta, si escau, la responsabilitat
civil o penal dels usuaris.

5. Les administracions competents en la
matèria han de garantir l’accés de tots els usu-
aris als serveis de taxi, i amb aquesta finalitat
han de promoure la incorporació de vehicles
adaptats per a l’ús de persones amb mobilitat
reduïda, d’acord amb la normativa vigent en
aquesta matèria.

Article 26
Foment de l’ús de la llengua catalana

1. Les administracions competents en la
matèria han de fomentar l’ús de la llengua ca-
talana en les comunicacions amb els professi-
onals del taxi i en les comunicacions entre ells
mateixos i amb els usuaris.

2. Els usuaris del servei de taxi tenen el dret
d’expressar-se en llengua catalana en les comu-
nicacions amb els conductors, en els termes que
estableix la normativa aplicable en matèria lin-
güística.

Article 27
Procediments de reclamació

Les administracions competents en la matèria
han d’establir procediments simplificats de for-
malització i resolució de les controvèrsies de
contingut econòmic i de les reclamacions dels
usuaris, amb una consideració especial pel que
fa als procediments de naturalesa arbitral ja
establerts. S’han de regular per reglament l’ob-
jecte i els procediments de reclamació i l’òrgan
competent per a fer-ne la tramitació i dictar
resolució.

Article 28
Formació

Les administracions competents en la matè-
ria, sens perjudici del que estableix l’article 19
pel que fa al certificat habilitant per a conduir
els vehicles, han de fomentar les mesures i els
instruments necessaris per a garantir la formació
continuada dels professionals del sector del taxi,
especialment en els aspectes vinculats a la segu-
retat viària, l’atenció als usuaris, el coneixement
d’altres llengües i altres aspectes que contribu-
eixin a millorar aquest servei.

Article 29
Foment de la cooperació

Les administracions competents en la matèria
han d’incentivar, mitjançant les fórmules més
adequades, la constitució i el funcionament
d’agrupacions de persones físiques titulars de
llicències de taxi, en la forma jurídica que sigui
més idònia, per a cooperar en la millora del
procés de contractació i prestació del servei o
en altres aspectes vinculats amb la gestió
d’aquest. S’han de determinar per reglament les
condicions específiques de la contractació i el
règim jurídic del servei de cooperatives, emis-
sores de radiotaxi i d’altres entitats prestadores
de serveis o comercialitzadores de l’oferta.

Article 30
Incorporació de noves tecnologies

1. Les administracions competents en la
matèria han de promoure, amb la col·laboració
de les associacions més representatives del sec-
tor, la implantació progressiva de les innovaci-
ons tecnològiques més indicades per tal de mi-
llorar les condicions de prestació i seguretat dels
serveis de taxi, tant pel que fa als mitjans de
contractació i pagament com als sistemes de
posicionament dels vehicles, entre altres.

2. Les administracions competent en la ma-
tèria han d’incentivar, mitjançant les fórmules
més adequades, les inversions en noves tecno-
logies i l’adquisició dels equipaments correspo-
nents, als efectes de les disposicions de l’apar-
tat 1.

CAPÍTOL IV
Règim econòmic

Article 31
Tarifes

1. La determinació de les tarifes aplicables
als serveis urbans de taxi s’ha d’ajustar a la nor-
mativa vigent en matèria de preus. Les tarifes
han de garantir sempre la cobertura del cost del
servei i han d’assegurar un benefici empresarial
raonable.

2. L’aprovació del règim de tarifes aplicable
als serveis interurbans de taxi correspon al
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departament competent en matèria de trans-
ports.

3. Es poden dur a terme, d’una manera ex-
cepcional, d’acord amb el que es determini per
via reglamentària, serveis de taxi de caràcter
interurbà amb preus pactats prèviament en-
tre els usuaris i el conductor o conductora, que
no poden superar en cap cas el preu que hauria
resultat d’aplicar la tarifa vigent, sempre que
el document en què ha de quedar constància
escrita del preu pactat es dugui en el vehicle
mentre es presta el servei. Això no obstant, si
el vehicle disposa d’aparell taxímetre, aquest
ha de funcionar durant el servei.

4. En els supòsits de serveis contractats per
plaça, amb pagament individual, el departa-
ment competent en matèria de transports n’ha
de fixar el règim de tarifes específic.

5. Es poden determinar per reglament
condicions específiques de cobrament anti-
cipat, total o parcial, del servei, si les condi-
cions especials de prestació del servei ho jus-
tifiquen.

Article 32
Taxímetre

1. Els vehicles que presten els serveis de
taxi, urbà o interurbà, han d’anar equipats
amb un aparell taxímetre, comprovat, precin-
tat i homologat degudament, que funcioni cor-
rectament, d’acord amb les normes establertes
per l’òrgan competent en matèria de metro-
logia, amb la finalitat de determinar el preu
de cada servei.

2. Els vehicles, a més d’anar equipats amb un
aparell taxímetre, han d’incorporar també un
mòdul exterior que indiqui clarament, de la ma-
nera que determina la normativa tècnica apli-
cable a aquest cas, tant la disponibilitat del ve-
hicle per a prestar el servei com la tarifa que
aplica. Aquest mòdul s’ha d’ajustar a les normes
establertes per l’òrgan competent en matèria de
metrologia.

3. No és obligatori l’aparell taxímetre en els
serveis de taxi dels municipis de menys de cinc
mil habitants, llevat que el departament compe-
tent en matèria de transports o l’ens local n’es-
tableixin l’obligatorietat en funció del caràcter
turístic del municipi, de l’increment estacional
de la seva població de fet o d’altres circumstàn-
cies, en els termes que es determinin per regla-
ment.

CAPÍTOL V
Consell Català del Taxi

Article 33
Creació del Consell Català del Taxi

1. Es crea el Consell Català del Taxi com a
òrgan de consulta i assessorament pel que fa als
serveis de taxi a Catalunya.

2. Corresponen al Consell Català del Taxi les
funcions següents:

a) Actuar com a òrgan permanent de consul-
ta entre el sector del taxi i les administracions
competents en la matèria.

b) Emetre informe dels projectes de dispo-
sicions generals que es dictin en desenvolupa-
ment d’aquesta Llei.

c) Col·laborar amb les administracions com-
petents en la matèria per a aconseguir la millora
progressiva de les condicions de prestació dels
serveis de taxi, sobretot pel que fa a l’increment

de la seguretat i a la incorporació de noves tec-
nologies.

d) Emetre informe en relació amb els supò-
sits de revocació de llicències establerts per l’ar-
ticle 11.1.c.

e) Emetre informe en els procediments d’ator-
gament de llicències per a vehicles amb una ca-
pacitat superior a cinc places.

f) Presentar a les administracions competents
les propostes i els suggeriments que consideri
adequats per a millorar el sector del taxi a Cata-
lunya.

g) Fomentar accions positives que afavorei-
xin l’accés de les dones a la prestació del servei
de taxi, i també la formació i la promoció d’a-
questes.

h) Tota altra funció que li sigui atribuïda per
les disposicions de desenvolupament d’aques-
ta Llei.

3. El Consell Català del Taxi resta adscrit al
departament competent en matèria de trans-
ports.

Article 34
Composició

El Consell Català del Taxi és integrat per
representants de les administracions competents
en la matèria, de les associacions sindicals i em-
presarials representatives del sector i de les as-
sociacions representatives dels consumidors i
usuaris, en els termes que es determinin per re-
glament.

Article 35
Règim de funcionament

1. El Consell Català del Taxi funciona en ple
i en comissions territorials, d’acord amb el que
es determini per reglament.

2. El Consell Català del Taxi s’ha de reunir
en sessió ordinària almenys dos cops l’any i en
tantes sessions extraordinàries com calgui, a
proposta dels seus membres.

3. El funcionament del Consell Català del
Taxi es regeix per les normes aplicables als òr-
gans col·legiats de la Generalitat de Catalunya.

CAPÍTOL VI
Inspecció i règim sancionador

Article 36
Inspecció

1. La vigilància i la inspecció dels serveis
urbans de taxi corresponen als òrgans que de-
terminin expressament els ens competents per
a atorgar les llicències. La vigilància i la inspecció
dels serveis de taxi interurbà corresponen als
òrgans del departament competent en matèria
de transports, sens perjudici de les competèn-
cies d’altres administracions en matèria d’ins-
pecció.

2. Els inspectors, en exercici de llurs funci-
ons, tenen el caràcter i la potestat d’autoritat.

3. Els inspectors, per a complir amb eficàcia
llurs funcions, poden sol·licitar el suport neces-
sari de la policia local que pertoqui, dels Mos-
sos d’Esquadra i d’altres forces i cossos de se-
guretat, i també dels serveis d’inspecció d’altres
administracions.

4. La funció inspectora pot ésser exercida
d’ofici o com a conseqüència d’una denúncia
formulada per una entitat, un organisme o una
persona física o jurídica interessada.

5. Les persones físiques o jurídiques que duen
a terme les activitats de servei de taxi han de fa-
cilitar al personal dels serveis d’inspecció, en
exercici de les funcions que els corresponen, les
tasques d’inspecció de llurs vehicles i instal·-
lacions, i d’examen de la documentació vincu-
lada amb l’exercici de l’activitat, sempre que
calgui per a verificar el compliment de les obli-
gacions establertes per aquesta Llei i la norma-
tiva que la desenvolupi.

6. Les actes esteses pels serveis d’inspecció
han de reflectir amb claredat les circumstànci-
es dels fets o les activitats que poden ésser cons-
titutius d’infracció, les dades personals del pre-
sumpte infractor o infractora i de la persona
inspeccionada, la conformitat o disconformitat
motivada de les persones interessades, i les dis-
posicions que, si escau, es consideri que s’han
infringit.

7. Els fets constatats en les actes esteses pel
personal de la inspecció tenen valor probatori
i gaudeixen de presumpció de veracitat, sens
perjudici de les proves que puguin aportar les
persones interessades en defensa dels drets o els
interessos respectius.

Article 37
Subjectes infractors

1. Són subjectes infractors:
a) La persona física o jurídica titular de la

llicència o l’autorització, en el cas de les infrac-
cions comeses en els serveis de taxi emparats per
la llicència o l’autorització preceptiva.

b) La persona que té atribuïda la facultat d’ús
del vehicle, i a títol de propietat, de lloguer, d’ar-
rendament financer, rènting o qualsevol altra
forma admesa per la normativa vigent, en el cas
de les infraccions comeses en els serveis de taxi
efectuats sense la llicència o l’autorització per-
tinent.

c) La persona física o jurídica que empri la
llicència o l’autorització d’altri i la persona a nom
de la qual s’hagi expedit la llicència o l’autorit-
zació, llevat que aquesta darrera demostri que
no hi ha donat el consentiment, en el cas de les
infraccions comeses en serveis de taxi a l’empara
de llicències o autoritzacions expedides a nom
d’altres persones.

d) La persona física o jurídica a qui vagi des-
tinat el precepte infringit o a qui les normes cor-
responents atribueixin específicament la respon-
sabilitat, en el cas de les infraccions comeses per
les entitats a què es refereix l’article 29, i, en
general, per terceres persones a l’activitat de les
quals no fan referència les lletres a, b i c i que
duguin a terme activitats regulades per aquest
article 2. La responsabilitat administrativa s’ha
d’exigir a les persones a què fa referència l’apar-
tat 1, sens perjudici que aquestes puguin exer-
cir les accions que siguin procedents contra les
persones a les quals siguin imputables materi-
alment les infraccions.

Article 38
Infranccions

1. Són infraccions administratives les accions
i les omissions que contravinguin les obligaci-
ons establertes per aquesta Llei a títol de dol,
culpa o simple negligència.

2. Les infraccions de les normes reguladores
dels serveis de taxi es classifiquen en molt greus,
greus i lleus.

3. Les normes de desenvolupament d’aques-
ta Llei poden concretar les infraccions que
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aquesta estableix i fer les especificacions que,
sense alterar la naturalesa de les dites infraccions
ni crear-ne de noves, contribueixin a identificar
millor les conductes sancionables.

Article 39
Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:
a) Prestar el servei de taxi sense la llicència

o l’autorització preceptiva.
b) Negar-se a l’actuació dels serveis d’inspec-

ció, o obstruir-la, de manera que s’impedeixi
l’exercici de les funciones que legalment o re-
glamentàriament tenen atribuïdes aquests ser-
veis.

c) Emprar llicències o autoritzacions expe-
dides a nom d’altres persones.

d) Incomplir les obligacions de prestació
continuada del servei imposades per l’adminis-
tració competent en la matèria, d’acord amb l’ar-
ticle 24.1.b.

e) No dur aparell taxímetre en el cas que
aquest sigui exigible, o manipular-lo o fer-lo
funcionar d’una manera inadequada, quan
aquest fet sigui imputable a l’actuació de la
persona titular de la llicència o l’autorització, o
al personal que en depengui.

f) Prestar els serveis de taxi mitjançant per-
sones altres que la titular de la llicència o les que
aquesta autoritzi o contracti o persones que no
tinguin el certificat habilitant pertinent.

g) Prestar serveis de taxi en condicions que
puguin posar en perill greu i directe la segure-
tat de les persones.

Article 40
Infraccions greus

Són infraccions greus:
a) Prestar serveis de taxi amb vehicles altres

que els adscrits a les llicències o les autoritzaci-
ons, en el cas que aquesta infracció no tingui la
consideració de molt greu, de conformitat amb
l’article 39.a.

b) Incomplir les condicions essencials de la
llicència o l’autorització, o les condicions de
prestació del servei de taxi, en els termes que es
determinin per reglament, i que no estiguin ti-
pificats expressament per cap altre apartat
d’aquest article ni siguin qualificats d’infracció
molt greu, d’acord amb l’article 39.

c) Incomplir el règim de tarifes.
d) No atendre una sol·licitud de servei de taxi

si està de servei o abandonar el servei abans que
finalitzi, llevat que hi concorrin causes que ho
justifiquin.

e) Falsejar la documentació obligatòria de
control.

f) No portar el document preceptiu de for-
mulació de reclamacions dels usuaris; negar-ne
o obstaculitzar-ne el lliurament, i ocultar les re-
clamacions o les queixes que hi són consignades,
o tenir una demora injustificada en fer-ne la
comunicació o el trasllat a l’administració cor-
responent, d’acord amb el que es determini per
reglament.

g) Negar-se a l’actuació dels serveis d’inspec-
ció, o obstruir-la, llevat que es donin les circum-
stàncies a què fa referència l’article 39.b.

h) Incomplir els serveis obligatoris que pu-
guin ésser establerts.

i) Incomplir el règim horari i de descansos
establert.

j) Prestar els serveis de taxi amb aparells de
taxímetre que no s’ajusten a la revisió metrolò-

gica vigent o a la dels precintes corresponents,
si aquest fet comporta un incompliment en l’apli-
cació de les tarifes.

k) La instal·lació en el vehicle d’instruments,
accessoris o equipaments no autoritzats que
puguin afectar la correcta prestació del servei
de taxi.

l) Qualsevol infracció especificada per l’ar-
ticle 39, en el cas que per la naturalesa, l’ocasió
o la circumstància dels fets sigui qualificable de
molt greu. En aquest supòsit, cal justificar les cir-
cumstàncies atenuants de la infracció i motivar
la resolució corresponent.

Article 41
Infraccions lleus

Són infraccions lleus:
a) Prestar els serveis de taxi sense portar la

documentació formal que acredita la possibilitat
legal de prestar-los o que és exigible per a acre-
ditar correctament la classe de transport que es
presta, excepte en el cas que la dita infracció hagi
d’ésser qualificada de molt greu, d’acord amb
el que disposa l’article 39.a.

b) No portar en un lloc visible del vehicle els
distintius que siguin exigibles, portar-los en unes
condicions que en dificultin la percepció o fer-
ne un ús inadequat.

c) No tenir els quadres de tarifes preceptius
i la resta de documentació que s’hagi d’exhibir
obligatòriament perquè els usuaris en tinguin
coneixement, en els termes que es determinin
per reglament.

d) No complir les normes generals de poli-
cia en instal·lacions fixes i vehicles, llevat que
l’incompliment sigui qualificat d’infracció greu
o molt greu, d’acord amb els articles 39 i 40.

e) No respectar els drets dels usuaris esta-
blerts per aquesta Llei o les normes que la des-
envolupin, si aquest incompliment no pot ésser
qualificat de greu o molt greu, d’acord amb el
que estableixen els articles 39 i 40.

f) Retenir objectes abandonats al vehicle
sense donar-ne compte a l’autoritat competent
dins el termini establert per reglament.

g) No proporcionar als usuaris el canvi de
moneda en els termes que es determinin per
reglament.

h) No lliurar el rebut o la factura del servei
prestat als usuaris, si aquests el sol·liciten, o lliu-
rar-los un rebut o una factura que no compleix
els requisits establerts per la normativa aplicable.

i) Incomplir les prescripcions que es puguin
establir relatives a l’exhibició de publicitat en els
vehicles.

j) Qualsevol de les infraccions a què fa refe-
rència l’article 40, llevat que la naturalesa, l’oca-
sió o les circumstàncies dels fets aconsellin no
qualificar-les de greus.

Article 42
Sancions

1. Les infraccions lleus se sancionen amb un
advertiment o una multa de fins a 250 euros, o
amb totes dues sancions alhora; les greus, amb
una multa de fins a 1.250 euros, i les molt greus
amb una multa de fins a 2.500 euros.

2. Les sancions s’han de graduar tenint en
compte el dany o el perjudici causat, la intenci-
onalitat i la reincidència. Es considera una cir-
cumstància atenuant haver esmenat la infracció
a requeriment de l’Administració.

3. Les infraccions a què fan referència les
lletres a, e i g de l’article 39 poden implicar el pre-

cintament del vehicle, sens perjudici de la san-
ció pecuniària que correspongui.

4. La quantia de les sancions pecuniàries es
pot reduir fins a un 50% si, a petició de la per-
sona sancionada, se substitueix el percentatge
reduït per altres mesures que tendeixin a corre-
gir la conducta infractora, d’acord amb el que
es determini per reglament.

5. L’incompliment d’una gravetat manifesta
o reiterat de les condicions essencials de les lli-
cències pel que fa als termes, al nombre d’infrac-
cions i al període temporal que es determinin per
reglament, sens perjudici de les sancions que
siguin aplicables d’acord amb aquesta Llei, pot
comportar la revocació de la llicència, amb la tra-
mitació prèvia de l’expedient corresponent, en
el qual es requereix sempre l’audiència a la
persona que n’és titular.

6. Als efectes d’aquesta Llei, i com a circum-
stància agreujant de la responsabilitat derivada
de la comissió de qualsevol tipus d’infracció, és
reincidència el fet d’haver estat objecte de més
de dues sancions, pel mateix tipus d’infracció,
en el termini d’un any, mitjançant resolució fer-
ma en via administrativa.

Article 43
Òrgans competents

La competència per a imposar les sancions
establertes per aquesta Llei respecte a la pres-
tació de serveis urbans de taxi correspon als
òrgans de l’ens competent per a l’atorgament de
les llicències de taxi que la tinguin atribuïda,
d’acord amb la normativa aplicable. La compe-
tència per a imposar les sancions corresponents
a la prestació dels serveis interurbans de taxi
correspon al director o directora general com-
petent en matèria de transports, en el cas d’in-
fraccions molt greus, i a les persones titulars dels
òrgans territorials d’aquesta mateixa direcció
general, en el cas de les infraccions greus i lleus.

Article 44
Mesures provisionals prèvies a l’inici del proce-
diment

Abans d’iniciar el procediment administra-
tiu, l’òrgan competent, d’ofici o a instància de
part, en els casos d’urgència, per a protegir pro-
visionalment els interessos de les persones im-
plicades, pot adoptar les mesures adequades a
aquest efecte. Aquestes mesures han d’ésser
confirmades, modificades o aixecades per
l’acord d’iniciació del procediment sancionador,
que s’ha de produir dins els quinze dies següents
a l’adopció de l’acord, el qual pot ésser objec-
te del recurs que sigui procedent.

Article 45
Procediment sancionador

1. El procediment per a imposar les sancions
determinades per aquesta Llei s’ha d’ajustar al
que estableixen les normes i els principis del
procediment administratiu sancionador esta-
blerts per la legislació sobre el procediment ad-
ministratiu comú i per la normativa catalana so-
bre el procediment sancionador.

2. En l’acord d’iniciació de l’expedient san-
cionador, l’òrgan competent per a dictar-ne la
resolució ha de confirmar, modificar o aixecar
les mesures que s’haguessin adoptat, de confor-
mitat amb l’article 44, o bé, pot adoptar, a pro-
posta de l’instructor o instructora de l’expedi-
ent i mitjançant resolució motivada, les mesures
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provisionals que consideri adequades per a as-
segurar l’eficàcia de la resolució que pugui re-
caure, per a preservar els interessos generals o
per a evitar que la infracció es continuï come-
tent.

3. El termini dins el qual s’ha de notificar la
resolució del procediment sancionador es d’un
any d’ençà de la data de notificació de l’acord
d’inici d’aquest procediment. Un cop transcor-
regut aquest termini, s’ha d’acordar la caduci-
tat de l’expedient i l’arxivament de totes les
actuacions.

4. L’execució de les sancions imposades en
aplicació d’aquesta Llei i de la normativa que
en faci el desenvolupament es regeix per la le-
gislació vigent sobre el règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i el procediment admi-
nistratiu comú i per la normativa sobre
recaptació de tributs.

5. El pagament de les sancions pecuniàries
imposades per resolució ferma en via adminis-
trativa és un requisit necessari per a obtenir l’au-
torització administrativa per a la transmissió dels
vehicles amb els quals s’hagi comès la infracció,
i també per a la transmissió de les llicències que
hi fan referència.

6. Les infraccions molt greus prescriuen al
cap de tres anys, les infraccions greus prescriuen
al cap de dos anys i les infraccions lleus prescri-
uen al cap d’un any. Aquests mateixos terminis
són aplicables a la prescripció de les sancions.
El còmput dels terminis es regeix per la legislació
sobre el procediment administratiu comú.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Innovacions tecnològiques

1. Les administracions competents en la
matèria, amb la participació de les associacions
representatives del sector, han de promoure la
incorporació progressiva al servei de taxi de
vehicles equipats amb motors adaptats per a fun-
cionar amb combustibles menys contaminants,
és a dir, els que redueixen significativament les
emissions a l’atmosfera de gasos i altres elements
contaminants.

2. Cal promoure la reducció progressiva
d’emissions sonores dels vehicles i l’optimació
del reciclatge dels materials utilitzats.

3. La incorporació progressiva de vehicles
menys contaminants ha de tenir en compte la
viabilitat tècnica, la garantia de la qualitat en el
servei als usuaris i la rendibilitat econòmica per
a les persones titulars de l’activitat.

Segona
Mitjans telemàtics

L’Administració de la Generalitat i les enti-
tats locals han de promoure, dins l’àmbit de les
competències respectives, l’ús de mitjans tele-
màtics en la tramitació de les llicències i les
autoritzacions per a prestar el servei de taxi.

Tercera
Pla específic de foment

El Govern, en el termini d’un any d’ençà de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ha de presentar
al Parlament un pla específic de foment, promo-
ció i incentivació de l’ús de les noves tecnologies
en el sector del taxi, amb l’objectiu de millorar
la mobilitat i la seguretat dels vehicles i dels con-
ductors. En el disseny d’aquest pla específic cal

tenir en comptes els aspectes de la Llei 9/2003,
del 13 de juny, de la mobilitat, que puguin afectar
el sector del taxi.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Adaptació de les ordenances municipals

Les ordenances locals vigents que regulen els
serveis de taxi s’han d’adaptar a les disposicions
d’aquesta Llei en el termini de sis mesos, comp-
tadors des del dia que aquesta entri en vigor.

Segona
Llicències o autoritzacions

Les persones físiques i jurídiques que en el
moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei
siguin titulars d’un nombre de llicències o au-
toritzacions que no es correspongui amb el que
determina l’article 8.2 poden mantenir-ne la ti-
tularitat, en les mateixes condicions en què són
explotades, si bé resten sotmeses al conjunt de
les disposicions de la Llei, especialment pel que
fa al règim de transmissió d’aquests títols habi-
litants.

Tercera
Títols habilitants

Les persones que abans de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei hagin estat titulars d’una llicèn-
cia de taxi poden obtenir el títol habilitant per
a la prestació del servei de taxi sense haver-se
de sotmetre a l’acreditació prèvia de coneixe-
ments a què fa referència l’article 19, sempre que
acreditin que tenen el permís de conducció cor-
responent.

Quarta
Període transitori

S’estableix un període transitori de dos anys,
a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, pel
que fa a l’obligació que els taxis que no dispo-
sen d’aparell taxímetre n’incorporin, llevat que
l’entitat local competent estableixi un període
de temps inferior.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

Queda derogada tota disposició d’igual o
inferior rang que s’oposi a aquesta Llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Creació d’un col·legi professional

El Govern, un cop hagin estat elaborats els
estudis previs pertinents i amb l’informe del
Consell Català del Taxi, ha d’impulsar, en el ter-
mini d’un any, les actuacions necessàries per a
la creació d’un col·legi professional vinculat amb
l’exercici de la professió de taxista, que tingui
com a finalitat vetllar per un nivell de qualitat
adequat dels serveis i per la defensa dels drets
i els interessos dels professionals del sector.

Segona
Règim de prestació dels serveis urbans de taxi

Els ens competents per a atorgar les llicències
per a prestar els serveis urbans de taxi han de
regular, mitjançant una ordenança o un regla-
ment, el règim a què s’ha de sotmetre la pres-

tació d’aquests serveis, en el marc del que esta-
bleix aquesta Llei i la resta de la legislació apli-
cable.

Tercera
Reglament

Es faculta el Govern perquè, amb l’audièn-
cia prèvia a les organitzacions associatives d’ens
locals més representatives, dicti les normes de
desenvolupament d’aquesta Llei, especialment
les que fan referència a l’elaboració d’un regla-
ment aplicable als serveis de taxi, en el cas que
els ens locals no n’aprovin un de propi.

Quarta
Actualització de les sancions

Es faculta el Govern, a proposta del conse-
ller o consellera competent en la matèria, per-
què actualitzi l’import de les sancions establertes
per aquesta Llei, d’acord amb l’evolució de les
circumstancies socioeconòmiques i en funció de
l’increment de l’índex de preus de consum.

Cinquena
Actualització del percentatge de llicències

Es faculta el Govern perquè, per iniciativa de
l’entitat local competent o del Consell Català del
Taxi, amb l’informe preceptiu respectiu, a pro-
posta del conseller o consellera competent en
la matèria i amb l’informe previ del Consell
Català del Taxi, actualitzi el percentatge de lli-
cències establert per l’article 8.2, atenent les
necessitats d’una millor ordenació del servei i
d’estructuració del sector.

Sisena
Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor al cap d’un mes
d’haver estat publicada al DOGC.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als
quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al
seu compliment i que els tribunals i les autori-
tats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 4 de juliol de 2003

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

FELIP PUIG I GODES

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(03.184.149)

LLEI
22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE

CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parla-
ment de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del
Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promul-
go la següent

LLEI

Preàmbul

Mitjançant la Llei 3/1988, del 4 de març, de
protecció dels animals, es va comptar amb una


