Ple del Consell
del Taxi
Barcelona, 19 de setembre de 2018

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Balanç de situació de l’activitat en l’àmbit normatiu.
Lloguer de vehicles amb conductor (VTC).
3. Propostes per a la modernització i adaptació del sector
del taxi.
4. Informe de les activitats de les Comissions Territorials.
5. Actuació inspectora.
6. Torn obert de paraules.
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Balanç de situació en l’àmbit normatiu i VTC
1. Antecedents i reunions.
2. Propostes de l’Administració General de l’Estat.
3. Propostes de regulació de la Generalitat de Catalunya
sobre VTC.

Balanç de situació en l’àmbit normatiu i VTC
1. Antecedents
• Decret Llei 5/2017, d’1 d’agost. Generalitat de Catalunya
Transmissió 2 anys + Registre telemàtic + Distintiu

• Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre
Transmissió 2 anys + Registre telemàtic

• Real Decreto Ley 3/2018, de 20 de abril.
1/30 + 80/20 + Conferencia Nacional de Transports específica

• Sentència TS, de 4 de juny de 2018.
mínim 7 vehicles

Avala 1/30 i 80/20. No

Balanç de situació en l’àmbit normatiu i VTC
1. Antecedents
• Reglament AMB. 26 de juny de 2018
Suspensió TSJC, d’11 de juliol de 2018

• Vaga/mobilització sector del taxi. 25 de juliol a 2 d’agost de 2018
• Conferència Nacional de Transports. 1 d’agost de 2018
• Consell de Ministres. 3 d’agost de 2018

Balanç de situació en l’àmbit normatiu i VTC
2. Propostes de l’Administració General de l’Estat
CC.AA

• Transferència/habilitació de competències
• Pendent de concreció normativa
• Compromís amb el sector : setembre 2018

Entitats Locals

Balanç de situació en l’àmbit normatiu i VTC
3. Propostes de regulació de la Generalitat de
Catalunya

VTC

 FET - Decret Llei 5/2017, d’1 d’agost
 Registre telemàtic de serveis VTC
 Limitació 2 anys de la transmissió
 Distintiu obligatori

Balanç de situació en l’àmbit normatiu i VTC
3. Propostes de regulació de la Generalitat de
Catalunya

VTC

 PENDENT regulació estatal
 Màximes competències
 Màxima territorialització

 Col·laboració Administració Local
 Regulació VTC

Increment competències

Equiparació nivells de:
protecció usuaris qualitat
servei
drets treballadors

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Balanç de situació de l’activitat en l’àmbit normatiu.
Lloguer de vehicles amb conductor (VTC).
3. Propostes per a la modernització i adaptació del sector
del taxi.
4. Informe de les activitats de les Comissions Territorials.
5. Actuació inspectora.
6. Torn obert de paraules.

Mesures d’innovació en el sector del
taxi
1. Taxi compartit i cobrament individual
2. Contractació prèvia
3. Flexibilització tarifària
4. Ambientalització de flotes
5. Pla

de

foment

de

la

digitalització

del

Desenvolupament d’apps
6. Àrees de prestació conjunta i convenis de coordinació

taxi:

Mesures d’innovació en el sector del
taxi
1. Pla de foment de

Impuls de

la digitalització del

sistemes digitals

sector del taxi.

de contractació, comunicació
i col·laboració.

Art. 30 de la Llei del Taxi: preveu la implantació
d’innovacions tecnològiques per millorar les condicions
de prestacions i seguretat del sector del taxi, així com la
seva incentivació.

Decret sobre mesures d’innovació en
el sector del taxi
Contractació per seient i
cobrament individual

Art. 21 de la Llei del Taxi:
- Fixar les condicions per manca de
mitjans de transport públic col·lectiu.
P. exemple: nits, festius, aeroports,
altres.
- Distintius identificadors

Decret sobre mesures d’innovació en
el sector del taxi
Preus pactats
prèviament

Art. 31.3 de la Llei del Taxi.
Es poden dur a terme, d'una manera excepcional, d'acord amb el que
es determini per via reglamentària, serveis de taxi de caràcter interurbà
amb preus pactats prèviament entre els usuaris i el conductor o
conductora, que no poden superar en cap cas el preu que hauria
resultat d'aplicar la tarifa vigent.

Decret sobre mesures d’innovació en
el sector del taxi
Observatori del sector del taxi:
Eina d’anàlisi i laboratori d’idees
 Anàlisi i seguiment de l’entorn econòmic i de finançament
dels serveis.
 Anàlisi i seguiment del comportament de la demanda i
l’oferta.
 Benchmarking de serveis a països del nostre entorn.

Decret sobre mesures d’innovació en
el sector del taxi
Taxi Sanitari

Art. 24.5 de la Llei del Taxi.
En el marc de la normativa sanitària i per als desplaçaments
d'usuaris de la sanitat pública que no requereixin complir
condicions específiques relacionades amb les prestacions,
l'equipament del vehicle o la qualificació del personal, és
admissible servir-se de recursos propis del servei de taxi.

Decret sobre mesures d’innovació en
el sector del taxi

Disposició Addicional Primera de la Llei del Taxi.
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 funcionar amb combustibles menys
contaminants, és a dir, els que redueixen significativament les
emissions a l'atmosfera de gasos i altres elements contaminants.
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Informe Comissions territorials
Barcelona

Noves autoritzacions

Increment places

Favorables

Desfavorables

Sessió ordinària 15/12/2017

1

-

30

Sessió ordinària 23/07/2018

0

-

29

Girona

Noves autoritzacions
-

Favorables

Desfavorables

-

-

Lleida
Sessió ordinària 12/06/2018

Noves autoritzacions

Increment places

Favorables

Desfavorables

3

-

Alt Pirineu - Aran
Sessió ordinària 12/06/2018

Increment places

Noves autoritzacions

11
Increment places

Favorables

Desfavorables

2

-

31

Informe Comissions territorials
Camp de Tarragona

Noves autoritzacions

Increment places

Favorables

Desfavorables

Sessió ordinària 12/12/2017

4

-

10

Sessió ordinària 17/07/2018

4

-

8

Terres de l'Ebre

Noves autoritzacions

Increment places

Favorables

Desfavorables

Sessió ordinària 12/12/2018

3

-

5

Sessió ordinària 18/07/2018

3

-

6

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Balanç de situació de l’activitat en l’àmbit normatiu.
Lloguer de vehicles amb conductor (VTC).
3. Propostes per a la modernització i adaptació del sector
del taxi.
4. Informe de les activitats de les Comissions Territorials.
5. Actuació inspectora.
6. Torn obert de paraules.

Actuació inspectora
Transport de persones. Vehicles fins a 9 places
Denúncies

2014

2015

2016

2017

Manca d’autorització

267

196

89

117

Gener/agost
2018
130

Incompliments VT (1)

72

136

95

228

55

Incompliments VTC (2)
Total

45
384

167
499

143
327

248
593

416
601

Immobilitzacions

Any 2017

Gener/agost de 2018

85

59
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Moltes gràcies per la seva atenció

