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Sra. Secretària 
Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 
Mataró 
 
 
 
Resolució Exp. TX-54/22. Tarifes del servei d’auto-taxi de Mataró 

Sol·licitant: Élite Taxi Mataró / Sindicat del Taxi de Catalunya 
 
 
 
Belén Manzano Lahoz, secretària de la Comissió de Preus de Catalunya, faig constar que, 
en la sessió de 17 de novembre de 2022, ateses les atribucions que confereix a aquest 
òrgan col·legiat el Decret 121/2014, de 26 d’agost de la Comissió de Preus de Catalunya, i 
el procediment establert pel Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental 
dels preus autoritzats i comunicats, es va adoptar el següent acord per la majoria requerida 
en la legalitat vigent: 
 
Autoritzar les tarifes, amb IVA inclòs, que es relacionen a continuació: 
 
CONCEPTE EUR 
Tarifa 1  
Baixada de Bandera 4,55 
Km recorregut 1,28 
Hora d'espera 23,60 

Tarifa  2  
Baixada de Bandera 5,55 
Km recorregut 1,33 
Hora d'espera 23,75 

Tarifa  3  
Baixada de Bandera 8,30 
Km recorregut 1,33 
Hora d'espera 23,75 
  
Suplements:  
Avís telefònic 1,45 
Servei urbanitzacions 2,40 
Maleta o paquet superior a 55x35x35xcm 1,50 
Animals domèstics 1,75 
Més de 4 passatgers 3,50 
  
Tarifa 1: dies feiners de 7 h a 20 h. Metres primer salt 1.625, segons primer salt 317  
Tarifa 2: dies feiners de 20 h a 7 h, dissabtes, diumenges, festius. Metres primer salt 1.625, 
segons primer salt 328  
Tarifa 3: Nits especials. Metres primer salt 1.625, segons primer salt 328  
des de les 22 h del 23/06 fins a les 8 h del 24/06  
des de les 22 h del 27/07 fins a les 8 h del 28/07  
des de les 22 h del 24/12 fins a les 8 h del 25/12  
des de les 22 h del 31/12 fins a les 8 h del 01/01  
  
El suplement de sol·licitud telefònica de recollida a domicili no és aplicable als serveis 
sol·licitats des de les urbanitzacions on existeix suplement  
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Suplement per als servei a les urbanitzacions can Quirze, Vallveric, la Fornenca, can 
Marquès, les Sureres, Santa Maria de Cirera, can Vilardell, can Serra, la Cornisa i el sector 
Riera de Mata situat a partir del PK 648 de la carretera N-II fins al final del terme municipal 
de Mataró  
 
TARIFA PREU TANCAT 
CONCEPTE EUR 
Baixada de Bandera  
Mòdul 1 4,70 
Mòdul 2 5,70 
Mòdul 3 8,30 
Preu per km 2,00 

Suplements:  
Servei urbanitzacions 2,40 
Maleta o paquet superior a 55x35x35xcm 1,50 
Animals domèstics 1,75 
Més de 4 passatgers 3,50 
 
mòdul 1 : Feiners de 7 a 20 h  
mòdul 2: Feiners de 20 a 7 h, dissabtes, diumenges i festius  
mòdul 3: Nits especials  
  
Normes d’aplicació de les tarifes de preus tancat:  

- La tarifa de preu tancat serà d’aplicació per les APPs, sobre dispositius mòbils de 
contractació del servei del taxi de la ciutat de Mataró on l’usuari final de l’aplicació sigui el 
client del taxi  

- La tarifa de preu tancat serà d’aplicació als serveis de taxi dins de la ciutat de Mataró  

- Els preus d’aplicació pels serveis concertats amb data i hora de recollida, seran els que 
corresponguin a l'inici del servei  

- Pels serveis de realització immediata seran d’aplicació els preus corresponents al moment 
de la contractació del servei.  
  
 
Contra l’acord de referència, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs d’alçada, davant el conseller del Departament de Territori en el termini d'un mes a 
comptar des de l’endemà de la data de la seva notificació, de conformitat amb el que 
preveuen els art. 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, així com l’art. 76 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que sigui procedent 
 
La qual cosa us comunico pel vostre coneixement i als efectes oportuns. 
 
 
Belén Manzano Lahoz 
Secretària de la Comissió 
de Preus de Catalunya  
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