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MEMÒRIA PER A LA CONSULTA PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
REGULADOR DEL SERVEI DE TAXI

1. ANTECEDENTS I PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA MODIFICACIÓ
L’actual Reglament regulador del servei de taxi va ser aprovat definitivament mitjançant
acord de Ple de data 13 de febrer de 2017 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Girona el 3 de març de 2017 (núm. 44).
Després d’un temps de vigència d’aquest reglament, així com de l’experiència assolida
en la seva aplicació, s’ha posat de manifest la necessitat de modificar determinats
articles.
La modificació del Reglament pretén adequar el nivell de Català i Castellà exigit als
aspirants a obtenir el carnet de conducció de taxi, així com l’antiguitat dels vehicles que
es poden adscriure a una llicència al que estableixen les normatives reguladores
respectives.

2. NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
La modificació del Reglament es fa necessària per tal d’adaptar-lo a la categoria
lingüística adequada que la normativa estableix per als conductors de vehicles.
Així mateix, cal modificar-lo en relació a l’antiguitat màxima dels vehicles que es poden
adscriure a una llicència per adequar-lo a la normativa de rang superior.

3. OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ
-

Adequar el Reglament regulador del servei de taxi a la resta de normativa sectorial
i de rang superior.
En relació amb el nivell de Català i Castellà exigit, recollir les aportacions i peticions
reiteradament efectuades pel col·lectiu de membres del taxi.

4. POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES I NO REGULATÒRIES
Tot i que els dos aspectes objecte de modificació ja estan regulats en la respectiva
normativa sectorial, cal efectuar aquesta modificació per tal d’adequar-hi la normativa
municipal per tal que no es produeixin contradiccions ni ambigüitats.
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