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Sra. Alcaldessa 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Plaça de la Vila,8 
08800 Vilanova i la Geltrú 
 
 
 
 
Resolució Exp. TX-13/22. Tarifes del servei d’auto-taxi de Vilanova i la Geltrú 
Sol·licitant: Associació de Taxistes de Vilanova i la Geltrú 
 
 
 
 
 
Belén Manzano Lahoz, secretària de la Comissió de Preus de Catalunya, faig constar que, 
en la sessió de 8 d’abril 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 3,20 
Km recorregut 1,40 
Hora d'espera 20,30 
  
Tarifa 2  
Baixada de bandera 4,05 
Km recorregut 1,75 
Hora d'espera 25,40 
  
Suplements:  
Maletes 1,00 
Animals domèstics 2,20 
Avís telefònic 1,00 
Vehicles de 7 o més places amb més de 4 
passatgers (incloent tots els passatgers) 4,30 
Nits especials 3,30 
Percepció mínima servei   
concertat radioemissora/app 7,00 
  
La tarifa 1 s'aplicarà en període diürn de 8 a 20 hores dels dies laborables  
La tarifa 2 s'aplicarà en període nocturn de 20 a 8 hores i dissabtes i festius   
 
 
Contra l’acord de referència, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs d’alçada, davant el conseller del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori en el termini d'un mes a comptar des de l’endemà de la data de la seva  
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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  
 
Signat electrònicament 
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