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Edicte sobre l’aprovació definitiva d’una ordenança

Aprovat definitivament per acord de Ple de data 31 de maig de 2012 
la modificació de l’Ordenança reguladora del servei de taxi a Bla-
nes, es  fa públic el seu contingut íntegre, d’acord amb el previst a 
l’article 163.2 de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya en 
relació a l’article 70.2 de la Llei de Bases de Règim Local, per tal que 
entri en vigor.

MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI DE 
TAXI

*Incloure una nova norma complementària :

IV. SERVEI DE TAXI ADAPTAT

Es podran autoritzar un màxim d’un 10 per cent , o fracció, de vehi-
cles adaptats del total  de vehicles autoritzats per prestar  el servei 
de taxi en la població.

Aquets taxis adaptats podran tenir un màxim de 9 places inclosa la 
del conductor i hauran de complir  amb les condicions establertes 
a l’annex  3  ( Decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de 
la llei 20/1991, de 25 de novembre) que cobreixi les necessitats  de 
desplaçament de persones amb mobilitat reduïda.

Els taxis adaptats prestaran el servei de forma prioritària a les per-
sones amb discapacitat, però, en el cas de estar lliures d’aquets ser-
veis, estaran amb igualtat amb els  altres taxis no adaptats per donar 
servei a qualsevol ciutadà sense discapacitat.

Per tal d’evitar competència deslleial entre els vehicles adaptats i no 
adaptats, els  adaptats estaran estacionats  en  noves parades habili-
tades a l’efecte més adients pel servei prioritari que han de realitzar :

• Zona Passeig de la Marina.
• Equipaments sanitàris:   Hospital Comarcal
                                                CAP 1
                                                CAP 2     

Els taxistes interessats en la prestació del servei de taxi adaptat hau-
ran de sol·licitar-ho en un termini màxim de 10 dies a partir de la 
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data d’entrada en vigor  d’aquesta modificació de l’ordenança, si 
les peticions superen l’oferta de vehicles adaptats es realitzarà un 
sorteig entre els peticionaris, els  autoritzats a prestar el servei hau-
ran de sol·licitar  la llicència municipal de canvi de vehicle   en un 
termini màxim de 30 dies a partir de l’autorització, altrament  es 
declararan decaiguts en el seu dret.  

En el supòsit que durant el termini de sol·licitud  es presentes un 
nombre inferior al núm. de places establertes de vehicle a taxi adap-
tat, en el futur s’atorgaran per rigorós ordre de petició fins arribar al 
percentatge permès.     
  
*Incloure a l’art. 48 com Infracció greu  el següent punt :

13) Per no prestar  el titular d’un vehicle adaptat el servei de forma 
prioritària a una persona amb discapacitat.   

El que es fa públic per al coneixement en general.

Blanes, 1 de juny de 2012

Josep Marigó i Costa
Alcalde


