SERVEI DE MOBILITAT
Àrea de Serveis Territorials i Seguretat

Tarifa a preu tancat del servei de taxi

Tarifa 2022
amb IVA
Mòdul 1
Baixada de Bandera
Quilòmetres <=3km
Quilòmetres <3km i <=5km
Quilòmetres >5km

2,85
1,77
1,45
1,20

Mòdul 2
Baixada de Bandera
Quilòmetres <=3km
Quilòmetres <3km i <=5km
Quilòmetres >5km

3,05
1,60
1,40
1,21

Mòdul 3
Baixada de Bandera
Quilòmetres <=3km
Quilòmetres <3km i <=5km
Quilòmetres >5km

3,85
1,80
1,60
1,45

Suplements
Recollida a domicili
Festes

2,35
1,75

Normes d’aplicació de les tarifes de preu tancat

1. La tarifa de preu tancat serà d’aplicació per les APPs de dispositius mòbils, de
contractació del servei del taxi de la ciutat de Terrassa on l’usuari final de l’aplicació sigui
el client del taxi.
2. La tarifa de preu tancat només la podran aplicar les APP's de les empreses mediadores
que compleixin amb els requisits establerts en el Decret 314/2016 de 8 de novembre i
que hagin fet la comunicació prèvia a l'Ajuntament de Terrassa amb la declaració
responsable de l’aplicació de la tarifa de preu tancat.
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3. L'APP haurà de portar un registre dels serveis realitzats amb la tarifa de preu tancat on
consti la data i hora de servei, adreça d'origen, adreça de destinació, km i preu. Aquest
registre haurà d'estar a disposició de l'Ajuntament de Terrassa a efectes d'inspecció.
4. Aquesta APP es regirà per un model de càlcul per corones de 3km, 5km i més de 5km,
aplicant el preu per km de la següent manera: si la carrera és de 6 km en tarifa 1, els
primers 3km es cobraran a 1,77€/ km, des del km 3 fins al km 5 es cobraran a 1,45€/km i
del km 5 al km 6 a 1,20€/km.
5. La tarifa de preu tancat serà d’aplicació als serveis de taxi dins de la ciutat de Terrassa.
6. L’APP haurà d’oferir a l’usuari la possibilitat de triar entre la contractació del servei amb el
preu tancat determinat o la contractació del servei amb la tarifació a través del taxímetre.
7. El programari a emprar pel càlcul de la distància segons la millor ruta serà de lliure
elecció per a l’APP dintre del que són de reconegut prestigi, general coneixement en el
mercat i de fàcil accés pel consumidor.
8. L’APP haurà d’informar a l’usuari del programari emprat pel càlcul de la distància segons
la millor ruta.
9. Pel càlcul del preu tancat, es determinarà la ruta a efectuar del punt d’origen al punt de
destinació pel camí més adient, tenint en compte les condicions de trànsit, el
quilometratge i el temps.
10. Els preus d’aplicació pels serveis concertats amb data i hora de recollida seran els que
corresponguin a l’inici del servei. Amb aquest mateix criteri s’aplicarà el suplement de nit
especial.
11. Pels serveis de realització immediata seran d’aplicació els preus corresponents al
moment de la contractació del servei. Amb aquest mateix criteri s’aplicarà el suplement
de nit especial.
12. La determinació del preu tancat d’un servei, donat un punt d’origen i un punt de
destinació dins de l’àmbit de Terrassa, es calcularà de la següent manera:
Preu tancat= Baixada de bandera + N.km* preu km segons longitud carrera
+ import suplements d’aplicació
13. La tarifa de preu tancat inclou el desplaçament fins al lloc d’encotxament i 5 minuts
d’espera.
14. La tarifa de preu tancat no contempla la realització de parades intermèdies.
15. El preu tancat s’arrodonirà en múltiples de 0,05€.
16. No seran d’aplicació altres suplements i conceptes no contemplats en la tarifa de preu
tancat.
17. L’APP mostrarà el nombre de quilòmetres conjuntament al preu tancat determinat.
18. S’emetrà al client una factura simplificada a la finalització del servei, indicant el número
de llicència, data i hora d’inici del servei, punt d’origen i de destinació, així com la tarifa
aplicada i l’import facturat. Aquesta factura podrà ser electrònica.
19. El taxista ha de poder acreditar la concertació durant la realització del servei i una
vegada finalitzat el mateix.

