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INTRODUCIÓN

O Concello de Pontevedra ten o propósito de elaborar  unha norma reguladora do réxime xurídico
aplicable ao servizo de taxi dentro do termo municipal de Pontevedra co fin de adaptarse á Lei 4/2013,
do  30  de  maio,  de  transporte  público  de  persoas  en  vehículos  de  turismo  de  Galicia  e  ao  seu
Regulamento de desenvolvemento, aprobado polo Decreto 103/2018, do 13 de setembro.

O artigo 105 da Constitución española establece que “A lei  regulará: a) A audiencia dos cidadáns
directamente ou a través das organizacións e asociacións recoñecidas pola lei, no procedemento de
elaboración das disposicións administrativas que os afecten (...)”.

En  base  a  este  precepto  constitucional,  a  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  procedemento
administrativo común das administracións públicas, no seu artigo 133 regula a participación cidadá no
procedemento de elaboración das normas.

Así, a participación pública neste momento substánciase nunha consulta pública a través do portal
web,  limitada  a  solicitar  a  opinión  dos  “suxeitos  e  das  organizacións  máis  representativas”
potenciamente afectados pola futura norma sobre:

a) os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa
b) a necesidade e oportunidade da súa aprobación
c) os obxectivos da norma
d) as posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias

PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR COA INICIATIVA

A Ordenanza reguladora do servizo municipal de auto-taxis existente no Concello de Pontevedra foi
aprobada polo Pleno da Corporación na sesión do 29 de xullo do ano 2000 (publicado no BOP de
Pontevedra núm. 161 do 23 de agosto do ano 2000). Desde a aprobación deste texto, a normativa
autonómica  introduciu  importantes  novidades  que  supoñen  que  a  normativa  municipal  quedase
obsoleta,  polo  que se pretende aprobar  un  novo texto  que adapte  o  réxime xurídico  municipal  á
normativa actual.

Asemade que se adapta a ordenanza ao novo marco lexislativo,  este Concello quere apostar  por
novos xeitos e modalidades de mobilidade e de transporte a demanda que permitan solucionar os
problemas de mobilidade das persoas que viven nas zonas rurais, fóra da zona urbana e, en especial,
de certos tramos e idade e das persoas con necesidades diversas de mobilidade. 

Neste senso, temos apostado, dentro do marco da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e
Integrado, por unha liña de actuación para o programa de “ implantación dun modelo de transporte
colectivo  á  demanda  mediante  vehículos  de  baixa  capacidade”,  proxecto  financiado  a  través  dos
fondos FEDER 2014-2020, por decisión do Ministerio de Facenda, cuxa implantación pode precisar da
modificación ou adaptación da Ordenanza. 

NECESIDADE E OPORTUNIDADE DA SÚA APROBACIÓN

É  necesario  elaborar  unha  ordenanza  acorde  coa  normativa  autonómica  e  que  responda  ás
necesidades actuais da cidadanía e do propio colectivo de profesionais do taxi. 

Ademais cómpre apostar pola intermodalidade no transporte e por facilitar o acceso da veciñanza a
infraestruturas de transporte supramunicipais como poden ser os hospitais ou aeroportos.
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OBXECTIVOS DA NORMA

O  obxectivo  da  norma  cuxa  aprobación  se  pretende  é  regular  o  servizo  municipal  de  taxi,
esencialmente naquelas cuestións nas que o Concello debe establecer o seu criterio, tal como a imaxe
dos vehículos, o procedemento para obter o certificado de aptitude profesional, medidas relativas á
prestación do servizo, etc.

Tamén salientamos como obxectivos o da adaptación da norma para facilitar a implantación dun novo
modelo de transporte a demanda, a coordinación e intermodalidade con outras formas de transporte
público, a adaptación paulatina do servizo de taxi para favorecer o seu uso por persoas e grupos con
dificultades de mobilidade ou, o estudo da implantación de novos servizos para os que se establecerán
tarifas planas, co obxecto de facilitar as viaxes aos aeroportos ou hospitais.

O posible contido e estrutura da futura ordenanza podería ser o seguinte, sen prexuízo de que atinxa a
outras cuestións:
- Obxecto e intervención municipal
- Os títulos habilitantes
- Os vehículos
- Os/as condutores/as
- Publicidade
- Prestación do servizo
- Réxime económico
- Estatuto xurídico das persoas usuarias do taxi
- Infraccións e sancións
- Disposición derogatoria
- Disposición final 

POSIBLES SOLUCIÓNS ALTERNATIVAS REGULATORIAS E/OU NON REGULATORIAS

A solución alternativa é atender só á Lei 4/2013, do 30 de maio, de transporte público de persoas en
vehículos de turismo de Galicia e ao seu Regulamento de desenvolvemento, non obstante, quedarían
cuestións sen regular esencias para a boa execución do servizo. 

PROVIDENCIA DO CONCELLEIRO DA ÁREA DE SOSTEMENTO DE ESPAZOS PÚBLICOS, OBRAS,
PARTICIPACIÓN SOCIAL E TERRITORIAL

De  conformidade  co  disposto  no  artigo  133  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  procedemento
administrativo  común  das  Administracións  Públicas,  dispoño  o  inicio  formal  do  procedemento  de
elaboración da Ordenanza reguladora do servizo de taxi no Concello de Pontevedra e se procede a
efectuar a consulta pública nos termos do devandito precepto, con publicación de anuncio no portal
web  municipal  e  solicitude  de  opinión  dos  suxeitos  e  das  organizacións  máis  representativas,
potencialmente afectados pola futura ordenanza.
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