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La Generalitat i l’AMB es reuneixen per 
acordar la regulació dels serveis VTC a 
Catalunya 
 

 Les dues administracions es troben per primer cop, pocs dies 
després de la convalidació al Congrés del Reial decret llei, per 
acordar la tramitació jurídica que haurà de tenir aquesta regulació a 
Catalunya 
 

 
 
El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, el director de l’àrea de 
Presidència de l’AMB, Salvador Milà, i el director de l’àrea de Mobilitat de 
l’AMB, Joan Maria Bigas, s’han reunit aquesta tarda a la seu del Departament 
de Territori i Sostenibilitat per acordar la tramitació jurídica que haurà de tenir la 
regulació dels serveis de vehicles amb conductor (VTC) a Catalunya. Cal 
recordar que el Congrés va convalidar dijous passat el Reial decret llei que 
modifica la Llei 16/1897 d’ordenació dels transports terrestres en matèria 
d’arrendament de VTC. 
 
En aquesta primera reunió s’han començat a valorar els continguts sobre els 
quals permet regular el Reial decret llei i que fan referència a les condicions de 
prestació dels serveis de VTC en l’àmbit urbà i metropolità. Entre aquestes, el 
registre de les llicències, la precontractació, els serveis i horaris, la sol·licitud 
dels serveis, la captació de clients, les especificacions tècniques dels vehicles, 
els recorreguts mínims i màxims, així com les modificacions legislatives 
puntuals que calgui en l’àmbit català. 
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En paral·lel, continua la tramitació del RDL com a Projecte de llei per “blindar 
les competències de la Generalitat i eludir qualsevol eventual 
responsabilitat patrimonial sobre la regulació del servei”, tal i com va 
assegurar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. 
 
 
29 d’octubre de 2018 


