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Metròpolis Barcelona

és la base per a les persones
on la sostenibilitat

A l’AMB tenim un compromís amb  

la sostenibilitat del medi ambient de 

l’àrea metropolitana de Barcelona. Per 

això treballem per la qualitat de l’aire 

i de l’aigua, gestionem els residus per 

convertir-los en un recurs, fomentem 

els transports públics, impulsem les 

energies renovables, fem front 

al canvi climàtic, eduquem per a  

un territori més sostenible...

Per a la sostenibilitat dels 3,2 milions 

de persones que hi viuen, treballen i 

estudien, impulsem la creació d’ocupació 

amb unes retribucions adequades, la 

reindustrialització, l’habitatge social, 

l’ensenyament, la recerca... 

52 % del territori per a 

espais lliures o naturals

Gairebé 1.500 km  

de carrils i vies per a bicicletes

75 instal·lacions  

i equipaments per al 

tractament de residus

Més de 50 organitzacions 

concessionàries o contractistes de 

l’AMB redueixen la petjada de carboni 

i són auditades per la ISO 14064

Més de 69.370 participants 

en 2.533 activitats educatives  

i de dinamització de l’AMB  

(2014-2015)

Més de 200 equipaments 

per a la gestió de l’aigua

278.665 MWh 

generats d’energies  

renovables per cogeneració

El 29 % dels 10.523 taxis 

metropolitans circulen amb energies 

i tecnologies eficients

4.800 habitatges 

de promoció pública

Fons de 5 milions d’euros  

per evitar els talls d’energia i aigua 

a les llars metropolitanes

Més de 400.000 

persones beneficiàries de 

la tarifació social per 

facilitar l’accés al servei 

de transports públics 

metropolitans 

30 milions en 

projectes de foment de la 

reindustrialització.  

Creació de nous llocs de treball 

en 236 polígons industrials

Fem una metròpolis sostenible 
en tots els sentits i per a tothom
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Preparem 
el futur

TAXI EDITORIAL

Obrim l’any amb una invitació a la parti-

cipació adreçada a tot el sector del taxi. 

Estem davant d’un període de nous reptes 

que es podran assolir amb unes organit-

zacions fortes i que representin cadascun 

dels taxistes que fan possible el funcio-

nament del servei del taxi els 365 dies 

de l’any. Necessitem aplegar esforços 

per defensar els interessos d’un sector 

consolidat i necessari com el que defineix 

el model del taxi de l’àrea metropolitana 

de Barcelona. 

En aquest context, i per poder preservar i 

defensar aquest model, l’IMET necessita 

conèixer l’opinió de tots els taxistes que dia 

a dia surten al carrer a fer el servei; neces-

sita renovar la representativat del sector en 

la Taula Tècnica del Taxi. És per això que 

el proper 5 de maig convoca el sector a 

una nova consulta i ho fa amb una novetat 

molt important: per primera vegada, s’hi 

incorporaran els vots dels taxistes no titu-

lars de llicència. La realitat diària del sector 

està determinada per tots els seus actors 

i segur que tots tenen molt a dir sobre els 

temes que preocupen i afecten l’activitat 

del taxi. L’espai participatiu que s’obrirà a 

partir del 5 de maig ha de comptar amb la 

contribució i el treball conjunt de tothom, 

amb totes les veus del sector perquè 

estem potser davant d’un dels moments 

més crucials de la història del taxi on caldrà 

defensar i assegurar-ne el futur. 

Davant la situació actual, cal analitzar 

també totes les mesures possibles que 

permetin als professionals guanyar clientela 

i recuperar la seva confiança en cas que 

l’hagin perduda. En aquest sentit, a curt 

termini iniciarem, amb tots els represen-

tants del taxi, una anàlisi seriosa sobre el 

sistema tarifari actual per tal de trobar-ne, 

si s’escau, un de nou molt més transparent 

i senzill que doni confiança als ciutadans 

i les ciutadanes, i sigui competitiu amb 

els que s’apliquen en altres models de 

transport. 

Obrim una nova etapa per al taxi de l’àrea 

metropolitana de Barcelona que ha d’estar 

marcada per  la participació, on ha de 

comptar el punt de vista de tothom, i per 

la modernització entesa com a punt de 

partida de la definició d’un model de taxi 

més competitiu, més transparent i molt 

més proper a la ciutadania.
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Estudi i anàlisi d’una nova 
estructura tarifària

IMET TAXI

Un dels objectius del Pla d’acció del 

mandat 2015-2019 de l’IMET és iniciar, 

conjuntament amb el sector, una anàlisi 

de l’estructura tarifària actual que ha 

determinat la tarifa del servei durant els 

darrers anys. 

L’intrusisme en el sector del transport i la 

irrupció de plataformes com la d’UBER 

obliguen el nostre model de taxi a cercar 

noves fórmules de dinamització del servei 

per tal d’evitar el transvasament de les 

quotes de mercat i fer-lo molt més compe-

titiu. Una fórmula, entre d’altres, és posar 

sobre la taula la possibilitat d’analitzar i 

plantejar un canvi de l’actual model tarifari.  

El client del taxi de l’àrea metropolitana de 

Barcelona es veu avui immers en un cú-

mul de tarifes i horaris d’aplicació de difícil 

comprensió. Aquest és, probablement, un 

dels factors que influeix negativament en 

la millora o en l’increment de la demanda 

de taxis.

Debat compartit

Evidentment, per la seva transcendèn-

cia, una reformulació del sistema tarifari 

actual és un tema que ha de ser tractat 

per tots els actors que intervenen i 

formen part del sector del taxi de l’àrea 

metropolitana. Per això, l’IMET considera 

imprescindible obrir un espai d’anàlisi i 

de debat i, amb aquest motiu, convocarà 

al més aviat possible els representants 

de l’actual Taula Tècnica del Taxi, els 

representants d’altres sindicats i asso-

ciacions, de treballadors assalariats, 

d’emissores de taxi, d’aplicacions, així 

com els representants del Departament 

de Territori i Sostenibilitat i la Direcció 

d’Indústria de la Generalitat de Catalu-

nya. També es convocarà l’Observatori 

del Taxi que actualment està a càrrec del 

Centre d’Innovació del Transport (CENIT).

L’IMET considera que ha de ser en aquest 

marc on s’han de determinar i s’han d’es-

tablir els paràmetres de representació per 

tal de treballar en l’avaluació i l’anàlisi en 

profunditat de l’estructura tarifària actual, 

així com proposar els canvis més adients 

que es puguin portar a terme per, si s’es-

cau, establir, canviar, modificar o renovar 

l’estructura tarifària actual que regeix el 

model de taxi de l’àrea metropolitana de 

Barcelona. 

En el supòsit que es determinés la ne-

cessitat d’una modificació de l’estructura 

tarifària actual, aquesta haurà de tenir les 

garanties d’aplicació en el parc de taxí-

metres i mòduls sense excepcions i haurà 

de ser valorada per part del sector. 
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TAXI IMET

El Ple del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-

na va aprovar la tarifa urbana de taxi que s’aplicarà al servei du-

rant el 2016. Es tracta d’una tarifa continuista, amb un increment 

ponderat del 0,5% en resposta a l’increment de l’IPC sectorial. 

Únicament es veu repercutida la Tarifa 1 en el preu per km, què 

s’aplica els dies laborables de 08:00 a 20:00 h. En la tarifa vigent 

durant el 2016 no es modifiquen els preus dels suplements amb 

relació a la Tarifa 2015 i, d’altra banda, es manté el preu fix de 

39€ en els recorreguts de l’Aeroport al Moll Adossat, i viceversa.

Com ja és habitual, la tarifa aprovada pel Ple del Consell Metro-

polità de l’AMB va ser ratificada per la Comissió de Preus de la 

Generalitat de Catalunya i està en vigor des del 19 de desembre 

en coincidència amb les Festes de Nadal. 

L’estructura tarifària aprovada per al 2016 és la següent: 

Concepte Euros

Baixada de bandera T-1 2,10

Baixada de bandera T-2 2,10

Baixada de bandera T-3 2,30

Baixada de bandera T-4 39,00

Km recorregut T-1 1,10

Km recorregut T-2 1,30

Km recorregut T-3 1,40

Km recorregut T-4 0

Hora d’espera T-1 21,27

Hora d’espera T-2 21,70

Hora d’espera T-3 21,70

Hora d’espera T-4 0

Suplements Euros

Aeroport (entrada/sortida) 3,10

Estació marítima Moll Adossat (entrada/sortida) 3,10

Fira Barcelona Gran Via  Montjuïc 2 (l’Hospitalet), Estació 

de Sants (sortida)
2,10

Vehicles de 7 places amb més de 4 passatgers (incloent-hi 

tots els passatgers)
3,10

Nits especials (20-8 h)

23/VI – 24/VI

24/XII – 25/XII

31/XII – 1/I

3,10

Maleta o similar (>55 x 40 x 20 cm)

Màxim 4 1,00

Altres conceptes Euros

Percepció mínima de les carreres amb origen a l’aeroport 

incloent-hi tots els suplements
20,00

Taxiemissora fins al lloc d’encotxament, preu màxim T-1 3,40

Taxiemissora fins al lloc d’encotxament, preu màxim T-2 4,20

Taxiemissora fins al lloc d’encotxament, preu màxim T-3 4,50

Percepció mínima de carreres amb servei de radioemissora 7,00

Les tarifes s’ajustaran a les normes d’aplicació 
següents:

a.- Els salts del taxímetre seran de 0,05 euros i l’import de la 

carrera es cobrarà per passos vençuts.

b.- El primer salt en la pantalla del taxímetre es produirà un cop 

s’hagin recorregut 45,455 m a T-1; 38,462 m a T-2; 35,714 m a 

T-3, o bé després de passar un temps de 8,463 segons a T-1 i 

de 8,295 segons a T-2 i T-3.

c.- La tarifa T-1 és d’aplicació al període diürn (8-20 h) dels dies 

laborables a l’àmbit de prestació del servei del taxi dins l’AMB.

d.- La tarifa T-2 és d’aplicació al:

- període nocturn (20-8 h) dels dies laborables

- dissabtes, diumenges i festius 06:00 a 20:00 h

- els dilluns i laborables després de festius de 00:00 a 08:00 h 

en l’àmbit de prestació del servei del taxi dins l’AMB.

e.- La tarifa T-3 és d’aplicació els dissabtes, diumenges i festius 

de 00:00 a 06:00 i de 20:00 a 24:00 a l’àmbit de prestació del 

servei del taxi dins l’AMB.

f.- La tarifa T-4 és d’aplicació en els trajectes del Moll Adossat a 

l’aeroport de Barcelona i en els trajectes de l’aeroport de Barce-

lona al Moll Adossat. Aquesta tarifa inclou tots els suplements.

Aquells vehicles que vagin equipats amb taxímetres que no 

puguin marcar la tarifa T-4, portaran en lloc visible un adhesiu 

informatiu d’aquesta tarifa a preu fix. A efectes de taxímetre i mò-

dul, el servei es realitzarà amb la tarifa que correspongui, d’acord 

amb el dia i la franja horària.

Tarifa del Taxi de Barcelona 2016
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g.- Els dies festius, a 

part dels diumenges, 

seran els dies festius 

a la ciutat de Bar-

celona del període 

d’aplicació d’aquesta 

tarifa: del 19 de 

desembre de 2015 

al 31 de desembre 

de 2016.

h.- El límit màxim de 

suplements a aplicar 

en un servei serà de 

15,40 €.

i.- En el cas del 

servei de radiotelè-

fon, la baixada de 

bandera es produ-

irà en el moment 

d’acceptació de la 

carrera, i no podrà 

excedir l’import marcat pel taxímetre en el moment que l’autotaxi 

tingui accés al lloc de l’encotxament, de 3,40 € quan s’aplica la 

T-1, de 4,20 € quan s’aplica la tarifa T-2 i 4,50 € quan s’aplica la 

tarifa T-3.

j.- El pas del túnel de Vallvidrera és optatiu per al client i, si es 

dóna aquest cas, el peatge d’anada i tornada anirà al seu càrrec.

k.- L’obligatorietat de canvi per part del taxista serà de fins a 20 euros.

Aquestes tarifes estan en vigor des del 19 de desembre de 2015 

a les 00:00 hores, a efectes de garantir que tots els vehicles de 

la flota puguin fer el canvi de tarifes abans de les festes nadalen-

ques.

El calendari de festes laborals a la ciutat de Barcelona, des del 

19 de desembre de 2015 fins al 31 de desembre de 2016, és el 

següent:

25 desembre 2015 15 d’agost 2016

1 gener 2016 24 setembre 2016

6 gener 2016 12 d’octubre 2016

12 febrer 2016 1 novembre 2016

25 març 2016 6 desembre 2016

28 març 2016 8 desembre 2016

16 maig 2016 26 desembre 2016

24 juny 2016

Els taxímetres aplicaran la tarifa urbana aplicada de 
la manera següent:

1) Els taxímetres automàtics faran l’aplicació automàtica de la 

tarifa urbana corresponent, en funció del dia i hora de cada 

moment del servei.

2) Al començament del servei, s’aplicarà de forma automàtica el 

suplement de nit especial quan així correspongui. 

3) El taxímetre garantirà la limitació màxima de suplements per un 

servei.

BENVINGUTS / BIENVENIDOS / WELCOME

Taxi connectat
Taxi conectado
Connected taxi

112
emergències

Descarregui-se-la!
¡Descárguesela!

Get our App!

TAXI 2016

De dilluns a divendres, 

de 08:00 a 20:00 h, 

incloses dues maletes

De lunes a viernes, 

de 8:00 a 20:00 h, 

incluidas dos maletas

Monday to Friday, from 
8 a.m. to 8 p.m., two 
suitcases included

www.amb.cat/apptaxi

29 €
PREU APROXIMAT / PRECIO APROXIMADO

APPROXIMATE PRICE

2

1

1

2
Avinguda Meridiana, 27, Barcelona...

Carrer de Roger de Flor, 75, Barce...

1,2 Km

02m53s

4.10€

Preus aproximats amb Tarifa Vigent, en condicions de trànsit fluid

AEROPORT
AIRPORT

BARCELONA
Plaça Catalunya

IMET TAXI
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TAXI IMET

Les ciutats amb el taxi més car i 
més econòmic 
Cost mitjà del viatge en taxi de tres milles (4,82 km) en 
diferents ciutats del món durant el 2015

CIUTAT TARIFA($)

Oslo  32,10

Zurich 27,59

Amsterdam 16,22

Los Angeles   15,65

Berlín 14,78

París 12,43

Nova York City 11,67

Sydney 11,52

Dublín 11,35

Barcelona 10,97

CIUTAT TARIFA($)

Londres 10,09

Tòquio 7,31

Istambul 5,66

Seül 4,45

Beijing 4,42

Hong Kong 3,65

El Caire 2,40

Kíev 1,59

Nova Delhi 1,54

Publicat per World Economic Forum: “Cities with the highest and lowest taxi fares”, by Niall McCarthy, 16 d’octubre de 2015

Segons l’estudi del World Economic Forum, el taxi més car per la mateixa distància recorreguda (4,82 km) correspon a la capital 

de Noruega, Oslo (32,10$), seguit per Zurich (27,59$), Amsterdam (16,22$), Los Ángeles (15,65€) i Berlín (14,78$). A Barcelona, la 

tarifa a la data de l’informe, pel mateix recorregut, era de 9,66€, que equivalia a 10,97$.
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TAXI IMET

La darrera consulta celebrada per 

escollir els representants del col·lectiu 

professional del servei del taxi als 

efectes de la seva relació amb l’adminis-

tració, va tenir lloc el 3 de maig de 2012. 

Els representants escollits, d’acord amb 

les bases de la consulta, són els que 

participen en les reunions de la Taula 

Tècnica.

La Taula Tècnica no és un òrgan de 

decisió, és un òrgan de debat, on es 

tracten i debaten tots aquells aspectes 

relacionats amb la quotidianitat del ser-

vei i es formulen propostes tendents a la 

millora de la qualitat del servei del taxi. 

Els representants escollits no cobren 

dietes i no tenen cap tipus de tracte de 

favor pel fet de participar en les reuni-

ons de la Taula.

L’obligatorietat d’unes eleccions en el 

sector del taxi no està regulat per Llei, 

però aquesta Administració sempre ha 

cregut necessari convocar-les per salut 

democràtica.

En les consultes anteriors no s’hi van 

incorporar els assalariats perquè es 

considerava que ells ja tenien les seves 

eleccions en l’entorn de les relaci-

ons laborals. Inicialment era el sector 

d’autònoms que les reivindicava perquè 

mai les havien fet. I també perquè en 

aquells moments aquest conjunt de 

taxistes assalariats no pujava més de 

200 persones.

Avui en dia, i donades les circumstàn-

cies de la societat i també del sector, 

és molt important que aquesta salut 

democràtica s’ampliï a tots aquells 

que treballen el taxi. En l’actualitat hi 

ha 3.800 persones que formen part 

d’aquest col·lectiu (familiars i assalariats) 

i no són titulars de llicència.

A la Taula Tècnica no volem decidir so-

bre qüestions que pertanyen al món de 

les relacions laborals. No és ni el nostre 

objectiu ni la nostra competència. Però 

sí que volem que els conductors que no 

són titulars de llicència i que formen part 

del col·lectiu de taxistes també puguin 

donar la seva opinió sobre temes que 

els afecten. 

El sector del taxi té per davant en 

5 de maig, Consulta al sector del 
taxi per renovar la Taula Tècnica

aquests moments assolir un conjunt de 

reptes que faran necessària la unitat  

de tots els taxistes. I taxistes ho són 

tots, tant els titulars com els no ti-

tulars. Tots fan servir les parades, 

tenen conflictes en els hotels, pateixen 

l’intrusisme, s’estan a la zona d’espera 

de l’aeroport, etc. Poder participar en 

les millores d’aquests aspectes ha de 

ser un dret de tots els taxistes, indepen-

dentment de si són titulars o no.

És, per tant, voluntat de l’IMET defensar 

l’espai de participació que representa 

la Taula Tècnica, en el benentès que 

aquesta Taula, com ja s’ha dit abans, 

no entrarà a tractar aspectes laborals 

que afectin els treballadors. I en tot cas, 

l’IMET sempre es reserva el dret de 

tractar amb només una part de la Taula 

Tècnica aquells aspectes que puguin 

afectar notablement els drets patrimoni-

als dels titulars de la llicència.

Dit això, informem que el Consell 

d’Administració de l’IMET del passat 

dia 22 de gener va aprovar les Normes 

de la Consulta que se celebrarà el 5 de 

maig, d’acord amb la normativa que es 

descriu a continuació:

L’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

a raó de les seves competències en 

matèria d’ordenació del sector del taxi, 

instrumenta diversos mecanismes de 

participació dels professionals d’aques-

ta activitat en la presa de decisions i en 

la implantació d’accions per afavorir el 

millor servei als ciutadans.

Aquesta participació en les relacions 

amb l’AMB s’estructura mitjançant 

les associacions i les organitzacions 

sindicals més representatives del sector, 

i també mitjançant la presència de re-

presentants dels conductors no titulars 

de llicències.

Amb aquesta finalitat, l’AMB planteja 

formular una consulta als taxistes, per 

tal que escullin o determinin les associa-

cions i les organitzacions sindicals més 

representatives. Per tant, les eleccions 

no comporten la determinació de les 

persones físiques que actuaran en 

representació del sector (llevat del cas 

dels conductors no titulars de llicència), 

sinó la identificació del nivell de repre-

sentativitat de cada associació en el 

sector, a efectes de la integració dels 

respectius representants en els òrgans 

de participació.

La consulta se celebrarà el 5 de maig 

de 2016 i es regirà per les normes 

següents:

1.- Electors

Seran electors tots els titulars de llicèn-

cia d’autotaxi, que estiguin en ple exer-

cici dels seus drets i tots els conductors 

no titulars de llicència.

L’Institut Metropolità del Taxi tancarà 

el cens d’electors el dia 30 d’abril i hi 

estaran inclosos:

- Totes les persones que en aquesta 

data siguin titulars de llicència.

- Tots els conductors no titulars de 

llicència amb la Credencial vigent. 

Hauran d’estar en actiu o haver treballat 

un mínim de quinze dies els tres mesos 

anteriors.

- L’IMET elaborarà el cens d’electors de 

les persones jurídiques.

El cens electoral es podrà  consultar 

en un indret de lliure accés de la seu 

de l’IMET, a partir de l’endemà del seu 

tancament. 

2.- Sistema electoral

L’objecte d’aquestes normes és regular 

la consulta que permeti determinar la 

composició de la representació de les 

diferents organitzacions del sector del 

taxi.

a) Els electors hauran d’utilitzar una 

d’aquestes tres paperetes de votació:

Paperetes del grup 1. S’escollirà en la 

votació entre totes les organitzacions 

que vulguin representar les persones 

físiques titulars de llicència, ordenades 

alfabèticament i amb el nom de tres re-

presentants com a màxim, que hauran 

de ser titulars de llicència en actiu.
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Paperetes del grup 2. S’escollirà en la 

votació entre totes les organitzacions 

que vulguin representar les persones 

jurídiques titulars de llicència, ordena-

des alfabèticament i amb el nom de 

tres representants com a màxim, que 

hauran de ser administradors en actiu 

de l’empresa.

Paperetes del grup 3. S’escollirà en la 

votació entres aquelles persones físi-

ques conductors no titulars de llicència 

que hagin obtingut el suport de 25 sig-

natures, tal com s’especifica en el punt 

3 d’aquesta normativa. La seva elecció 

serà per llistes obertes i consistirà a triar 

dues persones d’entre tota la llista.

Les paperetes de cadascun dels tres 

grups es dipositaran en la mesa corres-

ponent al grup respectiu. 

b) Seran representants a efectes de les 

relacions amb l’IMET:

PERSONES FÍSIQUES

- Aquelles candidatures de les orga-

nitzacions que vulguin representar les 

persones físiques titulars de llicència i 

que obtinguin el 10% o més dels vots 

vàlids emesos.

Per tant, no es tindran en compte, a 

efectes de representació, aquelles 

candidatures que no hagin obtingut 

almenys el 10% dels vots vàlids emesos 

en el conjunt de les meses electorals.

PERSONES JURÍDIQUES

- Aquella candidatura de les organitzaci-

ons que vulguin representar les perso-

nes jurídiques titulars de llicència i que 

obtingui més vots.

CONDUCTORS NO TITULARS DE 

LLICÈNCIA

- Les dues persones que hagin obtingut 

el major nombre de vots vàlids emesos 

en el conjunt de les meses.

3.- Presentació de candidatures. 
Requisits

Podran presentar candidatures tots 

els sindicats, gremis i associacions 

professionals legalment constituïts en el 

moment de l’aprovació d’aquestes nor-

mes. Hauran d’aportar original o còpia 

autenticada dels documents següents:

- Acta de constitució.

- Estatuts.

- Acord de la Junta per concórrer a la 

consulta.

- Acord de la Junta per determinar els 

representants.

- Acord de les respectives Juntes en les 

candidatures de coalicions electorals.

- Les candidatures de conductors no 

titulars de llicència s’hauran de presen-

tar amb el suport de 25 signatures de 

conductors no titulars i identificar-se 

amb nom i cognoms, número de DNI i 

número de Credencial (hauran d’estar 

en actiu o haver treballat un mínim de 

quinze dies els tres mesos anteriors).

4.- Lloc i termini de  
presentació

Les candidatures hauran de ser forma-

litzades per instància dirigida al gerent 

de l’IMET, a la seu d’aquest organisme, 

abans d’esgotar-se el termini de deu 

dies naturals a partir de la publicació 

d’aquestes normes.

5.- Proclamació de candidatures 
vàlides

La Gerència de l’IMET notificarà als 

sindicats, gremis, associacions profes-

sionals i candidatures individuals dels 

conductors l’acceptació o denegació de 

les candidatures presentades en un ter-

mini de tres dies naturals, després que 

s’hagi esgotat el termini de presentació. 

Aquesta resolució podrà ser impugnada 

en el termini de tres dies naturals davant 

la Junta Electoral, qui decidirà sobre la 

impugnació plantejada.

Així mateix, es disposarà la col·locació 

de les candidatures admeses en un 

indret d’accés públic a la seu de l’IMET i 

al portal web per a la seva consulta.

6.- Campanya

Les candidatures admeses podran 

desenvolupar activitats per donar a 

conèixer els mèrits dels seus membres 

i el seu programa. Aquestes activitats 

mai han de ser susceptibles de repercu-

tir en el funcionament del servei o de la 

normalitat ciutadana. En el cas d’incom-

plir-se aquest requisit, la Junta Electoral 

podrà notificar a una candidatura la 

seva desqualificació amb independèn-

cia de les mesures i sancions previstes 

pel Reglament Metropolità del Taxi i 

de les que siguin competència d’altres 

autoritats.

La campanya s’iniciarà el dia 18 d’abril 

de 2016 i conclourà a les 24:00 hores 

del dia 4 de maig de 2016.

Con Solred, 
obtendrá un mayor ahorro y rentabilidad

Descuentos en gasóleo
de hasta               por litro en
estaciones de servicio de Barcelona

Si desea información adicional póngase en contacto
Teléfono y/o WhatsApp.: 604 389 100  
Correo electrónico: gestiondatosbcn@gmail.com

Las condiciones y descuentos que se ofrece podrán ser modificados según la evolución del mercado

8 cts 

Repsol con los taxistas

IMET TAXI
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7.- Votacions

a) Data i horari:

Les votacions se celebraran el dia 5 de 

maig de 2016. L’horari de votació serà 

de les 09:00 a les 20:00 hores. L’IMET 

promourà que els llocs de votació siguin 

prou coneguts per tots els electors i 

candidatures.

b) Meses de votació

Es constituiran cinc llocs de votació amb 

les meses corresponents i necessàries 

repartides pel territori metropolità. La 

gerent de l’IMET determinarà el lloc de la 

seva ubicació, i cadascuna estarà presi-

dida per un funcionari de l’Administració 

metropolitana que actuarà per designa-

ció de la gerent de l’IMET, a fi de garantir 

el funcionament correcte de la mesa.

Les persones jurídiques tindran un sol 

lloc de votació.

Les candidatures admeses podran 

designar interventors que presentaran 

les seves credencials al president de la 

mesa. Aquest, un cop comprovada la 

validesa de les credencials, les admetrà 

i les incorporarà a l’Acta com a mem-

bres de la Mesa, i hi farà constar l’hora 

en què se’n produeixi la incorporació.

L’IMET té la responsabilitat de proveir les 

meses de paperetes normalitzades per 

a la votació, amb nombre suficient per al 

desenvolupament de les votacions.

8.- Escrutinis

En tancar-se els col·legis a l’hora previs-

ta, el president de cada mesa donarà 

per acabades les votacions i procedirà a 

anunciar als presents l’inici de l’escrutini. 

Aquest serà públic per a aquelles perso-

nes que reuneixin la condició d’electors.

El president procedirà a obrir una urna i 

anirà extraient-ne les paperetes, i anun-

ciarà en veu alta els vots obtinguts.

Una vegada finalitzat l’escrutini i el 

recompte, el president proclamarà els 

resultats obtinguts per cada candidatura 

i signarà l’Acta, i invitarà els interventors  

a signar-la. Es lliurarà còpia de les 

actes a tots els interventors que les 

demanin, a la seu de l’IMET.

9.- Junta Electoral

La Junta Electoral estarà formada per 

tres membres: el secretari de l’AMB, 

que en serà el president, un represen-

tant de la Conselleria d’Empresa i Ocu-

pació i un altre de la Direcció General de 

Transports i Mobilitat.

La Junta Electoral serà competent per 

resoldre els conflictes sobre l’accepta-

ció o denegació de candidatures, les 

derivades de la campanya electoral, de 

les paperetes electorals, de la composi-

ció de les meses i el seu funcionament 

i qualsevol aspecte no expressament 

regulat, que pugui presentar-se en tot 

el procés de la consulta electoral, la 

qual tindrà en compte les analogies 

amb les normes i els costums electorals 

generals.

La Junta Electoral podrà anul·lar el 

resultat d’una mesa si es produeixen 

situacions que facin impossible l’exercici 

del dret al vot o si es detecten irregulari-

tats en l’emissió del vot.

Així mateix, es farà càrrec de les actes, 

urnes i paperetes, i signarà als presi-

dents de les meses un rebut on consti 

el moment de recepció i les incidències, 

en cas d’existir-ne.

Les actes, urnes i paperetes seran 

lliurades immediatament pel president 

de la mesa a l’IMET, on estarà ubicada 

la Junta Electoral.

10.- Proclamació de resultats 
provisionals

La Junta Electoral proclamarà els resul-

tats provisionals de les votacions, i els 

notificarà a les candidatures admeses 

en el termini dels dos dies següents al 

de la celebració de la consulta.

11.- Reclamacions i proclamació 
de resultats definitius

Les candidatures admeses podran 

efectuar reclamacions pel que fa als 

resultats provisionals proclamats per 

la Junta Electoral, en el termini de vuit 

dies naturals des de la seva notificació. 

Les reclamacions s’hauran de plantejar 

formalment a la seu de l’IMET, i s’adre-

çaran a la Junta Electoral.

Les reclamacions inclouran les al-

legacions corresponents i les proves 

oportunes.

La Junta Electoral comunicarà a les 

candidatures interessades la seva deci-

sió abans de quinze dies des de la fi del 

termini de presentació de reclamacions i 

declararà definitius els resultats.

La proclamació definitiva dels resultats 

de la consulta serà feta pel president de 

l’IMET.

12.- Vigència dels resultats de 
la consulta als efectes 
de la participació davant 
l’Administració

La vigència dels resultats de la present 

consulta és de quatre anys, des de la 

data de la seva celebració.

13.- Normes complementàries

En tot allò que no estigui expressament 

regulat en la present normativa, es tin-

drà en compte, per analogia, les normes 

i costums electorals generals.

TAXI IMET
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MOBILE TAXI

CARRER ARAGÓ 71 
08015 BARCELONA

932 260 012
931 637 016
691 542 853
www.supertaxi.es

NOS AJUSTAMOS A 
SU DÍA DE FIESTA 
para reparar su vehículo

NO CERRAMOS AL MEDIODIA

SÁBADOS ABIERTOS

Embragues
Distribuciones
Frenos
Neumáticos

haz tu consulta 
por teléfono o web
sin compromiso

Tiendas y Talleres
C. Aragó 71,08015 Barcelona.
supertaxibcn@gmail.com

www.supertaxi.es Tels. 932 260 012  ·  931 637 016  ·  691 542 853

Tu coche 
siempre 
EN BUENAS 
MANOS

Cambio
DE FRENOS

Tiendas y Talleres

Cambio
DE FRENOS

Promociones 
DISTRIBUCIÓN

Cambios de
EMBRAGUE

Cambio 
DE FILTROS
Y ACEITE

Grandes Ofertas
EN NEUMÁTICOSEN NEUMÁTICOSPromociones en 

AMORTIGUACIÓNMORTIGUACIÓN
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TAXI PUBLIREPORTATGE

Des de quan condueixes un Toyota 
Prius amb Gas Natural Comprimit 
(GNC)? Des del novembre del 2012.

Quin vehicle tenies abans i per què 
el canvi? Era un Volkswagen Jetta, amb 
dièsel. El vaig canviar perquè va arribar un 
moment en què tenia ja un cert rodatge i 
avaries importants que demanaven un canvi.

Per què vas optar per un Toyota Prius 
amb Gas Natural Comprimit (GNC)? 
Perquè és un cotxe automàtic i està molt 
bé per al dia a dia del taxista. És híbrid i, 
per tant, un vehicle ecològic. Els costos del 
combustible baixen molt respecte als d’un 
vehicle tradicional. El meu està transformat 
per consumir GNC enlloc de benzina. Dis-
poso d’un vehicle doblement ecològic i molt 
més econòmic. 

Pots quantificar l’estalvi anual que 
t’ha suposat haver optat per aquest 
combustible? És una mica complicat. 
En consumir GNC, el que estic comprant 
són quilos. El que compren els companys 
i el que jo comprava abans de tenir aquest 
cotxe eren litres. Llavors no es pot establir 
una comparació entre litres i quilos. S’ha de 
trobar una unitat comparable. El cost del 
meu quilòmetre recorregut, amb passatge o 
sense, és de 3 cèntims.  

Més car, per tant, que un cotxe sense 
benzina? Sense reforma, el cost de la 
benzina em sortia a 5 cèntims. Precisament 
l’altre dia va pujar al meu taxi una parella 
que, per casualitat, eren també taxistes i 
tenien un Toyota Prius. Ells em deien que ara 

Entrevista a Josefa Maraver, taxista

Una aposta raonada i decidida pel 
Gas Natural Comprimit (GNC)

mateix omplir el seu cotxe amb benzina els 
costava uns 40 € de mitjana cada 650 km. 
Per fer el mateix recorregut, jo pago quasi 22 
euros. L’estalvi fent ús del GNC és, per tant, 
molt significatiu. 

Trobes que hi ha punts de recàrrega 
suficients? Dintre de la ciutat, a l’àrea 
metropolitana, tenim 3 boxes. Mai no m’he 
trobat en situació de quedar-me sense GNC. 
Si es donés el cas continuaria treballant 
amb benzina fins a trobar un nou punt de 
recàrrega. Ara bé, sempre s’agraeix que 
s’instal·lin més punts de recàrrega, però amb 
els que hi ha ja està bé. Mai no m’he quedat 
tirada. També hi ha benzineres privades que 
serveixen GNC i d’altres punts de recàrrega 
a Abrera o Santa Perpètua de Mogoda. No 
obstant això, quantes vegades sortim fora 
de l’àrea metropolitana? Molt poques, quasi 
sempre treballem al centre. 

Molts taxistes tenen objeccions a fer 
la transformació. Quina ha estat la teva 
experiència? És un tema tècnic i no ens 
n’hem de preocupar. La meva experiència 
ha estat bona. 

Has necessitat una inversió extra per a 
la adaptació del teu cotxe al GNC? La 
inversió del kit més el taller ronda els 2.000 
euros, dels quals es dedueix l’IVA. D’altra 
banda, Gas Natural Fenosa ofereix una 
bonificació. El resultat final és que l’adaptació 
et surt quasi gratuïta. 

Com és la conducció amb un cotxe 
d’aquestes característiques? No noto 
cap diferència. Alguns diuen que perden 
potència, jo no ho he notat. Fins i tot alguna 
vegada baixant de l’aeroport m’he quedat 
sense GNC i, apagant el computador, el 
cotxe no perd ni potència ni velocitat. El meu 
vehicle fa el canvi de combustible sense 
adonar-me’n ni jo ni el client. 

Et sents segura amb el GNC? La major 
part del dia la passo dins del cotxe i jo sóc 
la primera interessada que sigui segur. A 
més és un cotxe que està a doble torn i a la 
nit treballa. Compleixo totes les normatives 
que marquen la ITV i l’IMET, i sóc complidora 
amb les revisions. La manca de seguretat 
és un mite que procuro desfer de forma 
raonada especificant els avantatges d’un 
combustible que és segur i respectuós amb 
el medi ambient. 

Avaries significatives? Les típiques d’un 
Toyota Prius. No he tingut cap derivat de l’ús 
del GNC. De fet, el kit que porta instal·lat el 
cotxe no necessita cap manteniment. No 
he de passar pel taller cada sis mesos o 
cada x quilòmetres a fer un manteniment 
del sistema. Només necessito la certificació 
d’estanquitat per passar la ITV per seguretat, 
però no per manteniment. 

Vas rebre algun tipus d’ajuda? No vaig 
arribar a obtenir-les. Sé que avui, per com-
prar un cotxe ecològic o un de transformat, 
n’hi ha. Ara, pel fet d’instal·lar en el teu cotxe 
el GNC, l’empresa et dóna una bonificació 
que jo vaig gaudir en uns descomptes en 
bons de GNC. 

També tens beneficis fiscals? Des que 
tinc un vehicle que compleix el certificat 
de qualitat ambiental, em beneficio d’un 
descompte anual en l’Impost de Circulació. 
També hi ha un descompte especial si es 
porta l’adhesiu dels peatges. 

Per què creus que el taxi encara no 
aposta pel GNC? Per manca d’informació. 
En aquest moment, l’ús del GNC en els 

vehicles taxi és força desconegut. És una 
llàstima que no s’incentivi més. Jo puc dir 
que estalvio uns diners a l’any i, a més, amb 
un vehicle ecològic estic contribuint de forma 
activa a no embrutar el medi ambient.
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Mobile World Congress 2016
El servei de taxi es liberalitzarà del 22 al 25 de febrer des de 
les 18:00 fins a les 06:00 h
El Mobile World Congress 2016 se celebrarà un any més a 

Barcelona del 22 fins al 25 de febrer, amb una assistència 

de més de 94.000 professionals procedents de 200 països. 

Dos mil cent expositors ocuparan els 100.000 m2 d’exposició 

del recinte firal de la Gran Via i del recinte de Fira Montjuïc. 

Durant els quatre dies de Congrés s’organitzaran més de 

cent quaranta sessions de treballs amb la participació de 310 

ponents. Per tercer any consecutiu vindrà a Barcelona, Marc 

Zuckerberg, fundador de Facebook, entre d’altres persona-

litats relacionades amb la tecnologia mòbil o en la seva apli-

cació.  Aquest esdeveniment internacional estarà cobert per 

uns 4.000 periodistes en representació de diversos mitjans de 

comunicació internacionals i analistes del sector.  

Una de les novetats incorporades pels organitzadors aquest 

any és l’establiment de punts d’acreditació dels participants 

en diferents llocs de la ciutat. El més important estarà ubicat 

al Passeig de Gràcia, davant de l’estació de metro, i estarà 

operatiu des del 17 fins al 22 de febrer. Un altre punt se situarà 

a l’Estació de Sants, en l’esplanada de la plaça dels Països 

Catalans. L’organització ha millorat també els espais d’acredi-

tació a les terminals T1 i T2 de l’Aeroport de Barcelona.

A més de l’espai expositiu central del recinte firal de la Gran 

Via de L’Hospitalet, els palaus 2, 5 i 6 del recinte Fira de Mont-

juïc acolliran activitats diverses. L’espai Gaming es desenvolu-

parà en el Palau 2 el 19, 20 i 21 amb la participació de 3.000 

persones. El  programa 4YFN, organitzat pel Mobile World Ca-

pital Barcelona i el GSMA, s’obrirà en el Palau 8 de Montjuïc 

del 22 al 24, amb la previsió de 12.000 assistents. Per quart 

any consecutiu serà punt de trobada d’experts internacionals 

relacionats amb la indústria dels mòbils, l’emprenedoria i la in-

novació. Finalment, el palau 5 obrirà les seves portes al Mobile 

Explorer Club, un espai que dóna l’oportunitat d’apropar els 

nens al món del mòbil des d’una perspectiva educativa.

Liberalització del servei de taxi del 22 al 25 de 
febrer de 18:00 a 06:00 h

Atès que durant la celebració del Mobile Congress hi ha una 

demanda de taxis important per donar servei als congres-

sistes, el servei de taxi serà liberalitzat del 22 al 25 de 

febrer des de les 18:00 fins a les 06:00 h.

Es recorda, una vegada més, que en tractar-se d’un horari 

especial, les llicències afectades per aquesta liberalització no 

podran encotxar ni a l’Aeroport ni al Port.

Dues parades de taxi al recinte de la Gran Via

Com els darrers anys, per prestar servei a les persones que 

assisteixin a aquest esdeveniment internacional, els taxis 

disposaran de dues parades en el recinte de la Gran Via de 

l’Hospitalet.

L’organització posarà dues senyalitzacions excepcionals per 

indicar l’orientació de la parada de taxi Nord i una altra per a 

la parada de taxi al Sud. La localització està acordada amb la 

Guàrdia Urbana i també aprovada per Departament de Mobili-

tat de l’Ajuntament de Barcelona.

Així mateix es posarà una pantalla digital per poder donar mis-

satges puntuals i per informar als taxistes l’estat d’ocupació o 

de necessitat de les parades.

TAXI MOBILE
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Recomanacions per a un millor servei

Per a facilitar el vostre servei i l’accés de l’usuari al congrés 

preguntar sempre al vostre passatger o la vostra passatgera 

el nom del palau al qual es dirigeixen. En aquest sentit, us heu  

de dirigir a la parada principal (parada Sud) si el vostre passat-

ger vol anar als palaus 1, 2 o 3. En cas que vulgui accedir als 

palaus 4, 5, 6, 7 i 8, caldrà dirigir-se a la parada secundària o 

parada nord.

Els organitzadors recorden a tot el col·lectiu que el personal 

de gestió de les cues d’ambdues parades estan per ajudar per 

tal que l’encotxament dels assistents sigui el més àgil i eficient 

possible i recomanen i agraeixen que segueixin les indicacions 

en cada moment. 

Horaris de les parades

Diumenge 21 de febrer: de 17:00 a 21:00 h 

(únicament PARADA SUD)

De dilluns 22 a dimecres 24 de febrer: 08:00 a 22:00 h

Dijous 25 de febrer: de 08:00 a 20:00 h

Durant la setmana anterior a l’esdeveniment, del 20 al 21 de 

febrer, els assistents podran recollir les seves acreditacions 

en el recinte firal. Per aquesta circumstància s’esperen fluxos 

d’entrada i sortida de congressistes. Els horaris d’acreditació 

en el recinte de Fira Gran Via són els següents:

Dissabte 20 de febrer: de 09:00 a 18:00 h

Diumenge 21 de febrer: de 09:00 a 20:00 h 

Es recorda, d’altra banda, que durant els dies de muntatge 

d’aquest esdeveniment, el servei de taxi serà també necessari. 

Està previst que aquest es porti a terme des del dimecres 10 de 

febrer fins al diumenge 21, des de les 08:00 fins a les 21:00 h. 

Esdeveniments paral·lels susceptibles de generar 
demanda de taxis

El dimarts 23 de febrer s’organitza una festa a la discoteca 

Pachá, situada en el Passeig Marítim núm. 38 de Barcelo-

na. S’espera l’assistència de l’ordre d’unes 2.000 persones. 

Aquest acte social s’iniciarà a les 20:30 h i finalitzarà a les 

02:30 h.

Recordeu també que el Recinte de Montjuïc de Fira Barcelona 

tindrà activitats paral·leles durant la celebració de l’edició 2016 

del Mobile Congress amb una circulació important de perso-

nes susceptible de demanda de taxis. 

PANTALLA DIGITAL

A part de la senyalització fixa, el Mobile World Con-

gress posarà aquest any una pantalla digital, situada al 

carrer del Foc, uns metres abans de la senyalització fixa 

indicant la parada nord del carrer d’Urani, a través de la 

qual s’informarà i es donaran recomanacions puntuals als 

taxistes en un determinat moment sobre les necessitats 

i les demandes de servei de la parada Nord o Sud del 

recinte de la Gran Via.
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Plànol d’accès: Per encotxar, exclusiu per carrer Foc

Localització de les parades

TAXI MOBILE
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Zones de desencotxament (matí)

Senyalització de les parades

MOBILE TAXI
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TAXI SEGURETAT

El Mobile World Congress és una de les cites 

més importants dins de la programació de 

congressos de Barcelona i atrau milers de 

visitants. La Policia de la Generalitat – Mos-

sos d’Esquadra dissenya cada any un pla de 

seguretat destinat a facilitar la mobilitat i reduir 

les incidències en seguretat.

Determinades accions incloses en el Pla de 

Seguretat s’adrecen als participants per tal 

que coneguin la Policia de la Generalitat – 

Mossos d’Esquadra i aprofundeixin en el 

coneixement de les mesures bàsiques de 

seguretat que cal prendre en tota gran ciutat, 

com Barcelona, i dels serveis que tenen a 

la seva disposició durant el Congrés; entre 

aquests, el telèfon d’incidències, la comis-

saria de la PG-ME dins del recinte ferial, o el 

telèfon d’emergències gratuït i amb atenció en 

diferents idiomes.

La col·laboració i l’esforç conjunt dels cossos 

policials, hotelers, restauradors i dels opera-

dors de transport públic, com el sector del 

taxi, és cabdal per contribuir a un congrés 

exitós. 

En aquest sentit, i amb l’objectiu que pugueu 

seguir oferint un excel·lent servei als con-

gressistes en el cas que us sol·licitin ajuda 

o informació, els mossos d’esquadra i els 

organitzadors del congrés faciliten una sèrie 

de recomanacions de seguretat i informació 

de servei.

Un congrés segur

EN CAS D’INCIDENTS, dins o fora del recinte firal
  IN THE EVENT OF AN INCIDENT, whether onsite or in the city

 
 

Cobreix el recinte firal i tota la ciutat
Número a la part posterior de l’acreditació

Number on the back of your pass
Covers the entire city of Barcelona

y

Dins del recinte firal: Entrada Edifici Sud
Inside the venue: South Entrance building

+34 900 77 2016

FREE24h

Remove your Congress pass upon leaving the venue

Keep your personal belongings with you, both inside and 
outside the venue

Avoid taking your wallet or purse in places of easy access

mossos.gencat.cat
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T’animes a parlar en anglès amb 
els teus clients?

La ciutat de Bar-

celona i la seva 

àrea metropoli-

tana són, sense 

dubte, un referent 

turístic al món. 

L’activitat turística esdevé una realitat que conviu amb la ciutat 

i la seva gent. Moltes de les activitats tradicionalment dirigides 

a la població local han hagut de canviar i adaptar-se a les 

noves demandes derivades d’aquesta activitat.

Segons dades estadístiques de Turisme de Barcelona, el 2014 

la ciutat va rebre un total aproximat de 7.900.000 visitants, els 

quals es belluguen arreu de la ciutat i moltes vegades ho fan 

en taxi.

Un punt a part esdevé el fenomen del turisme professional. 

El 24,1% del total de visitants a la ciutat el 2014 va venir per 

motius professionals i a Barcelona es van celebrar 1.969 

congressos, convencions i jornades professionals, amb la 

participació de 579.855 delegats, dels quals el 85,8% eren 

internacionals. 

A més, Barcelona s’ha posicionat com una de les primeres 

ciutats d’Europa i del món en acollir més congressos interna-

cionals. Segons dades de l’ICCA (International Congress and 

Convention Association), l’any passat Barcelona va obtenir la 

cinquena posició a nivell mundial per 15è any consecutiu.

Per tot això, es fa evident que l’activitat econòmica i la xarxa 

d’empreses públiques i privades que conformen els serveis a 

la ciutat de Barcelona i l’àrea metropolitana han d’adaptar-se a 

les necessitats del nou perfil de ciutadà temporal.

En aquest context, s’ha engegat un projecte, engrescador i 

interessant, per al col·lectiu de taxistes de Barcelona i l’àrea 

metropolitana. Es tracta d’una acció formativa en línia per 

aprendre a comunicar-se en anglès amb coneixements bàsics 

de la ciutat, des d’un punt de vista cultural. La formació es 

Noves inscripcions per al curs Online English for taxi drivers a 
principis d’abril

finança amb recursos de l’impost turístic i és possible gràcies 

a un conveni de col·laboració signat entre Barcelona Activa, 

Turisme de Barcelona i l’Institut Metropolità del Taxi (IMET).

Per participar-hi, NO cal parlar anglès. El curs té una duració 

de quatre setmanes i es fa en línia, és gratuït i està dissenyat 

per treballar, mitjançant rol playing, situacions reals que els 

taxistes poden trobar-se en atendre un visitant anglosaxó. Per 

exemple:

- Com arribar a una destinació.

- Si el taxi està disponible, si hi ha molt trànsit, quant de 

temps es trigarà a arribar a un lloc…

- Quant és el total de la carrera i si poden pagar amb targeta, 

si donen un bitllet molt gran, si han d’anar a un caixer…

- La climatologia.

- Situacions que passin als usuaris, com ara la pèrdua d’un 

objecte, ajudar a trobar una adreça, etc.

Les activitats que es proposen en aquest curs, són dinàmi-

ques i divertides i els participants poden connectar-se amb 

els seus dispositius electrònics (tauletes, mòbils, ordinadors) 

durant les estones que tinguin lliures.

El curs pilot ja va començar l’1 de febrer amb 250 taxistes i, a 

partir del mes d’abril, podran participar-hi gratuïtament tots el 

taxistes en actiu que vulguin.

Les inscripcions per al curs d’abril es podran fer a partir 

d’aquest mes a través del portal web de l’IMET: taxi.amb.cat 

Per tal d’incentivar la participació hi haurà premis per als més 

entusiastes: entrades dobles per al Zoo, el Tibidabo, el Barce-

lona Bus Turístic i el Walking Tour Gòtic.

Animeu-vos a participar-hi!
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No tanquem al migdia
Horari:  7:00 a 20:00 h
Dissabtes 7:00 a 14:00 h  

HORARIS:

No cerramos al mediodía
Horario:  7:00 a 20:00 h
Sábados 7:00 a 14:00 h  

NOVETAT!  KIT DE DISTRIBUCIÓ + MÀ D’OBRA

PROMOCIÓ!  40%  DE DESCOMPTE EN FRENS

• DISC DE FRE   • PASTILLES DE FRE   • LÍQUID DE FRE

Auto Fuber  al servei del TAXI

Badajoz, 52
08005 Barcelona 22@ 
Tel. 93 485 00 49

info@autofuber.com
www.autofuber.comAuto Fuber

PER AL TAXIPROMOCIONS 2016PROMOCIONS 2016
PER AL TAXI

Servei de REPARACIONS IMMEDIATServei de REPARACIONS IMMEDIAT

REPAREM TOTES LES MARQUESREPAREM TOTES LES MARQUES
MECÀNICA, XAPA i PINTURA

TREBALLEM AMB TOTES LES ASSEGURADORES

GARANTIA DE 2 ANYS EN TOTES LES REPARACIONS

FINANCIEM TOTA LA REPARACIÓ 6 MESOS SENSE INTERESSOS
FINALITZACIÓ DE L’OFERTA DE FINANCIACIÓ 30/06/2016

  • 1.9 TDI i 2.0 TDI des de 285€ + IVA

    • 1.6 GLP des de 205€ + IVA 

      • 1.6 i 2.0 (COMMON-RAIL) des de 344€ + IVA 
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NOU SEAT TOLEDONOU SEAT TOLEDO
1.6 TDI 115 CV CR (4 L/100 Km)  

2.0 TDI 110 CV CR     (4,9 L/100 Km)

Badajoz, 52
08005 Barcelona 22@ 
Tel. 93 485 00 49
www.autofuber.comAuto Fuber

SEAT ALHAMBRA
2.0 TDI 150 CV (6 L/100 Km)

2 0 TDI 110 CV CR (4 9 L/100 K )

NOU SEAT LEON ST

Finançament segons necessitats      Sense entrada: Vehicle, Taxímetre, Assegurança, etc.  

per 12.670 €* IVA no inclòs

FFFFinançament seggons necessitats      Sen
per 12.670 €*

nse entr
A A nono iinnccclòòlòlòss

Sen
IVVVI AAAIVA no inclòs Vàlid fins al 30/04/2016

* Oferta especial recomanada per a SEAT LEÓN ST 2.0 TDI 110 cv. Reference, per a vehicles en Stock.
Estalvi promocional inclòs, condicionat a oferta de finançament de VW Finance i pla Pive inclòs, segons condicions Govern.

Tres vehicles que són
   el present
      i el futur del TAXI

LEON  - TOLEDO  -  ALHAMBRA

Tràmits de Matriculació Gratuïts - Màxima taxació del seu Taxi usat
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Ampliació de l’Estació de Sants
Les obres afectaran l’encotxament i el desencotxament de la parada de taxis

L’IMET i la Policia Local del Prat estableixen un protocol d’actuació contra 
l’intrusisme a la T2
A final de novembre passat, l’Institut Metropolità del Taxi 

(IMET) i la Policia Local de l’Ajuntament del Prat de Llobregat 

van establir, amb el vistiplau d’AENA, un protocol d’actuació 

per tal de treballar de forma conjunta a la Terminal T2 de 

l’Aeroport de Barcelona en tots aquells temes relacionats amb 

l’intrusisme en el servei del taxi. 

ADIF ha iniciat les obres per a l’ampliació de l’Estació de Sants 

que es perllongaran fins a la primavera, les quals produiran 

afectacions en la parada de taxi de la plaça de Joan Peiró, en 

la zona d’encotxament i a l’àrea de la reserva de taxis.

Zona d’encotxament de la parada

Per l’ampliació de l’edifici de l’estació serà necessari un des-

plaçament d’uns 30 m de la zona d’encotxament de la parada 

de taxis. Per aquest motiu, i en una primera intervenció, es 

preveu tancar la zona d’actuació que afectarà la graella de 

taxis per iniciar el trasllat de la marquesina corresponent, la 

qual es troba en el primer tram de la parada.

Tot i que es podrà continuar fent l’encotxament en aquesta 

zona, es poden produir afectacions puntuals en el moment 

dels treballs de desplaçament de la marquesina previstos per 

a les primeres dues setmanes de les obres.

Aquesta nova localització establerta per a 

l’inici de la zona d’encotxament de la parada es 

mantindrà una vegada les obres estiguin finalit-

zades, la qual estarà més pròxima a la sortida de 

l’Estació una vegada l’ampliació de l’edifici estigui 

finalitzada. 

Zona de reserva de taxis

Per haver de tancar la zona d’actuació de les 

obres, l’execució de la primera fase d’obres es 

podria perllongar fins a l’abril de 2016 i afectarà 

32 places de la zona reservada per a taxis. Per tal 

d’interferir el mínim possible en l’oferta de servei 

de taxi, durant els moments de màxima ocupació, 

es recomana establir tres fileres de vehicles en la 

zona d’encotxament per compensar aquesta pèr-

dua de capacitat durant aquest període d’obres. 

Finalitzada aquesta primera fase d’obres i realitzades les 

reestructuracions necessàries, el nombre de places actuals en 

la zona reservada per a taxis gairebé es mantindrà (únicament 

es reduirà una plaça).

A petició dels representants de la Taula Técnica del Taxi, 

durant els primers dies de les obres, ADIF assignarà personal 

de l’empresa constructora per tal que informin i orientin els 

usuaris per facilitar la gestió del servei en aquesta situació 

provisional. 

Zona de desencotxament de la parada

D’altra banda, també es preveu senyalitzar una zona de 

desencotxament provisional amb capacitat per a sis taxis al 

passeig de Sant Antoni (en l’actual via de circulació paral·lela a 

la zona d’encotxament) per tal de facilitar el desencotxament 

del servei durant els tres mesos que durin les obres.
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L’Ordenança Fiscal aprovada per 

l’Ajuntament de Barcelona, el 29 de 

desembre passat, ha fet una aposta 

decidida per la fiscalitat ambiental i la 

mobilitat sostenible.

En aquest sentit, el Consistori barcelo-

ní estableix, a través d’aquesta Orde-

nança, la bonificació fiscal en l’Impost 

de Circulació a tots els vehicles no 

contaminants i no només els turismes 

com fins ara, i deixa de premiar els 

vehicles dièsel. A més, en les bonifica-

cions s’incorporen els vehicles híbrids, 

amb un 75% de l’Impost de Circulació, 

amb la condició que siguin de benzina 

i emetin un màxim de 120 gr/km CO
2
. 

Atenent a una al·legació de l’Institut 

Metropolità del Taxi (IMET), també 

bonificarà els vehicles que usen gas 

liquat-benzina i gas natural-benzina.

L’Ajuntament de Barcelona accepta una 
al·legació de l’IMET i bonificarà també els vehi-
cles taxi amb gas liquat-benzina i gas natural-
benzina en l’Impost de Circulació

Supressió del permís 
de conduir de la classe 
BTP

El permís de conduir BTP que s’exigia 

als taxistes a banda d’altres conductors, 

ja no existeix des de l’1 de gener del 

2016. El motiu de la seva desaparició és 

la necessitat d’adaptar els models de 

conducció espanyols a les categories 

dels permisos existents en el Permís 

Únic Europeu de Conducció, que és 

comú en els 28 estats membres de la 

Unió Europea. 

Com a conseqüència d’aquesta supres-

sió, els taxistes que ara són titulars del 

BTP podran seguir conduint els seus 

vehicles i no necessitaran modificar el 

seu permís de conducció. La modifica-

ció es farà efectiva quan s’hagi de reno-

var el permís de conduir de la categoria 

B i serà també en aquest moment quan 

ja no figurarà la menció BTP en el seu 

carnet.  

El seguiment de tot aquest canvi per als 

taxis de l’àrea metropolitana de Barcelo-

na serà fet per la ITV, quan els taxistes 

passin les revisions pertinents. 

D’altra banda, les persones que vulguin 

accedir a les proves d’accés a l’activitat 

del taxi hauran d’estar en possessió del 

permís de conducció classe B, amb un 

any d’antiguitat. 

Més informació: Real Decreto 

1055/2015, de 20 de novembre, pel qual 

es modifica el Reglamento General de 

Conductores, aprovat pel Real Decreto 

818/2009, de 8 de maig. 

DIA DESCANSEN TAXISTES AMB LLICÈNCIES

Dimecres 6 de gener - Reis Parells

Divendres 12 de febrer - Santa Eulàlia Senars

Divendres 25 de març - Divendres Sant Parells

Dilluns 28 de març - Pasqua Florida Senars

Dilluns 16 de maig - Segona Pasqua Parells

Divendres 24 de juny - Sant Joan Parells

Dimecres 12 d’octubre - El Pilar Senars

Dimarts 1 de novembre - Tots Sants Senars

Dimarts 6 de desembre - La Constitució Senars

Dijous 8 de desembre - La Immaculada Parells

ESDEVENIMENT DIES LIBERALITZACIÓ

Mobile World Congress Del 22 al 25 de febrer de 18:00 a 06:00 h

Primavera Sound Del 2 al 4 de juny Dia 5 de juny: 04:00 a 08:00 h

Sònar Del 16 al 18 de juny Dia 19 de juny: 04:00 a 08:00 h

Nit del 24 al 25 de desembre De 20:00 a 08:00 h

Cap d’Any Nit del 31 de desembre 2016 

a l’1 de gener 2017

De 20:00 a 08:00 h 

(*) Les llicències afectades per aquesta liberalització del servei per dies especials no podran encotxar ni a l’Aeroport ni al Port.

Nit de Nadal

Of. Travessera de les Corts, 166-172

marta.gironi@catalunyacaixa.com
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L’AMB ha instal·lat nous punts de recàrrega ràpida per a 

cotxes elèctrics al Prat i a Cornellà de Llobregat. Aquestes 

actuacions s’emmarquen en el pla de promoció de l’ús del 

vehicle elèctric inclòs en el Programa de Mobilitat Sostenible 

2014-2015 de l’AMB, i amb els compromisos adquirits amb la 

signatura dels corresponents convenis de col·laboració amb 

els fabricants Nissan, Renault i BMW. L’AMB té en projecte 

la instal·lació de 10 punts de recàrrega ràpida en el territori 

metropolità, un d’ells és el del Prat i el segon està, com s’ha 

dit, a Cornellà. Aquesta xarxa de punts completarà la que 

l’Ajuntament de Barcelona ja ha instal·lat, i la que puguin instal-

lar en un futur altres ajuntaments o els operadors de recàrrega 

privats. 

El punt de recàrrega situat en el municipi del Prat dóna servei, 

principalment, als vehicles que circulen per la C-32 i la B-22 

travessant els municipis del Prat i Sant Boi i, de manera espe-

cial, als taxis elèctrics que presten els seus serveis a l’aero-

port. Es troba a la plaça de la Volateria del Polígon Mas Blau, i, 

per tant, molt proper a l’aeroport. 

El de Cornellà s’ha instal·lat al carrer de Baltasar Oriol, can-

tonada amb l’avinguda de Pablo Picasso, sortida 15 de la 

Ronda de Dalt (costat del centre comercial El Corte Inglés-

Hipercor). 

Ambdós punts de recàrrega estan disponibles les 24 hores al 

dia i els set dies de la setmana. Funcionen de forma auto-

màtica (sense personal d’assistència). La instal·lació s’activa 

amb la mateixa targeta d’usuari que a la ciutat de Barcelona, 

i permet la recàrrega de la bateria de qualsevol dels vehicles 

elèctrics actualment autoritzats per a taxi, en 20-30 minuts.

Nous punts de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics al Prat i a Cornellà

Revisions

204 taxistes tenen pendent la revisió metropolitana 
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10635

10669

10704

10741
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Llicències que no han passat la revisió

Fins al 2 de febrer de 2016, els taxistes relacionats en la llista 

d’aquesta pàgina no havien passat la revisió metropolitana. Us 

recordem que és una de les obligacions que el taxista ha de 

complir (Art. 32 del Reglament Metropolità, de juliol de 2004) 

i, amb la qual, els ciutadans i les ciutadanes tenen la garantia 

que el vehicle sol·licitat per fer un desplaçament amb taxi és 

apte per fer-lo, i que té en vigor l’assegurança i la documenta-

ció que l’acredita per a treballar en el servei de taxi de l’AMB.
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L’objectiu: establir i aprofundir llaços d’amistat entre 

les dones que treballen en el sector del taxi

El 9 de gener, Barcelona va acollir una trobada d’un cente-

nar de dones taxistes de diferents ciutats de l’Estat. Darrere 

d’aquesta reunió no hi havia cap finalitat política ni reivindicati-

va; l’objectiu era, segons les organitzadores, establir i apro-

fundir llaços d’amistat. No és la primera vegada que aquesta 

trobada es realitza, ha estat la quarta. Les altres tres es van 

celebrar a Oviedo, Màlaga i Mallorca.

Tot va començar fa quatre anys gràcies a les xarxes socials 

i, en concret, a partir d’una pàgina creada a Facebook sota 

el nom “Foro de la mujer taxista”. La idea d’anar més enllà va 

sortir d’aquest grup i de l’esperit emprenedor i animador de 

l’única taxista que treballa a Fuente del Ebro de Saragossa, 

Sònia Rubio, que també va ser la promotora del llibre Mujer 

taxista, anécdotas, editat l’any 2012.

Aquesta reunió que es concretà en un sopar és, sempre 

segons les organitzadores, una manera de fer turisme portant 

sempre endavant la marca TAXI, però de la mà de les dones 

taxistes. A la trobada de Barcelona hi van assistir taxistes 

procedents de Màlaga, Saragossa, Madrid, València, Tenerife, 

Mallorca, Tarragona, Segòvia, Sitges, Lleida i Cunit.

El taxi és un servei públic vital per a les 

persones cegues. Amb ell poden accedir 

a qualsevol lloc amb les millors garanties 

de rapidesa i seguretat. Poden despla-

çar-se per anar a treballar, al metge o 

sortir a un teatre o a un restaurant exac-

tament igual que qualsevol altre client. 

Unes 200 persones cegues a Catalunya, 

un centenar llarg a la província de Barce-

lona, viatgen acompanyats d’un gos guia. 

Un gos guia està molt ben educat, cami-

na sempre al costat del seu amo i quan 

puja al taxi es posa sempre als seus 

peus. És un animal amb salut i molta 

higiene perquè obligatòriament ha de fer 

controls veterinaris regulars. La majoria 

provenen de La Fundación ONCE del 

Perro Guia (www.once.es/perrosguia), on 

tots han estat ensinistrats per instructors 

per fer la seva feina de manera excel·lent.  

Un gos pigall no és un animal de compa-

nyia qualsevol. Són els ulls d’una persona 

cega. Segons la Llei catalana de gossos 

d’assistència 19/2009, tenen lliure accés 

a qualsevol espai públic i a qualsevol 

mitjà de transport. 

Moltes gràcies per obrir sempre les 

portes del taxi a les persones cegues i 

els seus fidels acompanyants, els gossos 

pigall. L’ONCE agraeix l’ajut que es presta 

des del taxi als cecs que van amb un gos 

guia.

Un centenar de dones taxistes de diferents ciutats del país es reuneix a Barcelona

El gos guia i el taxi
“Gràcies per obrir les portes del taxi a les persones cegues i als seus fidels acompanyants: 
els gossos pigall!” 
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El 34% dels vehicles nous aplicats 
a llicència s’inclinen per les 
energies eficients el 2015
Les xifres d’incorporació de vehicles nous al parc de taxis de 

l’AMB durant el 2015 són pràcticament les mateixes de l’any 

anterior. Els 34% dels taxistes que va renovar el seu vehicle 

l’any passat es va inclinar pels vehicles amb energies eficients, 

amb un certa preferència envers els vehicles híbrids. La intro-

ducció del vehicle elèctric és lent però progressiu. 

Una gran part dels vehicles autoritzats per a taxi durant el 

2015 va ser monovolums de set places i de fabricants molt 

diversos, un dels quals va optar per autoritzar un vehicle amb 

Gas Natural (veure pàg. següent). 

3.118 taxis circulen avui amb energies i tecnologies eficients, 

això és pràcticament el 30% del parc de vehicles taxi de l’àrea 

metropolitana de Barcelona. 

VEHICLES NOUS APLICATS A LLICÈNCIA  ANY 2015

Marca i model Any 2014 Any 2015

Dacia-Lodgy 33 235

Toyota Prius 09 291 220

Skoda Rapid 243 194

Seat Toledo 12 150 169

Volkswagen Caddy 123 100

Seat Altea XL 113 85

Peugeot 5008 79 81

Toyota Prius Plus 46 48

Mercedes 212 23 39

Citroën C Elysée 7 37

Fiat Escudo 47 34

Opel Zafira 98 25

Volkswagen Caddy 2015 - 33

Skoda Super Combi 12 16

Seat Alhambra 10 22 10

Citroën C4 Picasso 3 11

SsangYong Rodius - 10

Mercedes Classe V - 6

Nissan eNV200 5 5

Skoda Superb 08 6 4

Mercedes Vito - 4

Volkswagen Caravelle 4 3

Renault Laguna 10 1 1

Nissan Leaf - 1

Seat Alhambra - 1

Skoda SuperB - 1

ByD-E6 13 -

Mercedes 212 Break 5 -

Nissan NV200 1 -

Renault Mega Scenic 2 -

Skoda Octavia 05 3 -

1.330 1.373

Quadre comparatiu 2014 -2015 

LES 16 MARQUES I MODELS MÉS ESCOLLITS PELS TAXISTES FINS 

AL 31 DE DESEMBRE DE 2015

Marca i model Quantitat Percentatge

Toyota Prius 09 2.208 21.04

Seat Altea XL 1.700 16,20

Skoda Octavia 05 1.066 10,16

Skoda Octavia 849 8,09

Skoda Rapid 521 4,96

Volkswagen Caddy 332 3,16

Opel Zafira 308 2,94 

Peugeot 5008 273 2,60

Dacia Lodgy 267 2,54

Seat Alhambra 252 2,40

Seat Toledo 04 182 1,73

Mercedes 2012 159 1,52

Seat Toledo 99 121 1,15

Toyota Prius Plus 121 1,15

Fiat Scudo 112 1,07

Toyota Prius 107 1,02

Altres models 1.916 39,31

Total 10.494 100,00

Gasoil Híbrids GLP
Gas 

natural
Elèctrics

2013 7.980 1.869 624 28 0

2014 7.669 2.201 582 27 18

2015 7.378 2.431 641 23 23
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MARQUES I MODELS DE VEHICLES AUTORITZATS PER A TAXI L’ANY 2015

Marca Model Potèn. Canvi Combustible Tipus vehicle Data Homologació Ubicació Taxímetre

FORD CUSTOM

100 CV

Manual Gasoil A Monovolum 7 p 15/12/2015

Tauler

Sobre mirall retrovisor

Integrat mirall retrovisor

125 CV

155 CV

MERCEDES

CLASE V

135 CV Man./aut. Gasoil A Monovolum 7 p 29/04/2015 Integrat mirall retrovisor

165 CV Man./aut. Gasoil A Monovolum 7 p 29/04/2015 Integrat mirall retrovisor

190 CV Automàtic Gasoil A Monovolum 7 p 29/04/2015 Integrat mirall retrovisor

VITO

90 CV Manual

Gasoil A Monovolum 7 p 29/04/2015 Integrat mirall retrovisor

115 CV Manual

135 CV Man./aut.

165 CV Man./aut.

190 CV Automàtic

SEAT LEÓN 110 CV Manual Gasoil A Familiar 06/05/2015
Tauler

Integrat mirall retrovisor

SSANGYONG RODIUS
155 CV Automàtic

Gasoil A Monovolum 7 p
31/07/2015 Tauler

Integrat mirall retrovisor175 CV Man./aut. 12/11/2015

VOLKSWAGEN
CADDY 

2015

100 CV Manual Gasoil A Monovolum 5 p

19/10/2015
Tauler

Integrat mirall retrovisor

100 CV Manual Gasoil A Monovolum 7 p

110 CV Manual Gas Natural Monovolum 5 p

110 CV Manual Gas Natural Monovolum 7 p

150 cv Man./Aut. Gasoil A Monovolum 5 p

150 CV Man./Aut Gasoil A Monovolum 7 p
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L’Institut Metropolità del Taxi (IMET) ha autoritzat el model Seat 

León ST familiar compacte per a taxi, amb una motorització 2.0 

TDI CR de 110 CV, amb canvi manual. El vehicle, de conducció 

molt precisa, té un consum mitjà de 4,1 litres als 100 km i una 

velocitat màxima de 189 km/h. La seva amplada, 4.535 mm, 

permet garantir la seva adaptació al servei públic de taxi en 

oferir un habitacle versàtil i confortable per al taxista i als 

passatgers gaudir d’unes places posteriors àmplies i còmo-

des. El maleter té una capacitat de càrrega de 587 litres, que 

s’incrementa fins als 1.470 l amb el suport dels seients abatuts 

posteriors. 

Els vehicles Seat León ST té una bona qualitat d’acabats, amb 

la garantia d’haver estat muntat directament en la fàbrica Seat 

de Martorell. El taxista que s’inclini per aquest model  l’haurà de 

rebre, quan l’adquireixi, amb els colors corporatius del taxi de 

Barcelona.  

El Seat Leon ST per a taxi està disponible amb un equipament 

de sèrie complet en què destaquen, entre altres elements, 

l’airbag frontal i lateral per al conductor i per als acompanyants, 

el sensor de pressió de neumàtics, el volant multifunció, seients 

de darrere plegables 1/3 2/3 i reclinables, el doble pis del 

maleter, etc. Els seients dels passatgers i del conductor són 

regulables en alçada, i el del conductor amb regulació lumbar. 

També la marca ofereix un equipament opcional, així com la 

possibilitat d’incorporar el paquet d’hivern per fer la conducció i 

l’habitable més confortable per al taxista. 

SEAT aposta una vegada més pel 
taxi amb el model León ST familiar

L’IMET autoritza el SEAT León ST familiar incorporant-lo a llista 

de vehicles que la marca ja té autoritzats per a taxi i  que, com 

altres fabricants, continua contribuint a construir la història del 

taxi de l’àrea metropolitana per l’aposta per la renovació, la 

tecnologia i les necessitats del conductor taxista. La relació del 

taxi amb SEAT ja ve dels anys 60. Molts taxistes han passat 

hores intenses de treball amb els models SEAT, com ara amb 

l’emblemàtic 1400 C —el primer vehicle de la marca autoritzat 

per a taxi—, el 1500, el 124, el 1430 o el 132, el 131, el Màla-

ga, el SEAT Toledo, el monovolum Alhambra o el monovolum 

compacte Altea XL

TAXI MOTOR
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FITXA TÈCNICA SEAT LEÓN FAMILIAR

Versions FCRLDX0V / FM6

Cilindrada (cm3) 1968

Nre. de cilindres 4

Alimentació Injecció directa: Common Rail

Combustible Gasoil

Potència màxima (CV/rpm) 110 / 2800-4500

Par màx. (Nm/rpm) 280 / 1500-2750

Tracció Davantera

Canvi (Nre. velocitats) 6

Suspensió davant/darrere Tipus McPherson / Ex Semi rígid

Direcció assistencial Electromecànica

Diàmetre de gir (m) 10,3

Frens davant/darrere Disc ventilat 288 x 25 / Disc 253 x 10

Llargada/amplada/alçada (m) 4,535 / 1,816 / 1,451

Batalla (m) 2,620

Capacitat maleter (l) 587

Velocitat màx. (km/h) 189 (5a  marxa)

Accelerador 0-100 km/h (s) 10,7

Urbà/extraurbà 4,9 / 3,7

Mixt 4,1

Capacitat dipòsit (l) 50

Emissions CO
2
 (g/km) 106

(*) Rebreu més informació sobre les prestacions i equipaments del model autoritzat en el 

portal web: http://www.seat.es/ofertas/coches-nuevos/leon-st.html

MOTOR TAXI

Emissions CO2 (g/km) 106

NO
X
 motor 2.0 TDi 81 KW (110CV)

amb canvi manual de 6 marxes: 70,0 mg/k
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TAXI  OBJECTES PERDUTS

Mòbils, ulleres, aparells electrònics 
i claus, els objectes més oblidats 
en el taxi
Un miler de casuístiques per a un servei obert a disposició dels usuaris i 
taxistes els 365 dies de l’any
El resum de dades que tanca l’any 2015 del Servei 

d’Objectes Perduts no revela, en relació amb anys anteriors, 

un comportament diferent dels usuaris i usuàries de taxi 

referent als objectes que es deixen oblidats en un vehicle. 

Segons aquestes dades, el mòbil continua sent l’objecte 

més oblidat pels clients del taxi (36,64%), seguit de la 

documentació (13,01), les ulleres (7,79%), els aparells 

electrònics (7,31) o les claus (5,31%).

El servei va registrar durant el 2015 la pèrdua de 17.162 

objectes oblidats dins dels taxis de l’àrea metropolitana. 

El 74% de les persones que van trucar o es van posar en 

contacte amb el 902 104 564 van manifestar desconèixer 

el número de la llicència del taxi en què van fer el viatge i on 

van deixar o perdre el seu objecte personal. 

Són moltes les casuístiques relatades pels usuaris a l’hora 

de comunicar o descriure l’objecte perdut, com també 

són moltes les anècdotes que el servei acumula durant tot 

l’any. Una mitjana d’una vegada al mes es reben trucades 

per comunicar la pèrdua d’algun instrument musical, 

especialment guitarres, d’un cotxet de nen o d’un bastó 

(senyores d’avançada edat). Entre els objectes estranys o no 

comuns deixats en un taxi destaca aquest any un Ukelele, 

instrument típic de Hawaii. Un altre cas particular va ser la 

trucada d’un senyor per informar que a l’hora de treure la 

seves pertinences del maleter es va emportar la jaqueta del 

taxista i, un altre, fins i tot, la seva bossa de dinar. 

El Servei d’Objectes Perduts percep, per una altra banda, 

que la major part d’usuaris que comuniquen la pèrdua d’un 

objecte personal no disposen del rebut de taxi, i suposen 

que, amb la descripció física del taxista o del vehicle, 

podran recuperar-lo. L’elevada xifra d’objectes deixats en 

un taxi reflecteix també la dinàmica de comportament de les 

persones a l’hora de moure’s per la ciutat, on molt sovint 

predominen la distracció, els nervis, l’atabalament o les 

presses.  

Encara són pocs, però són també cada cop més els i 

les taxistes que truquen al número del Servei d’Objectes 

Perduts per comunicar la troballa d’algun objecte personal 

en els seients del seu vehicle i, més d’una vegada, són ells 

o elles mateixos els que els retornen personalment als seus 

propietaris. 

El Servei telefònic d’Objectes Perduts de l’IMET està 

al servei de l’usuari i del taxista des de l’any 1998. 

L’experiència acumulada durant tots aquests anys permet 

constatar que, quan un client del taxi recupera un objecte 

perdut, es mostra molt agraït i valora doblement el 

comportament del taxista i del servei. 

PRENEU-NE NOTA!

Si trobeu un objecte en el seients del vostre vehicle, truqueu 

immediatament al telèfon: 902 101 564

Mireu sempre al seient de darrere del vostre vehicle per comprovar 

que el vostre client o clienta no s’hi hagi oblidat un objecte 

personal

No oblideu lliurar a l’usuari el rebut reglamentari després de cada 

servei!

AGRAÏMENTS ESPECIALS

El senyor F. A. agraeix al taxista, Luis Santos, 

el tracte afable que ell i la seva dona, ambdós 

d’avançada edat i amb problemes físics,  

van rebre quan, l’11 d’octubre a les 18:30h, van agafar el 

seu taxi per traslladar-se des de l’avinguda de Josep Tarrade-

lles a l’avinguda de Sarrià. L’usuari ressalta en el seu escrit 

d’agraïment enviat a l’IMET l’educació del taxista, qui des  

del primer moment els va atendre amb simpatia i afany de 

servei. 

Barcelona, 11-10-2015

La senyora M. P. B. transmet en una carta adreçada a l’IMET 

el seu agraïment a molts taxistes que, més d’una vegada, van 

ajudar el seu pare, que es desorientava per la ciutat, portant-lo 

a un lloc on els familiars poguessin recollir-lo. Recorda que la 

darrera vegada un taxista el va adreçar a una Comissaria de la 

Zona Franca. 

Barcelona, 20-08-2015

Un usuari, a través del servei d’Objectes Perduts de l’IMET, 

trasllada el seu agraïment al taxista amb la llicència 3249 per la 

devolució d’un objecte oblidat en el seu taxi el 23 de desembre 

passat.

s, 

ós 
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OBJECTES PERDUTS TAXI

Objectes perduts gestionats 
amb llicència

Objectes perduts gestionats

Concepte Nombre Percentatge

Objectes perduts amb llicència 4.535 26,42%

Objectes perduts sense llicència 12.627 73,58%

Total 17.162 100,00%

 

Objectes perduts gestionats amb llicència

Concepte Nombre Percentatge

Objecte retornat 2.321 51,18%

Taxista no ha trobat l’objecte 1.746 38,50%

Taxista no localitzat 339 7,48%

Canvi retornat 4 0,09%

Objecte no localitzat 84 1,85%

Pendent 41 0,90%

Total 4.535 100%

Objectes perduts gestionats sense llicència

Concepte Nombre Percentatge

Objecte retornat 571 4,52%

Taxista no ha trobat l’objecte 242 1,92%

Taxista no localitzat 47 0,37%

Objecte no localitzat 1.1557 91,53%

Pendent 210 1,66%

Total 12.627 100%

Objecte retornat

Taxista no ha trobat l’objecte

Taxista no localitzat

Canvi retornat

Objecte no localitzat

Pendent
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Balanç positiu de FIRATAXI 2015
Els organitzadors de FIRATAXI 2015 van 

fer un balanç positiu de la darrera edició 

celebrada el 28 i 29 de novembre de 

2015 al Sant Jordi Club de Barcelona. 

Van passar pel Saló al voltant de 3.800 

taxistes i hi van exposar 37 marques, 

entre les quals destaquen dues in-

ternacionals procedents de França i 

Alemanya, així com la presència de les 

principals marques de vehicles autorit-

zats per a taxi a l’àrea metropolitana de 

Barcelona. També van ser molt visitats 

els estands de les principals associaci-

ons professionals del sector del taxi.

FIRATAXI va ser inaugurada i visitada 

per les principals autoritats que ges-

tionen el servei a l’AMB i a la resta de 

Catalunya.

El saló va oferir algunes iniciatives 

interessants per al taxista com ara la 

possibilitat de conduir un vehicle elèctric 

i comprovar les particularitats de la seva 

conducció. 

Les jornades i temes presentats durant 

els dos dies de Fira van despertar l’inte-

rès dels taxistes. En aquest marc, l’IMET 

va presentar el primer curs d’anglès en 

línia Online English for taxi drivers i unes 

ponències sobre seguretat en el taxi i 

seguretat vial, amb molt bona acollida, 

en el marc d’un espai anomenat #debat-

TAXI, que va ser presentat per Merce-

des Vidal, presidenta de l’IMET. 

La propera edició de FIRATAXI se cele-

brarà el 26 i 27 de novembre de 2016 a 

Madrid.

Al voltant de 3.800 persones van passar pel saló

En un format més reduït que en la darrera edició, les empreses de vehicles autoritzats per a taxi de l’AMB van estar presents 

a FIRATAXI.

L’estand de l’IMET va rebre durant tots els dies moltes visites de les persones interessades a inscriure’s en el curs Online 

English For Taxi Drivers.

L’estand del taxi va rebre la vista dels responsables de les administracions i, especialment, de Mercedes Vidal, presidenta 

de l’IMET. Acompanya la presidenta, M. Teresa Carrillo, gerent de l’IMET, i Pilar Molina, directora de Serveis.

La Guàrdia Urbana va col·laborar amb una ponència sobre 

seguretat viària en el marc de la jornada #DebatTaxi.

TAXI REPORTATGE
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L’espai #debatTaxi va oferir unes ponències sobre seguretat en el taxi i seguretat vial.

La presidenta de l’IMET, Mercedes Vidal, es va interessar per la qualitat i l’accessibilitat dels vehicles autoritzats per a taxi.

L’empresa francesa ATA va presentar els seus models de taxímetres amb dissenys ultrafins, amb pantalles dinàmiques i tecnologies de nova generació, així com uns models revolucionaris 

d’impressora de rebuts adaptats a qualsevol taxímetre.

REPORTATGE TAXI
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TAXI SOLIDARITAT

El 23 de gener passat, la taxista Eva 

Torres, en representació de la Federación 

Andaluza del Taxi (FAAT) va lliurar un taló 

de 36.000 euros a la Fundació de investi-

gación Cris Contra el Càncer infantil, com 

a resultat de la campanya de solidaritat 

que la FAAT va impulsar amb la participa-

ció activa de dones taxistes de totes les 

províncies d’Andalusia i a les quals es van 

afegir moltes altres taxistes de Múrcia, 

Barcelona, Canàries, Castilla la Manxa i 

la Corunya. 

Els 36.000 euros es van recaptar amb 

la venda d’unes polseres solidàries, 

confeccionades per les dones taxistes en 

les hores vall del seu treball, tot seguint 

el disseny creat i concebut per la taxista 

andalusa Eva Torres. La campanya es va 

iniciar el mes de juliol i es va perllongar fins 

a les festes de Nadal. Es va portar a terme 

de forma simultània en totes les ciutats de 

les taxistes que hi van col·laborar. 

Les taxistes de Barcelona, a més d’impul-

sar la campanya des dels seus taxis, van 

participar-hi amb un espai en la darrera 

edició de FIRATAXI, on les van poder oferir  

als visitants. Eva Torres ressalta la implica-

ció de totes les seves companyes de pro-

fessió compromeses amb la campanya, 

les quals, a més de les hores emprades 

en la seva confecció, van assumir, fins i 

tot de forma personal, les despeses del 

material necessari per a confeccionar-les. 

L’ajuda econòmica que aquestes dones 

presten a la Fundació de Investigació Cris 

contra el Càncer no va ser puntual, ja 

ve de molts anys enrere. El Nadal 2013 i 

el 2014 també van recaptar fons amb la 

venda de calendaris solidaris.  

La directora de la Fundació Cris, Marta 

Cardona, va agrair la iniciativa a totes les 

dones taxistes del país que, d’una forma 

desinteressada, varen participar per donar 

El grup de taxistes voluntaris de l’Hos-

pital Sant Joan de Déu van lliurar el 28 

de gener passat la quantitat de 9.255 € 

a aquest hospital, que es destinaran 

a les tasques d’ajuda i recerca de 

malalties relacionades amb la infància 

i portades a terme pel centre sanitari 

infantil. 

Els taxistes que formen part d’aquesta 

iniciativa solidària van poder recaptar 

aquesta quantitat de diners amb la ven-

da de calendaris coincidint amb les fes-

tes de Nadal. El calendari, amb una se-

lecció de fotografies fetes pels membres 

del grup, es va poder editar gràcies al 

patrocini de Nissan, Taxitrònic, Servitaxi 

i amb la col·laboració de l’IMET. No és 

la primera vegada que aquests taxistes 

fan el lliurament  d’una recaptació simi-

lar. L’any passat van lliurar a l’Hospital 

Sant Joan de Déu 6.355 € per a l’estudi 

de malalties estranyes relacionades 

amb la pediatria. 

La consistència que va adquirint el 

grup gràcies a aquestes accions, s’ha 

pogut també constatar amb la seva 

participació activa en la Cavalcada de 

Reis 2016, acompanyats per alguns 

nens i nenes de l’Hospital de Sant 

Joan de Déu.

Els taxistes voluntaris de l’Hospital San 

Joan de Déu van néixer gràcies a la 

iniciativa del taxista Àngel Turrillo, qui 

un dia va tenir la brillant idea que en 

el seu dia de descans setmanal podia 

contribuir al desplaçament gratuït a 

aquest hospital de les famílies de nens 

malalts, amb pocs recursos, per rebre el 

tractament mèdic preceptiu. Avui ja són 

39 els taxistes que són part silenciosa 

d’aquesta tasca encomiable i que es 

fa emmarcada amb els colors groc i 

negre del taxi de l’àrea metropolitana de 

Barcelona. 

suport a la investigació del càncer infantil 

que porta a terme aquesta Fundació. “Té 

molt mèrit “, va dir, “aquesta gran labor 

de les taxistes en les seves estones lliures 

durant el seu treball, creant polseres per a 

salvar vides.”

La Fundació Cris inverteix tots els seus 

fons provinents de particulars i empre-

ses en els projectes més rellevants de 

càncer d’adult i càncer infantil de tot el 

país. Actualment està portant a terme 

deu investigacions diferents en centres i 

hospitals espanyols i ja ha donat més de 

dos milions d’euros per a aquest fi. 

Més informació: www.criscancer.org

Polseres per salvar vides
“Noranta dones taxistes confeccionen i venen polseres per recaptar fons per afavorir la 
investigació contra el càncer infantil”

Més enllà d’una carrera
Taxistes voluntaris de l’Hospital Sant Joan de Déu
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AGENDA TAXI

El Teatre Condal estrena a Barcelona 

la comèdia Taxi, dirigida i versionada per 

Josema Juste i Alfredo Papa-Fragomé. 

Aquesta comèdia de l’anglès Ray Cooney 

(Run For Your Wife), que es va repre-

sentar durant dotze anys consecutius a 

Londres, es presenta en Barcelona amb 

sis actors de renom: Alfredo Cernuda, 

Felsuco, Esther del Prado, Diana Lázaro, 

Javier Losán, i el mateix Josema Yuste. La 

comèdia de Ray Cooney s’ha representat 

en més de 35 llengües arreu del món.

El protagonista, un taxista de professió, 

que porta una doble vida, és el leitmotiv 

de la comèdia. Amb una vida estratè-

gicament planificada està casat amb 

dues dones a la vegada, a les quals 

enganya i, alhora, estima amb bogeria. 

Una comèdia que té un altre personat-

ge indiscutible: el veí que l’encobreix i 

que ha de fer malabarismes per tapar la 

complicada i divertida vida del taxista. 

Quan el protagonista té un accident, la 

vida de mentida es converteix en un bu-

cle d’escenes que provoquen les rialles i 

els aplaudiments del públic, i el descon-

cert d’una policia que intenta descobrir 

l’embolic. 

Taxi
Per dues dones, sempre a la carrera!

Taxi ve a Barcelona després de nom-

broses representacions en diferents ciu-

tats d’Espanya. Josema Juste i Alberto 

Papa-Fragomén han sabut adaptar i re-

novar aquesta comèdia de Ray Cooney 

a l’escena amb el seu segell personal i 

amb els tics còmics del nostre país. 

Josema Yuste invita l’espectador a “dei-

xar-se seduir i a creure en l’increï- 

ble d’aquesta història, sense oblidar 

mai que l’increïble no supera moltes 

vegades la realitat”... Una invitació que 

s’estén al sector del taxi de Barcelona.

PROMOCIÓ · Taxi de l’AMB
Per tal que els taxistes puguin gaudir de la 

proposta de Josema Justa i Alberto Papa-

Fragomén, l’Institut Metropolità del Taxi i Grup 

Focus han arribat a un acord pel qual els taxistes 

en actiu de l’àrea metropolitana de Barcelona 

tindran una oferta especial per poder veure-la, 

d’acord amb les condicions següents:

Link de compra: 

http://empreses.promentrada.com/

productes/1051-taxi.aspx

Usuari: taxi / Contrasenya: taxi

Compra telefònica: 933 097 004, de 

dilluns a divendres de 09:00h a 19:00h 

Durant les funcions de l’obra Taxi, el Teatre 

Condal oferirà informació institucional sobre el 

taxi de l’AMB. 

20% de descompte per a les 
funcions del 24 de febrer al 6 de 
març per a compres abans del 24 
de febrer

15% de descompte per a la 
resta de les funcions
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Actuacions en la xarxa de parades 
de taxi any 2015
Amb la col·laboració de les organitzacions del sector del taxi, titulars de llicència, usuaris/es del servei i els ajuntaments metropolitans, durant 

l’any 2015 es van portar a terme les actuacions següents que afecten la xarxa de parades de taxi.

TIPUS D’ACTUACIÓ
DATA 

REALITZACIÓ
ADREÇA / SERVEI PROPER DT SOL·LICITANT

Senyalització: Millora de la senyalització horitzontal 1-15 gener Pl. Catalunya, 23 (La Rambla) 1 AJUNTAMENT BARCELONA

Accessibilitat: Prohibició d’estacionament de motos 10-15 abril

C/ Doctor Aiguader, 88 aprox. (C/ 

Trelawny) HOTEL PULLMAN BARCELO-

NA SKIPER

1 IMET

Senyalització: Millora de la senyalització horitzontal 

i incorporació del senyal vertical d’inici de parada
15 setembre

La Rambla, 46 (Rbla. Caputxins - 

davant Plaça Reial)
1 IMET

Senyalització: Millora de la senyalització horitzontal 15 setembre
Pg. Marítim de la Barceloneta, 25-29 

HOSPITAL DEL MAR
1 IMET

Senyalització: Millora de la senyalització horitzontal 15 setembre
Av. Marquès de l'Argentera, 6-12 

ESTACIÓ DE FRANÇA
1 IMET

Reducció de la capacitat i trasllat d l’inici de 

parada
14-15 agost

C/ Ramón Trias Fargas, 1 (Pg. 

Marítim de la Barceloneta)                             

OCI NOCTURN

1 AJUNTAMENT BARCELONA

Senyalització: Millora de la senyalització horitzontal 15 setembre
Rbla. Raval, 17 (C/ Sant Rafael) HOTEL 

BARCELONA RAVAL
1 IMET

Senyalització: Millora de la senyalització horitzontal 15 setembre
Rda. Sant Antoni, 88 (C/ Joaquim 

Costa)
1 IMET

Anul·lació per reordenació de la zona 13-15 gener C/ Sant Pau, 128 (Rda. Sant Pau) 1

Ampliació 10-15 abril C/ Aragó, 278 (Pg. Gràcia) 2 TITULAR DE LLICÈNCIA

Senyalització: Incorporació del senyal d’inici de 

parada i reposició del senyal final de parada
10-15 abril C/ Aragó, 278 (Pg. Gràcia) 2 IMET

Creació 1-15 gener
Pl. Catalunya, 1 (C/ Pelai) FNAC/

ZURICH
2 AJUNTAMENT BARCELONA

Creació 10-15 abril

C/ Consell de Cent, 441 aprox. (C/ 

Roger de Flor) HOSPITAL DE NENS DE 

BARCELONA

2 GAME - STAB

Creació 9-15 abril
C/ Diputació, 233 aprox. (xamfrà C/ 

Balmes)  HOTEL SANSI DIPUTACIÓ
2 STAC

Ampliació 2-15 novembre Pl. Francesc Macià, 10-11 2  IMET

Senyalització: Millora de la senyalització horitzontal 2-15 novembre Pl. Francesc Macià, 10-11 2 IMET

Reducció de la capacitat de la parada per remode-

lació de la zona
13-15 gener

Pg. Gràcia, 38-40 (C/ Consell de Cent) 

HOTEL MANDARÍN
2 AJUNTAMENT BARCELONA
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TIPUS D’ACTUACIÓ
DATA 

REALITZACIÓ
ADREÇA / SERVEI PROPER DT SOL·LICITANT

Senyalització: Reposició del senyal vertical 9-15 novembre
Pg. Gràcia, 38-40 (C/ Consell de Cent) 

HOTEL MANDARÍN
2 TITULAR LLICÈNCIA 2087

Reducció de la capacitat de la parada per remode-

lació de la zona
12-15 maig

Pg. Gràcia, 75-79 (C/ Mallorca) HOTEL 

CONDES DE BARCELONA
2 AJUNTAMENT BARCELONA

Accessibilitat: Prohibició d’estacionament de motos 30-15 gener
Gran Via Corts Catalanes, 609  (Pg. 

Gràcia) HOTEL AVENIDA PALACE
2 TITULAR LLICÈNCIA 4665

Senyalització: Millora de la senyalització horitzontal 2-15 novembre
Gran Via Corts Catalanes, 609  (Pg. 

Gràcia) HOTEL AVENIDA PALACE
2 IMET

Creació 10-15 abril
C/ Provença, 308 aprox. (xamfrà C/ 

Pau Claris) HOTEL BAKERY
2 STAC

Creació 9-15 abril
Av. Roma, 22 (C/ Nicaragua - C/ 

Vilamarí) HOTEL H10 ITACA
2 STAC

Creació 9-15 maig
C/ Rosselló, 271 aprox. (Pg. Gràcia) 

HOTELS: OMM, ACTUAL
2 ATC

Accessibilitat: Prohibició d’estacionament de motos 15 juny
C/ Rosselló, 271 aprox. (Pg. Gràcia) 

HOTELS: OMM, ACTUAL
2 TITULAR LLICÈNCIA 6867

Reducció de la capacitat de la parada per reorde-

nació de la zona
9-15 febrer

C/ Sardenya, 293 (C/Mallorca - Pl. 

Sagrada Família) 
2 AJUNTAMENT DE BARCELONA

Creació 10-15 abril

C/ Sicília, 164 aprox. (xamfrà C/ 

d'Ausiàs March) HOTEL CONFORTEL 

AUDITORI

2 STAC

Senyalització: Millora de la senyalització horitzontal 2-15 novembre Pl. Universitat, s/n 2 IMET

Reducció de la capacitat de la parada per poc ús 15 setembre
Av. Vilanova, 10 aprox. ESTACIÓ ARC 

DE TRIOMF
2 AJUNTAMENT DE BARCELONA

Senyalització: Incorporació de senyal horari de 8 

a 22 h.
15 setembre

Av. Vilanova, 10 aprox. ESTACIÓ ARC 

DE TRIOMF
2 AJUNTAMENT DE BARCELONA

Accessibilitat: Cobriment del forat de l’arbrat 9-15 setembre
C/ Villarroel, 170 (C/ Roselló - C/ 

Còrsega) HOSPITAL CLÍNIC
2 TITULAR LLICÈNCIA 9963

Accessibilitat: Prohibició d’estacionament de motos 

en l’inici de la parada
21-15abril

C/ Villarroel, 170 (C/ Roselló - C/ 

Còrsega)  HOSPITAL CLÍNIC
2 ATC - STAC

Ampliació 9-15 setembre
Av. Madrid, 218 (Pl. Centre - C/ 

Vallespir)
3 AJUNTAMENT DE BARCELONA

Trasllat de l’inici de la parada per remodelació de 

la zona
9-15 setembre

Av. Madrid, 218 (Pl. Centre - C/ 

Vallespir)
3 AJUNTAMENT DE BARCELONA

Senyalització: Millora de la senyalització horitzontal 9-15 setembre
Av. Reina Mª Cristina, 1-13 (Pl. 

Espanya)
3  IMET

Creació 17-15 abril

C/ Torras i Pujalt, 11-29 (C/ Alacant) 

CLÍNICA SAGRADA FAMÍLIA (Consultes 

externes)

5 TITULAR LLICÈNCIA 6188

Creació 2-15 febrer
Ctra. Carmel, 19-25 aprox. – PARC 

GÜELL
7 AJUNTAMENT DE BARCELONA

Accessibilitat: Prohibició d’estacionament de motos 10-15 juny
Pg. Fabra i Puig, 299-303 (entre C/ 

Teide i Pg. Palmeres)
8 IMET
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TIPUS D’ACTUACIÓ
DATA 

REALITZACIÓ
ADREÇA / SERVEI PROPER DT SOL·LICITANT

Senyalització: Ampliació de l’horari diürn 10-15 juny
Pg. Fabra i Puig, 299-303 (entre C/ 

Teide i Pg. Palmeres)
8

STAB  

TITULAR LLICÈNCIA 9470

Senyalització: Repàs de la pintura 10-15 juny
Pg. Fabra i Puig, 299-303 (entre C/ 

Teide i Pg. Palmeres)
8 IMET

Creació 8-15 juny

C/ Fernando Pessoa, 47-51 aprox. 

CENTRE SALUT ISABEL ROIG – CA-

SERNES ST. ANDREU

9
CONSORCI SANITARI DE 

BARCELONA

Senyalització: Millora de la senyalització vertical i 

horitzontal
18-15 desembre

Av. Meridiana, 392-406 (Pgs.Fabra i 

Puig) ESTACIÓ RENFE SANT ANDREU
9 TITULAR LLICÈNCIA 5839

Senyalització: Millora de la senyalització horitzontal 15 setembre
Pg. Potosí, 2 aprox. LA MAQUINISTA 

C.C. LA MAQUINISTA
9 IMET

Creació 17-15 abril

C/ Àlaba, 75 aprox. (C/ Pallars)  

HOTELS SALLÉS PERE IV - ZT VILLA 

OLÍMPICA

10 ATC - STAC

Trasllat i reducció per reordenació de la zona 2-15 febrer

C/ Ciutat de Granada, 143 aprox. (C/ 

Bolívia) HOTEL NOVOTEL BARCELONA 

CITY

10 AJUNTAMENT DE BARCELONA

Creació 17-15 abril

C/ Ciutat de Granada, 167 aprox. (Av. 

Diagonal) HOTEL SILKEN DIAGONAL 

BCN, CC GLORIES

10 TITULAR LLICÈNCIA 1081

Accessibilitat: Prohibició d’estacionament de motos 7-15 juliol

C/ Ciutat de Granada, 167 aprox. (Av. 

Diagonal) HOTEL SILKEN DIAGONAL 

BCN, CC GLORIES

10 IMET

Creació 11-15 març
C/ Llull, 361 HOTEL BARCELÓ VINCCI 

MARÍTIM
10 STAC

Ampliació de la capacitat de la parada 5-15 juny C/ Marina, 16 aprox. PORT OLÍMPIC 10 AJUNTAMENT DE BARCELONA

Reducció de la capacitat de la parada per poc ús 25-15 juny C/ Pere IV, 177 (Rbla. Poblenou) 10 AJUNTAMENT DE BARCELONA

Creació 17-15 abril
C/ Sancho d'Àvila, 22 aprox. (xamfrà C/ 

Zamora) HOTEL MELON DISTRICT
10 ATC - Titular llicència 4055

TIPUS ACTUACIÓ
DATA 

REALITZACIÓ
ADREÇA / SERVEI MUNICIPI SOL·LICITANT

Ampliació de la capacitat de 

la parada
31-15 juliol

Av. Marquès de Montroig, 11 (entre C/ 

Rep. Argentina i C/ Roger de Flor)
BADALONA R.T. CATALANA

Trasllat i reducció per 

remodelació de la mobilitat 

de la zona

31-15 juliol

Via Augusta, 9 aprox. entre Av. Martí Pujol 

i St. Anastasi) HOSPITAL MUNICIPAL DE 

BADALONA / BINGO

BADALONA AJUNTAMENT DE  BADALONA

Trasllat per millora de la 

visibilitat de la parada
18-15febrer

C/ Ciències, 13-15 aprox. HOTEL SB 

PLAZA EUROPA

L’HOSPITALET DE 

LLOBREGAT
STAC-IMET

Creació 1-15 setembre

C/ Enginyer Moncunill, 43 aprox. (entre 

C/ Primavera i Av. Miraflores) MERCAT 

MUNICIPAL DE LA FLORIDA

L’HOSPITALET DE 

LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE L’HOSPI-

TALET

1.Ciutat Vella  -  2. Eixample - 3. Sants Montjuïc – 4. Les Corts 

5.Sarrià- Sant Gervasi – 6. Gràcia – 7. Horta-Guinardó – 8. Nou Barris – 9. Sant Andreu – 10. Sant Martí

Altres municipis metropolitans

TAXI PARADES
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Si vol comunicar qualsevol incidència o suggeriment relatiu a la senyalització de la xarxa de parades, pot contactar amb l’Àrea 

de Mobilitat i Sostenibilitat de l’IMET.  Tel. 935 069 748 / c.e. taxisostenible@amb.cat

TIPUS ACTUACIÓ
DATA 

REALITZACIÓ
ADREÇA / SERVEI MUNICIPI SOL·LICITANT

Ampliació de la capacitat de 

la parada
15 setembre

Av. Josep Molins, 37 aprox. (Av. Miraflo-

res) HOSPITAL CREU ROJA

L’HOSPITALET DE 

LLOBREGAT
TITULAR DE LLICÈNCIA 7826

Creació 1-15 gener
C/ Residència, 15 aprox. (C/ Feixa Llarga, 

s/n) HOSPITAL BELLVITGE-URGÈNCIES

L’HOSPITALET DE 

LLOBREGAT
ATC

Reducció de la capacitat 

per senyalització del pas de 

vianants

1-15 setembre
C/ Residència, 15 aprox. (C/ Feixa Llarga, 

s/n) HOSPITAL BELLVITGE-URGÈNCIES

L’HOSPITALET DE 

LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE L’HOSPI-

TALET

Anul·lació per poc ús 25-15 juny

C/ Verge del Pilar (C/ Raval de Corbera) 

ESTACIÓ FFCC – METRO BAIX LLOBRE-

GAT

SANT ANDREU DE LA 

BARCA

AJUNTAMENT DE SANT AN-

DREU DE LA BARCA

Trasllat: de C/ Vallès-Mer-

cat Mpal. a Via Esport-Hotel 

Bristol

25-15 juny  Via de l'Esport, 4 HOTEL BRISTOL
SANT ANDREU DE LA 

BARCA

STAC - TITULARS LLICÈNCIA: 

6953, 696, 10893

Creació 12-15 agost

Ctra. Barcelona, 84 (entre Av. Progrès i 

C/ Torrent Fondo)  HOTEL IBIS BCN AERO-

PUERTO / TANATORI

VILADECANS STAC - R.T.BAIX LLOBREGAT

Creació 10-15 juny
C/ Salvador Barone, 95 CAP MARIA BER-

NADES – CENTRE REHABILITACIÓ
VILADECANS Emissora “SU TAXI”

Creació 12-15 agost
C/ Tecnologia, 3 aprox. (Av. Olof Palme, 

24) HOTEL SIDORME / ESTACIÓ RENFE
VILADECANS AJUNTAMENT DE VILADECANS

PARADES TAXI

 

 

 

Ctra. de Mataró, 10.   

08930 Sant Adrià de Besos (Barcelona)   Concesionario Oficial BYD para Cataluña  
Tel. 934 627 850 - 934 639 415            
www.coboconcessionaris.es 

 Nuevo centro Post-venta    
 Para sector TAXI con más  
 De 7.000.- m² Donde les  
 Ofrecemos.  
 Taller de Mecánica,   
 Electricidad, Plancha y  
 Pintura.  

Disponemos de Estación de Servicio  y Restaurante Visítenos.  
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TAXI ÀLBUM

Barcelona, taxi, història
El taxi dels anys setanta  

Si vas de viatge o vius moments especials amb el teu taxi, fes una fotografia,  

envia’ns-la a l’adreça electrònica imetinfo@amb.cat i la publicarem en aquesta secció.

Si vas de viatge o vius moments especials amb el teu taxi, fes una fotografia,

ta secció.

 



*
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Descarrega-te-la!
¡Descárgatela!
Download the App!

A LA TEVA MIDA
La ruta

Doncs baixa’t aquesta app!

ABANS DE PUJAR AL TAXI?

Vols saber quant
et costarà el trajecte

www.amb.cat/taxi


