
NOTA DE PREMSA ASSOCIACIONS DEL TAXI DE L'AMB

Associacions representatives del sector del taxi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
hem fet arribar avui dilluns 20 d'abril a les diferents administracions, una sèrie de propostes
de vital importància per a tractar de mitigar en part, la greu crisi econòmica que està patint
el sector del taxi a l'AMB, arran de l'emergència sanitària i la caiguda en picat d'ingressos
per la reducció dràstica de demanda del servei.

Les nostres demandes, han estat formulades per carta a: presidència i gerència de l'Institut
Metropolità del Taxi, a presidència i vicepresidència de mobilitat, transports i sostenibilitat
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a conselleria i direcció general del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

Els sota signants sol·licitem a l'administració:

• Destinar  una partida econòmica per  ajudar a  sufragar,  totalment o parcialment,  la
despesa  d'instal·lació  de  mampares  de  separació  provisional.  Aquestes  han  estat
autoritzades  per  l'IMET com a  mesura  recomanable  per  a  fer  front  a  la  situació
d'alerta sanitària, per a tots els professionals taxistes que desitgin instal·lar-les als
seus vehicles.

• Habilitar un punt gratuït de desinfecció amb ozó per a taxis. Aquest ha demostrat ser
el mètode més efectiu de neteja, on els professionals taxistes puguin adreçar-se a
desinfectar els vehicles de forma regular o quelcom equivalent.

• Repartiment regular de mascaretes per a professionals taxistes com la que s'ha dut a
terme recentment a la seu de l'IMET. Aquestes haurien de ser del tipus FFP2 per a
una major protecció i que també se sumi al repartiment guants protectors.

• Elaboració d'un pla de xoc econòmic, d'implantació immediata tal com es decreti la fi
de  l'estat  d'alarma.  Aquest  pla  hauria  d'estudiar  la  viabilitat  d'una  tornada
progressiva a la normalitat del servei i una sèrie de mesures destinades a pal·liar les
greus conseqüències econòmiques que amb tota probabilitat patirà el sector del taxi de
l'AMB.

Instem  a  les  diferents  administracions  a  què  tinguin  en  consideració  les  nostres
demandes. Amb la finalitat de garantir la seguretat i higiene tant dels usuaris com dels
professionals que s'exposen diàriament i la futura viabilitat econòmica de l'activitat.



NOTA DE PRENSA ASOCIACIONES DEL TAXI DEL AMB

Asociaciones representativas del sector del taxi del Área Metropolitana de Barcelona (AMB)
hemos hecho llegar hoy lunes 20 de abril  a las  diferentes administraciones,  una serie de
propuestas de vital importancia para tratar de mitigar en parte, la grave crisis económica que
está sufriendo el sector del taxi del AMB, a raíz de la emergencia sanitaria y la caída en
picado  de  ingresos  por  la  reducción  drástica  de  la  demanda  de  servicio.

Nuestras demandas, han sido formuladas por carta a: presidencia y gerencia del Instituto
Metropolitano  del  Taxi,  a  presidencia  y  vicepresidencia  de  movilidad,  transportes  y
sostenibilidad del Área Metropolitana de Barcelona y a consejería y dirección general del
Departamento  de  Territorio  y  Sostenibilidad  de  la  Generalitat  de  Catalunya.

Los abajo firmantes solicitamos a la administración:

• Destinar una partida económica para ayudar a sufragar, total o parcialmente, el gasto 
de instalación de mamparas de separación provisional. Estas han sido autorizadas por el
IMET como medida recomendable para hacer frente a la situación de alerta sanitaria, 
para todos los profesionales taxistas que deseen instalarlas en sus vehículos.

• Habilitar un punto gratuito de desinfección con ozono para taxis. Este a demostrado 
ser el método más efectivo de limpieza, donde los profesionales taxistas puedan 
dirigirse a desinfectar los vehículos de forma regular o algo equivalente.

• Reparto periódico de mascarillas para profesionales taxistas como la que se ha llevado 
a cabo recientemente en la sede del IMET. Estas tendrían que ser del tipo FFP2, para 
una mayor protección y que también se sume al reparto guantes protectores.

• Elaboración de un plan de choque económico, de implantación inmediata tal como se 
decrete el fin del estado de alarma. Este plan debería de estudiar la viabilidad de una 
vuelta progresiva a la normalidad del servicio y una serie de medidas destinadas a 
paliar las graves consecuencias económicas que con toda probabilidad sufrirá el sector 
del taxi del AMB.

Instamos  a  las  diferentes  administraciones  a  que  tengan  en  consideración  nuestras
demandas. Con el fin de garantizar la seguridad e higiene tanto de los usuarios como de
los  profesionales  que se exponen diariamente y la  futura viabilidad económica de la
actividad.


