
Barcelona, a 20 de maig del 2020

A l'atenció de
Sra. Ada Colau Ballano
Sr. Antoni Poveda Zapata
Presidència i Vicepresidència de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Benvolguts/es,

La  crisi  sanitària  provocada  arrel  de  l'epidèmia  del  Covid19,  ha  desencadenat
irremeiablement en una crisi  econòmica sense precedents a la nostra història recent. La
pràctica totalitat de sectors econòmics, nacionals i internacionals, s'han vist afectats per
les  dures  mesures  de  restricció  adoptades  pels  diferents  governs.

El sector del taxi, pel seu perfil d'activitat basada en el moviment que genera l'activitat
empresarial, d'oci, turística i social, sempre és un dels sectors més afectats en moments de
tensions econòmiques, amb l'agreujant de no ser un mitjà de transport imprescindible per a
la majoria de la ciutadania, com poden ser-ho altres mitjans de transport.

Creiem  que  les  diferents  administracions  han  d'adoptar  un  paper  de  lideratge  de  la
recuperació  econòmica i  ajudar a  sectors  d'interès  públic  com el  del  taxi  a  sobreviure.

Per això, des del Sindicat del Taxi de Catalunya, hem presentat una sèrie de propostes a les
diferents  administracions,  encaminades a  ajudar a  pal·liar  temporalment una part de les
despeses fixes de l'activitat, a rendibilitzar-la i a crear o recuperar nous espais de mercat.

Pel  que respecte a l'Àrea Metropolitana de Barcelona,  ens adrecem a vostès per tal de
traslladar-los-hi  una  proposta  que  considerem  de  vital  importància  que  tinguin  en
consideració.

• Els demanem un acord polític per a instar als diferents consistoris de l'AMB a
què  aquests  CONDONIN  l'IMPOST  DE  CIRCULACIÓ  per  als  vehicles  dels
professionals  taxistes,  durant  el  període d'un  any,  com a mesura d'ajuda i
pal·liació de despeses fixes del sector del taxi.

Els agraïm la seva atenció i els instem a què tinguin en consideració la nostra demanda.

Atentament,

Jaime Sau Razquin
 Secretari General de la Unió de Barcelona de l'STAC
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