TARIFES SERVEI DEL TAXI ANY 2015

Concepte

Euros

Baixada de bandera T-1
Baixada de bandera T-2
Baixada de bandera T-3
Baixada de bandera T-4
Km recorregut T-1
Km recorregut T-2
Km recorregut T-3
Km recorregut T-4
Hora d’espera T-1
Hora d’espera T-2
Hora d’espera T-3
Hora d’espera T-4

2,10
2,10
2,30
39,00
1,07
1,30
1,40
0
21,23
21,70
21,70
0

Suplements

Euros

Aeroport (entrada/sortida)
Estació marítima moll adossat (entrada/sortida)
Fira Barcelona Gran Via Montjuïc 2 (l’Hospitalet), estació de Sants (sortida)

3,10
3,10
2,10

Vehicles de 7 places amb més de 4 passatgers (incloent tots els passatgers)

3,10

Nits especials (20-8 h)
23/VI - 24/VI
24/XII – 25/XII
31/XII – 1/I
Maleta o similar (>55x35x35 cm)
Màxim 4
Altres conceptes

3,10

Percepció mínima carreres origen aeroport incloent tots els suplements

1,00

20,00

Taxi emissora fins al lloc d’encotxament, preu màxim T-1
Taxi emissora fins al lloc d’encotxament, preu màxim T-2
Taxi emissora fins al lloc d’encotxament, preu màxim T-3
Percepció mínima carreres servei radioemissora
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3,40
4,20
4,50
7,00
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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’hagi recorregut
46,729 m a T-1 , 38,462 m a T-2, 35,714 m a T-3 o bé desprès de passar un
temps de 8,478 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 (08:00 – 20:00 h) dels dies
laborables a l’àmbit de prestació del servei del taxi dins l’AMB.
d) d.- La tarifa T-2 és d’aplicació al :
•

període nocturn (20:00-08:00 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

•

a 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 h i
de 20:00 a 24:00 h 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 Barcelona 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 mòdul, el servei es realitzarà amb la tarifa que
correspongui, d’acord amb el dia i franja horària.
g) Els dies festius, apart dels diumenges, seran els dies festius a la ciutat de
Barcelona del període d’aplicació d’aquesta tarifa : 19 de desembre de 2014 (a
partir de les 24:00 h) a 31 de desembre de 2015.
h) El límit màxim de suplements a aplicar en un servei serà de 16,40 €
i) En el cas del servei de radiotelèfon, la baixada de bandera es produirà 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
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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, donat aquest cas, el
peatge d’anada i tornada anirà a càrrec seu.
k) L’obligatorietat de canvi per part del taxista serà fins a 20 euros.

El calendari, des del 19 de desembre de 2014 fins el 31 de desembre de 2015, de
festes laborals a la ciutat de Barcelona és el següent:
•

25 desembre 2014

•

26 desembre 2014

•

1 gener 2015

•

6 gener 2015

•

3 d’abril 2015

•

6 d’abril 2015

•

1 maig 2015

•

1 juny 2015

•

24 juny 2015

•

15 d’agost 2015

•

11 setembre 2015

•

24 setembre 2015

•

12 d’octubre 2015

•

8 desembre 2015

•

25 desembre 2015

•

26 desembre 2015

Els taxímetres aplicaran la tarifa urbana aplicada del següent
mode:
1. Els taxímetres automàtics faran l’aplicació automàtica de la tarifa urbana
corresponent, en funció del dia i hora de cada moment del servei.
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2. S’aplicarà de forma automàtica, al començament del servei, el suplement de nit
especial quan així correspongui.
3. El taxímetre garantirà la limitació màxima de suplements per un servei.
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