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1 Introducció 

1.1 Antecedents 

El RD 1544/2007, de 23 de novembre, estableix l'obligació per als ajuntaments de promoure que 

almenys un 5 per cent de les llicències de taxis corresponguin a vehicles adaptats per a l'ús de 

persones amb mobilitat reduïda, en un termini de 10 anys després de l'entrada en vigor d'aquest 

decret. 

A falta d'1 any perquè finalitzi el termini, el nombre de taxis adaptats a l'Àrea Metropolitana de 

Barcelona representa menys de l'1% del total de les 10.523 llicències de taxi existents. 

Per això, l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD) de l'Ajuntament de Barcelona 

ha considerat necessari realitzar un estudi per avaluar possibles mesures per augmentar la flota 

de taxis adaptats i assegurar la cobertura dels nivells establerts pel R.D. 1544/2007 a Barcelona. 

1.2 Objectius de l’anàlisi  

El present estudi té per objectiu: 

» Analitzar la situació del taxi adaptat a Barcelona per tal d'identificar els factors 

que condicionen la consecució de l'objectiu del 5% de taxis adaptats des de les 

perspectives d'usuaris, professionals del taxi i indústria transformadora. 

» Identificar i avaluar possibles mesures en l'àmbit municipal per fomentar 

l'increment de la flota de taxis adaptats.  

1.3 Metodologia 

Per a la realització del present estudi, s'ha recollit informació mitjançant: 

» La realització d’entrevistes amb responsables de l'IMD, IMT, representants 

d'emissores, professionals del taxi adaptat i representants d'empreses 

transformadores de vehicles. 
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» La recopilació d’informació publica disponible sobre estadístiques i indicadors 

del sector, informes i publicacions d'associacions, articles sobre mesures 

adoptades en altres municipis, etc. 

En l'Annex I s'inclou una relació detallada de les fonts consultades. 
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2 Normativa Aplicable 
La Llei 51/2003, de 2 de desembre, sobre igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat 

universal de les persones amb discapacitat (LIOUNDAU), en el seu article 10 estableix que el 

Govern "ha de regular unes condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació que 

garanteixin uns mateixos nivells d'igualtat d'oportunitats a tots els ciutadans amb discapacitat ". 

La regulació d'aquestes condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació pel que fa al 

transport s'articula mitjançant el R.D.1544 / 2007. En relació amb el transport en taxi adaptat, 

l'article 8 estableix que en tots els municipis, els ajuntaments han de promoure que almenys un 5 

per cent, o fracció, de les llicències de taxi corresponguin a vehicles adaptats, d'acord amb 

l'annex VII. 

L'esmentat article estableix un termini màxim de 10 anys després de l'entrada en vigor del RD, 

de manera que aquesta mesura ha d'estar implantada abans del 5 de desembre de 2017. 

Així mateix, s'especifica que en cas de no arribar al percentatge esmentat mitjançant 

l'adaptació voluntària dels titulars de les llicències, els ajuntaments exigiran a les últimes 

llicències que es concedeixin que el seu auto-taxi sigui accessible. 

En l'Annex VII del referit decret s'estableixen els requisits tècnics dels vehicles per al servei de taxi 

accessible (compliment de la Norma UNE 26.494) i en concret assenyala les següents mesures 

imprescindibles: 

» El vehicle estarà condicionat perquè en pugui entrar i sortir, així com viatjar-hi, 

una persona en la seva pròpia cadira de rodes; tot això amb comoditat i 

seguretat. 

» Per a això, el vehicle disposarà dels mitjans homologats i / o la transformació o 

reforma d'importància necessaris. Estarà dotat d'un habitacle que permeti 

viatjar a aquest passatger de front o d'esquenes al sentit de la marxa, mai 

transversalment; portarà un respatller amb posa-caps fix (unit permanentment a 

l'estructura del vehicle); disposarà d'ancoratge de la cadira de rodes i un cinturó 

de seguretat per al seu ocupant. Serà obligació del taxista col·locar aquests dos 

últims dispositius, si l'usuari ho desitja. 

» Si l'alçada entre la calçada i el marc del llindar de la porta lateral del darrere és 

superior a 250 mil·límetres és obligatori que portin un esglaó, amb els requisits 

especificats en la Norma UNE 26.494 
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» Necessitat de portar les tarifes escrites en sistema Braille. 

L'últim paràgraf de l'annex exclou de manera explicita de la consideració de taxis adaptats als 

vehicles tipus furgoneta (capacitat igual a places inclòs el conductor) i als tot-terreny, per no 

respondre al criteri fonamental de normalització. 

Per la seva banda, el Reglament del Taxi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en la seva 

disposició addicional quarta contempla: 

De conformitat amb el que estableix el Decret 135/1996, de 24 de març, del 

Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, que desenvolupa la 

Llei 20/1991, de 25 de novembre, l'EMT col·laborarà amb les administracions competents, 

amb participació de les associacions representatives del sector i el Consell Català del 

taxi, en la promoció de la progressiva incorporació de vehicles adaptats per a prestar el 

servei de taxi a persones amb minusvalideses en cadires de rodes. 

La incorporació d'aquests vehicles haurà de tenir en compte la viabilitat i la garantia de 

la qualitat en el servei a l'usuari, així com la rendibilitat econòmica per al titular de 

l'activitat. 

Mentre el percentatge de vehicles adaptats no superi el dos per cent del total de 

vehicles aplicats a llicències de taxi, les llicències aplicades als vehicles adaptats estaran 

exemptes de fer els dies de descans setmanal sempre que, en els referits dies de 

descans, prestin el servei de taxi de forma exclusiva a persones amb mobilitat reduïda. 

Així mateix, la norma complementària de vehicles per al servei del taxi s'ha d'actualitzar 

quan el govern de l'Estat aprovi el que estableix la Disposició final vuitena de la Llei 

51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat de 

les persones amb discapacitat. Les condicions bàsiques d'accessibilitat que siguin 

establertes, d'acord amb l'esmentada disposició, seran obligatòries a partir dels set anys 

d'entrada en vigor de la Llei 51/2003.  
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3 Situació Actual del Taxi Adaptat a l’AMB 
3.1 Nombre de Vehicles Adaptats 

D'acord amb la informació facilitada per l'IMT, de les 10.523 llicències existents al juny del 2016 a 

l'àrea metropolitana de Barcelona, només 83 corresponen a vehicles adaptats per al servei 

accessible, equivalent al 0,79% del total de llicències. 

Per arribar a la ràtio del 5% establert pel R.D.1544 / 2007 l'àrea metropolitana de Barcelona 

hauria de comptar amb 526 llicències de vehicles adaptats. Això requereix l'adaptació de 443 

llicències abans del desembre del 2017. 

 

Als efectes de valorar la viabilitat d'assolir l'objectiu establert del 5% al desembre del 2017 a 

través de l'adscripció voluntària de professionals, cal tenir en compte que en el període 1998-

2009, gràcies a les subvencions gestionades pel Conveni Imserso - Fundació ONCE, es va 

registrar una mitjana de 8,8 incorporacions a l'any, amb un màxim en el 2007 de 18 

incorporacions anuals.  

 
Font: Libro Blanco del Eurotaxi 
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En termes nets, la flota de taxis adaptats a l'AMB s'ha mantingut pràcticament estable des del 

2010, amb un increment net de 4 vehicles entre el 2010 i el 2016. 

 
Elaboració pròpia en base a diverses fonts: (IMT, Libro Blanco del Eurotaxi) 

3.2 Concentració de l’Oferta 

L'oferta de taxis accessibles a Barcelona es caracteritza per tenir un alt grau de concentració 

en una emissora, Taxi Amic, que a juny del 2016 agrupa el 86% de la flota de vehicles adaptats, 

mentre que la resta pertanyen majoritàriament a professionals independents . 

El procés de consolidació de l'oferta s'ha accentuat en els últims anys. El 2014 Taxi Amic 

concentrava el 69% de la flota i la resta de les llicències adaptades es repartien entre 8 

emissores, amb 2-3 vehicles cadascuna, i professionals independents. En l'actualitat, la majoria 

d'aquestes emissores (Barna Taxi, Fono Taxi, City Taxi, Servi Taxi, Gestverd i RT Sant Cugat i 

Valldoreix) han deixat de prestar serveis de taxi adaptat. 

 
Font: IMT 

El procés de consolidació de l'oferta és lògic si tenim en compte que els professionals 

independents i emissores amb 2-3 vehicles adaptats no tenen la massa crítica necessària tant 

per accedir a la demanda institucional (serveis porta a porta fixos i esporàdics de l'Ajuntament 
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de Barcelona, L’Hospitalet...) com per competir en el segment de reserves particulars 

(disponibilitat, temps d'espera, quilòmetres en buit fins a punt de recollida ...). 

3.3 Dedicació a usuaris PMR 

La reduïda dimensió de la flota de taxis accessibles a Barcelona permet als professionals del taxi 

adaptat concentrar-se prioritàriament en la demanda d'usuaris PMR. D'acord amb la 

informació facilitada en les entrevistes realitzades, s'estima que els serveis PMR representen 

gairebé el 85% dels serveis realitzats pels taxis adaptats. La demanda de serveis accessibles 

prové predominantment d'usuaris exclusius1, i en molta menor mesura, d'usuaris habituals 2.  

 

 
Font: Elaboració pròpia  

 

La ràtio de serveis PMR és més gran en el cas dels professionals adscrits a Taxi Amic. Cal 

assenyalar que, si bé Taxi Amic no accepta reserves de serveis convencionals, en moments vall 

en què no hi ha càrrega de treball es permet als conductors captar serveis convencionals, o bé 

en parada o bé a mà alçada, prèvia autorització de la central. 

                                                                    

1 Usuaris exclusius: aquells que depenen completament del servei, sent el taxi adaptat l'únic vehicle al qual, per les 
seves circumstàncies personals, poden accedir per cobrir les seves necessitats (per exemple, usuaris de cadires de 
rodes). 

2 Usuaris habituals: aquells que, podent accedir a un taxi convencional, prefereixen el taxi adaptat pels avantatges i 
facilitat d'ús que els aporta 

Serveis	PMR,	
84,5%	

Serveis	
Convencionals,	

15,5%	

Tipologia Serveis 
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El pes de serveis PMR per a usuaris eventuals3 i de serveis convencionals és més gran en el cas 

dels professionals independents que no compten amb serveis institucionals. 

El model de dedicació pràcticament exclusiva a usuaris PMR comporta que la totalitat dels 

serveis siguin concertats prèviament principalment per telèfon. Així mateix, donades les 

limitacions de la flota de vehicle adaptats, hi ha un alt percentatge de reserves anticipades i és 

habitual que en les pàgines web dels operadors es recomani reservar amb 24 hores d'antelació. 

3.4 Alt pes de la Demanda Institucional 

D'acord amb la informació recollida en les entrevistes realitzades, s'estima que el segment 

institucional (serveis PMR subvencionats per administracions) representa el 66% de la demanda 

de serveis de taxi adaptat, mentre que les reserves de particulars generen el terç restant. 

 
Font: Elaboració pròpia  

Dins del segment institucional, l'Ajuntament de Barcelona és la principal font de demanda a 

través dels serveis PMR porta a porta esporàdics i fixos.  

» El 45% dels serveis esporàdics subvencionats són assignats a taxis adaptats (Taxi 

Amic), el que suposa una mitjana de 250 serveis al dia. De manera puntual, 

durant el segon trimestre del 2016 es van assignar també els serveis 

convencionals; no obstant això, atès que la flota de l'emissora no estava 

                                                                    

3  Usuaris eventuals: aquells que demanen el taxi adaptat en circumstàncies especials (per exemple, per trasllat 
d'objectes voluminosos i / o equipatges grans i pesats) 

Ins$tucional,	
66%	

Par$cular,	34%	

Composició Demanda de Serveis PMR 
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dimensionada per absorbir l'increment a curt termini, es va reduir el volum 

d'assignacions a nivells històrics. 

» Els 76% dels serveis porta a porta fixos  són assignats a taxis adaptat. 

La resta de la demanda institucional ve generada principalment per l'Ajuntament de 

l'Hospitalet, altres ajuntaments de menor dimensió, Ensenyament i, en menor mesura pel Consell 

Comarcal del Baix Llobregat, on el gruix dels serveis PMR estan assignat a empreses de transport 

i ambulàncies . 

Addicionalment, cal indicar que els serveis subvencionats pel Consell Comarcal del Barcelonès 

es troben actualment en fase de concurs. 

En teoria, el taxi accessible podria cobrir la demanda de transport adaptat generada per 

consorcis sanitaris, mútues, residències ... però en la pràctica no pot competir amb empreses de 

transport, ambulàncies i fundacions amb diferents estructures de cost i requeriments operatius 

que poden oferir preus per sota de les tarifes oficials del taxi. 

En relació al segment particular, hem de tenir en compte que la demanda de taxis adaptats es 

veu afectada pels següents factors limitadors: 

» Major taxa de prevalença en la població de més edat: el 75% de les persones 

amb barem de dificultat tenen més de 65 anys, el que comporta una menor 

capacitat adquisitiva en comparació amb la mitjana de la població. 

 
Font: “Persones amb reconeixement legal de discapacitat a la ciutat de Barcelona 2014  - Caracteristiques i distribució territorial”. 

Ajuntament de Barcelona 
 

» Menor taxa d'ocupació del col·lectiu PMR, el que redueix la seva capacitat 

adquisitiva. 

» Aplicació de preus mínims de 12,90-15 € per servei 

» Menor contribució del turisme d'oci i de negoci en la demanda de taxis PMR. 
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4 Frens a la incorporació de Taxis Adaptats 
Des del punt de vista del professional, el principal obstacle que frena la incorporació de més 

taxistes són els elevats sobrecostos associats a la transformació i explotació del taxi accessible. 

Per valorar aquests sobrecostos hem agafat com a referència el desglossament de costos 

mitjans del sector del taxi calculats per l'estudi del CENIT de l'Observatori del Taxi 20144, que  

mostrem a la següent taula. 

 

Notes: 

- El benefici raonable és el resultat d'aplicar la rendibilitat mitjana anual de les 

petites empreses sobre els seus actius al preu mitjà de la llicència del taxi. 

- L'amortització del vehicle recull el cost anualitzat del vehicle en base als 

següents paràmetres: preu mitjà d'adquisició 16.150 €, vida útil de 7,1 anys i 

finançament a 5 anys. 

- El cost de combustible assumeix un quilometratge anual mitjà de 44.083 

quilòmetres. 

- Dins de la partida d'impostos es recull l'impost de circulació, impostos sobre la 

renda i impost sobre el valor afegit.  

                                                                    

4 Font: “Viabilitat de la implementació d'una xarxa de taxis elèctrics a Barcelona”, Emeka Okpala González, Setembre 
2015 

COST ANUAL % s/ Total
PROMIG DEL SECTOR

1 SALARI NET DEL CONDUCTOR 18.966 €          47,5%
2 SEGURETAT SOCIAL 4.970 €            12,4%
3 BENEFICI RAONABLE 1.590 €            4,0%
4 AMORTITZACIÓ VEHICLE (Vida Útil) 3.000 €            7,5%
5 COMBUSTIBLE 4.314 €            10,8%
6 SEGUR 1.226 €            3,1%
7 IMPOSTOS 1.000 €            2,5%
8 MANTENIMENT 2.793 €            7,0%
9 ITV 74 €                0,2%

10 COST LLOGUER APARCAMENT 1.179 €            3,0%
11 ALTRES DESPESES GESTIÓ 851 €              2,1%

39.963 €          TOTAL COSTS
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- La partida Altres despeses de gestió agrupa els costos de radioemissora, 

amortització del primer establiment i canvi de tarifa anual. 

Segons l'esmentat estudi, els ingressos bruts anuals mitjans ascendeixen a 44.379 €, el que 

suposa un marge de benefici mitjà de 4.416 €, que equival al 10% dels ingressos. 

 

 

A l'hora d'extrapolar el desglossament de costos mitjans del sector al taxi adaptat, hem de tenir 

en compte les següents particularitats: 

» Cost d'Adquisició del vehicle: els models homologats per l'IMT per al servei 

adaptat 5 són monovolums amb un cost que oscil·la entre els 16.000 i 30.000 

euros. 

» Per tal de complir els requisits tècnics definits per al taxi accessible, el vehicle 

requereix una sèrie de transformacions: rebaix del sòl, encaixat posterior, 

modificacions d'eix, instal·lació de rampes d'accés, sistemes de retenció o 

ancoratge de l'usuari a la cadira de rodes, reposacaps universal per a usuaris en 

cadira de rodes, etc. 

El cost de les adaptacions oscil·la entre 7.000 i 10.000 euros que ha d'assumir el 

professional davant l'absència d'ajudes oficials. 

» Tenint en compte que no hi ha diferències significatives quant a la vida útil del 

vehicle i assumint les mateixes premisses sobre finançament, el cost 

d'amortització anual del vehicle adaptat (incloent costos d'adquisició i 

d'adaptació) oscil·la entre 4.273 i 7.998 euros, el que suposa un sobrecost del 42 

-166% respecte al cost mitjà del sector. 

                                                                    

5 Vehicles autoritzats PRM que es fabriquen actualment: Fiat Doblo, Ford Connect, Ford Custom, Volkswagen Caddy 

Vehicles en perspectiva de ser autoritzats per PMR:  Mercedes classe V i Vito. 

Mitjana Anual % s/ Ingressos
   Ingressos Bruts 44.379 €          
-  Costos Anuals 39.963 €-          -90,0%

Marge de Benefici 4.416 €            10,0%

RENDIBILITAT ANUAL MITJANA DEL SECTOR
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» El diferencial en el cost d'adquisició del vehicle comporta un increment en la 

prima d'assegurança del 10% respecte a la mitjana del sector. 

» Tot i que el quilometratge anual del taxi adaptat és similar a la mitjana del 

sector, els vehicles adaptats tenen un consum de combustible superior a la 

mitjana, fet que suposa un increment en la partida de combustible de l’11,8%. 

» A efectes de simplificar l'anàlisi, s'assumeix que no hi ha variacions significatives 

en la resta de les partides de costos. 

 

 

En conjunt, els costos del taxi adaptat s'incrementen entre 1.858 i 5.673 euros respecte a la 

mitjana del sector. Això implica que el taxi adaptat necessita uns ingressos bruts anuals un 4,6-

14,2% per damunt de la mitjana del sector per tal de poder absorbir aquests sobrecostos i 

obtenir el mateix marge de benefici que el taxi convencional. 

 3.000 €  

 4.273 €  

 6.131 €  

 7.988 €  

Mínim	 Mitjana	 Màxim	

Promig	Sector	 Taxi	Adaptat	

Amortitzación Anual Vehicle Taxi Adaptat vs 
Promig Sector 

MÍNIM MÀXIM MITJANA
ESTIMACIÓ COSTS ANUALS DEL TAXI ADAPTAT

1 SALARI NET DEL CONDUCTOR 18.966 €        18.966 €        18.966 €        
2 SEGURETAT SOCIAL 4.970 €          4.970 €          4.970 €          

3 BENEFICI RAONABLE 1.590 €          1.590 €          1.590 €          

4 AMORTITZACIÓ VEHICLE (Vida Útil) 4.273 €          7.988 €          6.131 €          

5 COMBUSTIBLE 4.824 €          4.824 €          4.824 €          

6 SEGUR 1.300 €          1.400 €          1.350 €          

7 IMPOSTOS 1.000 €          1.000 €          1.000 €          

8 MANTENIMENT 2.793 €          2.793 €          2.793 €          

9 ITV 74 €              74 €              74 €              

10 COST LLOGUER APARCAMENT 1.179 €          1.179 €          1.179 €          

11 ALTRES DESPESES GESTIÓ 851 €            851 €            851 €            

41.821 €        45.636 €        43.729 €        

Diferència vs Mitjana Sector 1.858 €          5.673 €          3.766 €          
% Diferència sobre Mitjana Sector 4,6% 14,2% 9,4%

TOTAL COSTS
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Des del punt de vista de retorn sobre la inversió, el sobrecost associat al servei adaptat té sentit 

en un escenari de baixa disponibilitat de taxis accessibles en relació amb la demanda, ja que 

l'increment en les ràtios d'ocupació permetria absorbir aquests sobrecostos. 

No obstant això, en un escenari en el qual la disponibilitat de taxis accessibles per usuari sigui 

similar a la del taxi convencional, la conversió al servei adaptat suposa assumir una major 

inversió que no porta aparellada un retorn en termes de reducció de costos operatius (com 

seria el cas dels taxis híbrids o elèctrics) o d'increment de la facturació, en centrar-se en un 

segment de la demanda amb menys poder adquisitiu i amb una aportació mínima del turisme 

d'oci i de negoci. 

Un altre factor que limita la incorporació de més professionals al taxi adaptat, tot i que en 

menor mesura, és l'elevat grau de concentració de l'oferta. 

La concentració de vehicles en una emissora permet millorar la qualitat i eficiència del servei en 

el segment particular, reportant avantatges tant per a usuaris (disponibilitat / cobertura de 

zones i horaris, temps d'espera ...) com per als professionals (desplaçaments en buit, costos 

unitaris de estructura ...) i permet als professionals agrupats en l'emissora accedir a la demanda 

institucional de serveis PMR subvencionats. 

No obstant això, l'alt grau de concentració suposa a la pràctica una barrera d'entrada que 

alenteix i limita l'increment de vehicles accessibles, ja que des del punt de vista de l'emissora i 

dels professionals associats no hi ha cap incentiu per admetre noves incorporacions mentre no 

hi hagi un increment sostingut de la demanda que permeti mantenir els nivells actuals 

d'ocupació, encara que això suposi un deteriorament dels nivells de servei en les puntes de 

demanda. 

D'altra banda, des de la perspectiva del professional, la conversió del taxi convencional a 

l’adaptat resulta inviable si no es té accés a la demanda institucional, i a més ha de competir 

en inferioritat de condicions a l'hora de captar reserves particulars. 
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5 Implicacions de l’Increment de Flota 
Com ja s’ha indicat anteriorment, el R.D. 1544/2007 estableix que el 5% de les llicències de taxi 

han de correspondre a vehicles adaptats. Això implica que el desembre del 2017 hi hauria 

d'haver 523 taxis adaptats a l'àrea metropolitana de Barcelona, el que equival a multiplicar per 

6,3 la flota actual de 83 vehicles adaptats. 

Abans d'avaluar les possibles mesures a adoptar, analitzarem les implicacions d'aquest objectiu 

en termes d'adequació a la demanda, impacte en el model de servei actual i capacitat de la 

indústria transformadora.  

5.1 Adequació a la demanda 

El R.D. 1544/2007 estableix que el 5% de les llicències de taxi han de correspondre a vehicles 

adaptats. En establir la ràtio de taxis accessibles en termes percentuals, s'assumeix en primer lloc 

que l'oferta existent de taxis convencionals és adequada per a les necessitats del servei, tant en 

termes de qualitat i suficiència del servei per a usuaris com de rendibilitat econòmica per als 

titulars de les llicències. 

No obstant això, el nombre de llicències existents actualment a l'àrea metropolitana de 

Barcelona (10.523 llicències) està sobredimensionat i s'estima que seria necessari retirar 2.000-

2.500 llicències per adequar l'oferta al nivell de la demanda existent i assegurar la rendibilitat 

econòmica de l'activitat . 

Així doncs, l'objectiu del 5% suposa traslladar el problema actual a l'àrea metropolitana de 

Barcelona de sobredimensionament del taxi convencional al taxi adaptat. 

D'altra banda, segons les últimes estadístiques disponibles6, el municipi de Barcelona comptava 

el 2014 amb 35.348 persones amb discapacitat i barem de dificultat de mobilitat, el que equival 

al 2,19% de la població. 

                                                                    

6 Font: “Persones amb reconeixement legal de discapacitat a la ciutat de Barcelona 2014  - Característiques i distribució 
territorial”. Ajuntament de Barcelona 
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Extrapolant aquesta ràtio de prevalença al total de la població a l'àrea metropolitana de 

Barcelona, l'increment del nombre de taxis adaptats fins al 5% suposa passar de la ràtio actual 

d'1,2 llicències de taxi adaptat per cada 1.000 usuaris PMR a una ràtio de 7,4 llicències per 

cada 1.000 usuari PMR, la qual cosa sembla excessiu si tenim en compte que la mitjana del 

sector convencional a l'àrea metropolitana de Barcelona és de 3,25 llicències per cada 1000 

habitants i que la demanda de taxis adaptats es veu limitada tant per la menor capacitat 

adquisitiva del col·lectiu PMR com pel reduït pes del turisme d'oci i negoci. 

 
Font: Elaboració pròpia  

 

5.2 Impacte en el Model de Servei Actual 

Com ja s’ha explicat anteriorment, la dimensió actual de la flota de taxis accessibles a 

Barcelona permet als professionals del taxi adaptat treballar pràcticament en exclusiva amb 

usuaris PMR, el quals representen gairebé el 85% dels serveis realitzats. 

Si assumim que la demanda PMR es manté en nivells similars als actuals, a mesura que augmenti 

el nombre de vehicles adaptats disminuirà la ràtio de serveis PMR per vehicle i per tant 

augmentarà el pes dels serveis convencionals. Amb el nivell de demanda PMR actual i una 

flota de 526 taxis adaptats, la dedicació a serveis adaptats baixaria per sota del 15%. 

Fins i tot assumint que la major disponibilitat de taxis accessibles generi un increment de la 

demanda de serveis PMR del 100%, amb una flota de 526 taxis adaptats el percentatge de 

serveis PMR es reduiria al 25%. 

 3,25    

 1,2    

 7,4    

Flota	Adaptat	Actual	 Flota	Adaptat	5%	

Taxis	Conv.	/	1.000	hab	 Taxi	Adapt	/	1.000	usuaris	PMR	
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Font: Elaboració pròpia  

 

Així doncs, fins i tot en un escenari optimista de creixement de la demanda, no és possible 

mantenir el model actual de dedicació pràcticament exclusiva al col·lectiu PMR en augmentar 

la flota de taxis adaptats fins al 5% de les llicències. 

En aquest escenari sembla lògic pensar que els serveis es repartiran seguint el principi de Pareto, 

que permetria la coexistència de diferents models de dedicació: 

» Segment amb alt grau de dedicació al col·lectiu PMR gràcies a l'accés a la 

demanda institucional i a la major capacitat per captar reserves particulars (20% 

dels vehicles que atenen el 60-80% de la demanda). 

» La resta de les llicències haurien d'optar per un model mixt, complementant la 

demanda d'usuaris PMR amb serveis convencionals en diferents proporcions.  

 

  
Font: Elaboració pròpia  
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5.3 Impacte en la Qualitat del Servei 

L'increment del nombre de taxis accessibles és una condició necessària per millorar la qualitat 

del servei en termes de disponibilitat, temps d'espera i preus. 

No obstant això, hem de precisar que l'increment de la flota de taxis accessibles fins al 5% 

legalment exigit no comporta un augment proporcional en la disponibilitat efectiva del servei 

per als usuaris PMR, com a conseqüència de: 

» Major grau de fragmentació de la flota de vehicles accessibles entre diferents 

emissores. 

» Major orientació dels professionals a la demanda de serveis convencionals, atès 

que en aquest escenari la dedicació exclusiva al col·lectiu PMR no és viable 

econòmicament.  

En aquest sentit, cal indicar que el perfil de demanda per franja horària del taxi 

adaptat és molt similar al del taxi convencional, pel qual no resulta factible 

l'adopció de models amb més o menys prioritat del servei adaptat en funció de 

l'hora.  

 
Font: Elaboració propia7 

 

                                                                    

7 Perfil de demanda de taxis adaptats elaborat en base a mostra de serveis de taxi adaptat porta a porta esporàdics 
subvencionats per l'Ajuntament de Barcelona (1 gener - 31 març 2015 - 19.401 serveis). 

Perfil de demanda de taxi convencional extret de "Anàlisi i Dimensionament del servei de taxi a una ciutat". Juliol 2013. 
Delcy Mayerling Solar Santos. 
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Addicionalment, els professionals del taxi accessible assenyalen que el servei de taxi adaptat 

requereix un plus respecte al convencional en termes de sensibilitat cap a les diferents 

problemàtiques dels usuaris, habilitats d'atenció al client (tracte, comunicació, comprensió), 

coneixements sobre mesures de seguretat específiques (ancoratge, cinturó de seguretat ...), 

coneixements sobre funcionament i/o manipulació de cadires de rodes, etc. Això fa que la 

qualitat del servei es pugui veure afectada per la incorporació massiva de taxis accessibles per 

tal d'assolir l'objectiu del 5% de la flota, sobretot si es realitza mitjançant mesures de caràcter 

forçós per als titulars de la llicència. 

5.4 Capacitat de la Indústria Transformadora 

Els principals transformadors són Caradap, Rehatrans, Valida Car i Solucions Arc. 

En general, la capacitat dels tallers transformadors està alineada amb la demanda del mercat. 

En aquest sentit, cal assenyalar que les limitacions de la demanda han suposat en alguns casos 

la concentració d'instal·lacions (per exemple, unificació de tallers de Caradap a Barcelona i 

Girona el 2013, centralització del taller de Rehatrans a Getafe ...). 

En general, en les condicions actuals el termini mitjà de lliurament és de 2 setmanes. No obstant 

això, algunes empreses compten amb un estoc limitat per a lliurament immediat de vehicles 

homologats destinats a servei de taxi accessible. Aquest estoc podria incrementar-se en cas de 

constatar perspectives de creixement de la demanda. 

Segons les fonts consultades, la indústria transformadora té capacitat suficient per assumir un 

increment sostingut de la demanda per arribar a l'objectiu del 5% de taxis adaptats al 

desembre del 2017, però seria difícil absorbir l'increment si es concentra en un període de temps 

curt. 
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6 Identificació i Avaluació de Mesures 
6.1 Anàlisi de Mesures 

A continuació analitzarem les diferents mesures que es podrien adoptar en l'àmbit municipal 

per a fomentar l'increment de la flota de taxis adaptats fins al 5% de les llicències de l'àrea 

metropolitana de Barcelona.  

» Incentius per fomentar la reconversió voluntària de llicències: 

- Subvencions per compensar: 

§ Sobrecostos d'adaptació del vehicle. 

§ Sobrecostos d'explotació. 

- Polítiques d'estímul a la demanda mitjançant subvencions a usuaris finals. 

- Concessió d'avantatges en el règim d'explotació de la llicència: incorporació 

de segon conductor, exempció de descansos setmanals obligatoris... 

» Concessió de llicències per a taxi accessible: 

- Noves llicències. 

- Intervenció en la transmissió de llicències. 

» Conversió obligatòria de llicències 

 

6.1.1 Reconversió voluntària de llicències 

I. Subvenció / ajudes per compensar els sobrecostos 

Com hem vist anteriorment, els sobrecostos associats al taxi adaptat (transformació, 

assegurança, combustible) són un factor dissuasiu crític que frena la incorporació voluntària de 

professionals al sector del taxi accessible. 
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Per això, la mesura més habitual per fomentar l'increment de llicències adaptades és la 

concessió d'ajudes per a subvencionar o bé la compra i / o adaptació del vehicle, o bé els 

sobrecostos anuals d'explotació. 

Entre els ajuntaments que han optat per concedir subvencions per a l'adaptació hi ha Sevilla, 

Còrdova, Palma de Mallorca, Múrcia, Oviedo, Jerez de la Frontera i Osca. L'import de les 

subvencions varia entre els 6.000 i els 10.000 euros, i en alguns casos, com Sevilla, es limita al 50% 

del cost d'adaptació. 

Altres ajuntaments, com Màlaga, Múrcia i Orense, han optat per subvencionar els costos 

d'explotació amb ajudes de 1.200 - 3.000 euros. 

El pressupost necessari per a subvencionar el 100% dels costos d'adaptació dels 443 vehicles 

que cal incorporar a l'AMB oscil·la entre 3,1 i 4,4 milions d'euros. Si s'estenen les ajudes a la 

renovació dels vehicles existents, el pressupost necessari ascendiria a 3,68 - 5,26 milions d'euros. 

 

 

 

Alternativament, es podria optar per anualitzar les subvencions. A la següent taula es mostra el 

pressupost anual requerit en funció de l'abast de les subvencions. 

 

» 100% subvenció del cost anualitzat de l'adaptació del vehicle: 684.000-977.000 

euros anuals. 

» Incloent el sobrecost d'assegurança i combustible: 1-1,3 milions d'euros any. 

» Incloent el sobrecost d'adquisició del vehicle: 1- 2,9 milions d'euros any. 

NOVES LLICÈNCIES 443 vehicles RENOVACIÓ TOTA LA FLOTA 526 vehicles

Mínim Màxim Mitjana Mínim Màxim Mitjana
7.000         10.000         8.500          7.000          10.000         8.500          

50% 1.550.500  2.215.000    1.882.750    50% 1.841.000    2.630.000    2.235.500    
75% 2.325.750  3.322.500    2.824.125    75% 2.761.500    3.945.000    3.353.250    

100% 3.101.000  4.430.000    3.765.500    100% 3.682.000    5.260.000    4.471.000    

Cost Adaptació

% Subv.% Subv.

Cost Adaptació

PRESSUPOST PER A SUBVENCIONAR EL COST D'ADAPTACIÓ

PRESSUPOST ANUAL PER A SUBVENCIONAR SOBRECOSTOS D'EXPLOTACIÓ (526 vehicles)
Mínim Màxim Mitjana

Cost Adaptació nomes 684.016       977.165       830.591       
Sobrecostos Explotació (sense sobrecost d'adquisició del vehicle) 991.879       1.337.629    1.164.754    
Sobrecostos Explotació (incl. sobrecost d'adquisició del vehicle) 977.222       2.984.152    1.980.687    
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La concessió d'aquest tipus de subvencions facilitarà l'increment de la flota de taxis adaptats a 

Barcelona per sobre de la ràtio actual, però per si mateixa difícilment garantirà la consecució 

de l'objectiu del 5% de llicències accessibles atès que, fins i tot amb subvencions que cobreixin 

tots els sobrecostos, el professional del taxi no té incentius per adaptar el vehicle si això no li 

reporta un volum suficient de serveis PMR.  

II. Subvencions a Usuaris 

Alguns ajuntaments, per exemple Pamplona, Vigo o Corunya han optat per la implantació de 

bons-taxi (dotació econòmica posada a disposició de persones amb discapacitat per a 

dedicar-la a serveis de taxi adaptat). En el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, els serveis 

subvencionats per les diferents administracions representen el 66% de la demanda actual de 

taxis accessibles. 

Les subvencions de serveis de taxis accessible als usuaris PMR suposen un estímul per a la 

reconversió de llicències, en la mesura que contribueixen a garantir al professional un major 

volum de serveis PMR que permeti compensar els sobrecostos d'adaptació assumits pels 

taxistes. 

L'impacte de la demanda institucional en la dimensió de la flota de taxis adaptats és encara 

més determinant en l'escenari actual de l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha un alt grau 

de concentració de l'oferta en una emissora i un alt pes dels serveis subvencionats en la 

demanda PMR. En aquest escenari, l'increment garantit de la demanda institucional és un 

factor crític perquè l'emissora pugui admetre nous associats sense que això suposi un 

deteriorament de les ràtios actuals de serveis PMR per vehicle. 

A l'escenari actual de dedicació exclusiva al col·lectiu PMR i accés a serveis subvencionats 

limitat a una emissora, la demanda de serveis institucionals hauria de créixer almenys un 600% 

per garantir l'increment de la flota de taxis adaptats fins al 5% requerit, fet que suposa un cost 

anual de més de 15 milions d'euros. 

A curt / mitjà termini des de l'Ajuntament de Barcelona es podria incentivar l'augment de la 

flota de taxis adaptats assignant els serveis porta a porta esporàdics realitzats actualment per 

vehicles convencionals al taxi adaptat. Aquesta mesura podria suposar la incorporació a mig 

termini de 25 - 40 vehicles a la flota actual de taxis adaptats, essent per tant insuficient per 

assolir l'objectiu del 5%. 
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III. Millora de las condicions d‘explotació de la llicència 

En aquest apartat s'inclouen la concessió de condicions particulars en el règim d'explotació de 

la llicència (per exemple, afavorir la incorporació d'un segon conductor i / o eliminar dies de 

descans) que permeten compensar els sobrecostos associats a l'adaptació del vehicle. 

Aquest tipus de mesures permeten al titular de la llicència rendibilitzar els sobrecostos associats 

al taxi accessible mitjançant l'increment de la facturació, derivada de l'extensió d'horaris. 

Des del punt de vista de l'Administració, aquestes mesures permeten incrementar el nombre de 

taxis adaptats de manera significativa a curt termini, sense que això suposi un cost per a 

l'administració. 

A títol d'exemple, l'ajuntament de Madrid va triplicar l'oferta d’eurotaxis el 2015 mitjançant la 

concessió de 300 llicències en règim especial que els permet treballar un màxim de 16 hores al 

dia, 365 dies a l'any (sense les limitacions imposades pels descansos setmanals obligatoris) i 

exhibir publicitat comercial. 

No obstant això, s'argumenta que aquest tipus de mesures poden atraure professionals 

disposats a assumir els sobrecostos d'adaptació a fi únicament de poder estendre les hores de 

circulació i continuar realitzant serveis convencionals, de manera que l'increment de la flota de 

vehicles adaptats no es tradueix en una millora de la disponibilitat per als usuaris PMR i 

contribueix a augmentar el nivell de saturació existent en el servei convencional. 

A l'hora d'analitzar l'aplicabilitat i potencial d'aquest tipus de mesures en l'Àrea Metropolitana 

de Barcelona hem de tenir en compte els següents aspectes: 

» Eliminació de dies de descans: el Reglament del Taxi (disposició addicional IV) ja 

estableix que mentre el percentatge de vehicles adaptats no superi el dos per 

cent del total de vehicles aplicats a llicències de taxi, les llicències aplicades als 

vehicles adaptats estaran exemptes de complir els dies de descans setmanal 

sempre que, en els referits dies de descans, prestin el servei de taxi de forma 

exclusiva a persones amb mobilitat reduïda. 

Tenint en compte que aquesta exempció no suposa un incentiu suficient per a 

fomentar la conversió de llicències fins a l'objectiu del 5%, es podrien plantejar 

les següents modificacions: 

a) Ampliar l'exempció de manera indefinida, eliminant el límit actual del 2% 

de llicències adaptades. 
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b) Estendre l'exempció a tot tipus de serveis, permetent realitzar serveis 

convencionals en els dies de descans setmanal. 

 

» Ampliació d'horaris: a fi d'ajustar el nombre de taxis en circulació a les 

necessitats del sector, el Reglament del Taxi (Norma Complementària V) 

estableix les següents limitacions en l'explotació de llicències mitjançant 

conductors: 

1.- El titular d'una llicència d'autotaxi haurà de prestar el servei personalment 

o, si no, amb un sol conductor, excepte el cas que el segon conductor sigui 

familiar fins a segon grau del titular. 

2.- Serà respectat el dret de les llicències que en la data d'aplicació 

d'aquesta norma, tinguin més d'un conductor. 

 3.- La transferència d'una llicència comportarà l'aplicació a la mateixa del 

règim de conductor únic. També tindran la consideració de llicències de 

règim de conductor únic aquelles que, havent donat de baixa un 

conductor, no donin d'alta un altre en el termini d'un mes. 

En aquest context, es podria fomentar la conversió de llicències mitjançant les 

següents mesures: 

- Permetre a les llicències que en l'actualitat tinguin més d'un conductor 

mantenir aquest règim en cas de transferència de la llicència sempre 

que el nou titular de la llicència es comprometi a l'adaptació del vehicle. 

- Exempció de limitacions actuals per a l'explotació de llicències a doble 

torn i contractació de segons conductors condicionada a l'adaptació 

del vehicle.  

Aquesta última mesura és més efectiva per fomentar l'increment del nombre de 

taxis adaptats fins al 5% en els terminis requerits; no obstant això, l'augment del 

nombre de llicències amb segon conductor repercuteix en un major 

sobredimensionament del nombre de vehicles en circulació. 

Per contra, la primera mesura no suposa un increment del volum actual de 

llicències amb segon conductor, però té un potencial més reduït tant en termes 

de volum (2.000 llicències amb segon conductor) com de termini (volum anual 

de llicències transferides = 4,8% sobre el total de llicències). 
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Cal tenir en compte que l'AMB va a adoptar aquesta regulació en virtut de la 

facultat que li atorga la nova Disposició Addicional afegida a la Llei del Taxi del 

2013, aprovada l'11 de març del 2015 pel Parlament de Catalunya. 

Aquesta regulació ha coincidit en el temps amb la sentència de la Sala 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Catalunya, per la qual 

s’anul·laven les limitacions en l'explotació de llicències a doble torn establertes 

per la disposició addicional VI del Reglament del Taxi del 2011. Aquesta 

sentència ha estat objecte de recurs de cassació per part de l'IMT. Atès que el 

recurs està pendent de resolució, les possibilitats d'incentivar l'adaptació de 

vehicles mitjançant la concessió d'un règim especial d’horaris estan 

condicionades a la resolució d'aquest recurs, ja que en cas de confirmar-se la 

sentència del TSJC l'adscripció al règim especial de horaris no comportaria cap 

avantatge. 

6.1.2 Concessió de llicències de taxi accessible  

I. Noves Llicències  

Alguns ajuntaments (per exemple, Cadis, Saragossa, Algesires, Guadalajara, Fuengirola, 

Mataró...) han optat per augmentar el nombre de llicències mitjançant la concessió de noves 

llicències condicionades a l'adaptació del vehicle. 

Aquesta mesura permet augmentar a curt / mitjà termini el nombre de vehicles adaptats fins al 

5%, sempre que el cànon per obtenir la llicència suposi un estalvi respecte al preu de mercat de 

transferència de llicència convencional, suficient per absorbir els sobrecostos d'adaptació. 

No obstant això, la incorporació de 446 noves llicències accessibles a l'àrea metropolitana de 

Barcelona agreujarà significativament el sobredimensionament de l'oferta del taxi 

convencional, ja que davant les limitacions de la demanda PMR per absorbir l'increment de 

vehicles accessibles, aquests hauran de dedicar-se principalment a realitzar serveis 

convencionals. 

II. Intervenció en la compra-venda de llicències 

Una de les mesures proposades en el Llibre Blanc de l’Eurotaxi és la intervenció en el mercat de 

transferències de llicències, comprant llicències convencionals als titulars per transferir-les com a 
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llicències especials de taxi adaptat (condicionades a l'adaptació de per vida i, si és el cas, sent 

obligatòria la renovació per un altre vehicle adaptat per poder mantenir la llicència). 

Per incentivar la compra de llicències especials de taxi adaptat, el preu de venda hauria 

d'incorporar un fort descompte sobre els preus de mercat que compensi l'obligació d'assumir els 

sobrecostos d'adaptació inicials i a futur. 

6.1.3 Mesures de caràcter forçós 

El RD 1544/2007 estableix que, en cas de no arribar al percentatge requerit mitjançant 

l'adaptació voluntària dels titulars de les llicències, els ajuntaments exigiran a les últimes 

llicències que es concedeixin que el seu auto-taxi sigui accessible. 

Cal assenyalar que establir un increment del nombre de llicències accessibles fins al 5% exigit, 

mitjançant l'aplicació de mesures que obliguin els titulars de les llicències afectats a assumir els 

sobrecostos derivats de l'adaptació del vehicle, suposa un clar perjudici per a la rendibilitat 

econòmica de l'activitat dels titulars afectats. 

D'altra banda, atès que el nombre de llicències a l'àrea metropolitana de Barcelona ha estat 

congelat des dels anys 80, l'aplicació literal de la normativa afectaria llicències concedides fa 

més de 25 anys. 

Alternativament, a efectes d'evitar el caràcter retroactiu d'aquesta obligació, cabria plantejar-

se la possibilitat de condicionar a futur el traspàs de llicències a l'adaptació del vehicle fins 

arribar a la ràtio de llicències accessibles legalment exigit. 

L'aplicació d'aquesta última mesura podria generar ajornaments en els traspassos fins que 

s'arribi al contingent exigit, a fi d'evitar l'adaptació. Assumint que s'alenteixi el ritme actual de 

traspassos de llicències (aproximadament 500 llicències a l'any), l'aplicació d'aquesta mesura 

no permetria assolir l'objectiu del 5% a desembre del 2017, tot i que sí seria factible en un termini 

de 1,5 - 2, 5 anys. 

D'altra banda, aquesta mesura podria generar a curt termini una reducció dels preus de traspàs 

actuals per compensar els sobrecostos d'adaptació. En aquest escenari, la mesura podria 

afectar especialment als titulars que traspassin la llicència per jubilació. 
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6.2 Quadre Resum 

A la següent taula es resumeixen els principals avantatges i inconvenients de cadascuna de les 

mesures analitzades: 

Mesura Avantatges Desavantatges 

Subvenció Cost 
d'Adaptació 

» Impacte en preus mínims de 

serveis particulars. 

» Alt cost inicial. 

» Cost recurrent: necessitat de 
mantenir ajudes a llarg termini 
per garantir la renovació. 

» Potencial limitat i decreixent per 
incentivar la reconversió del 5% 
de llicències. 

 

Subvenció Sobrecostos 
d'Explotació 

» Reducció cost inicial. 

» Potencial limitat i decreixent 
per incentivar la reconversió 
del 5% de llicències. 

» Impacte en preus mínims de 
serveis particulars. 

» Alt cost recurrent → 
dependència de subvencions. 

» Potencial limitat i decreixent per 
incentivar la reconversió del 5% 
de llicències. 

Subvencions a usuaris » Benefici directe per a usuaris, 
facilitant l'accés al servei. 

» Impacte en increment de la 
demanda. 

» Efecte multiplicador: 

- Reducció de costos unitaris 
d'estructura. 

- Major disponibilitat per reserves 
particulars. 

» Assignació de serveis 
esporàdics PaP 
convencionals al taxi adaptat 
→ augment demanda sense 
sobrecost. 

 

 

» Cost Inicial molt  elevat 

» Cost recurrent a llarg termini. 

 

Concessió d'Avantatges 
en règim d'explotació 

» Alt potencial per incentivar 
reconversió de llicències fins 
al 5% a curt termini. 

» Impacte mitjà en 
sobredimensionament del taxi 
convencional. 
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» No suposa un sobrecost per 
AAPP. 

 

» Impacte d'exempcions en les 
limitacions a l'explotació en 
doble torn condicionat a la 
resolució del recurs de cassació. 

Concessió de noves 
llicències per a servei 
adaptat 

» Alt potencial per aconseguir 
5% de llicències adaptades. 

» No suposa un sobrecost per 
AAPP. 

» Permet condicionar la 
concessió a adaptació de 
per vida. 

 

» Impacte alt en 
sobredimensionament del taxi 
convencional. 

Intervenció en règim de 
compra venda de 
llicències 

» Potencial d’aconseguir 5% de 
llicències adaptades variable 
en funció del descompte 
sobre preus de mercat. 

» Permet condicionar la 
concessió a adaptació de 
per vida. 

 

» Alt cost inicial. 

» Impacte limitat a curt termini. 

Adaptació obligatòria » Garanteix consecució 5% de 
llicències adaptades. 

» No suposa un sobrecost per 
AAPP. 

» Impacte en viabilitat econòmica 
de titulars afectats. 

» Impacte en qualitat de servei. 
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7 Proposta d’ Actuació 
En l'actualitat, l'Àrea Metropolitana de Barcelona compta amb 83 taxis adaptats, el que equival 

al 0,83% del total de llicències.  

Per això és necessari formular un seguit de mesures que permetin incrementar el nombre de 

vehicles adaptats fins a l'objectiu del 5% establert per al desembre del 2017 i que contribueixin a 

assegurar tant la qualitat del servei a l'usuari com la viabilitat econòmica de l'activitat als titulars 

de la llicència de manera sostenible en el temps, minimitzant en la mesura del possible la 

dependència de subvencions públiques. 

Atenent a aquests criteris, creiem que en primera instància es podria fomentar la reconversió 

voluntària de llicències mitjançant el increment del volum de serveis subvencionats, assignant 

els serveis porta a porta esporàdics realitzats actualment per vehicles convencionals al taxi 

adaptat. 

Es proposa augmentar el volum de serveis de manera gradual a partir d'un calendari 

prèviament consensuat amb l'emissora, a fi d'assegurar que compta amb capacitat suficient 

per absorbir l'increment. 

Amb aquesta mesura es garanteix un increment de la demanda que permeti incorporar nous 

vehicles assegurant la rendibilitat de l'activitat i sense que això requereixi un increment en les 

partides pressupostàries actuals. 

Atès que aquesta mesura té un impacte limitat quant al nombre de reconversions de llicències, 

es proposa es proposa complementar-la mitjançant una convocatòria per a la concessió d'un 

règim especial de les llicències que adscriguin vehicles adaptats, permetent a aquests vehicles: 

» la prestació del servei els 365 dies de l'any, podent treballar en els dies de 

descans setmanal tant en serveis per a persones amb mobilitat reduïda com en 

serveis convencionals. 

» L’incorporació d'un segon conductor per explotar la llicència en doble torn. 

Amb aquesta mesura s'incentiva els titulars de la llicència a assumir els costos de reconversió del 

vehicle els permet compensar este sobrecostos a través de l'increment de facturació derivat de 

l'extensió d'horaris. 
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Addicionalment, i en tant no aconsegueixi el 5% de llicències adaptades, es proposa permetre 

a les llicències que en l'actualitat tinguin més d'un conductor mantenir aquest règim en cas de 

transferència de la llicència sempre que el nou titular de la llicència es comprometi a 

l'adaptació del vehicle 

En cas de no arribar al 5% de llicències mitjançant les mesures anteriors, es proposa condicionar 

la transmissió de llicències a l'adaptació del vehicle, fins a assolir aquest contingent. 

A fi d'assegurar la rendibilitat de l'activitat, es proposa estendre als titulars afectats les 

condicions del règim especial del punt anterior. 
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