
 

LA SÍNDICA ELABORA UNA SÈRIE DE RECOMANACIONS A L’INSTITUT METROPOLITÀ 

DEL TAXI AMB L’OBJECTIU QUE ELS SEUS USUARIS DISPOSIN D’UN MILLOR SERVEI 

 Tot i que la informació rebuda evidencia que l’actuació municipal ha estat 

ajustada a dret, va ser insuficient per complir amb la funció d’atenció al públic 

que correspon a l’IMET. 

Barcelona, 9 d’octubre del 2018 – Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de 

Barcelona,  ha dut a terme diverses recomanacions a l’Institut Metropolità del Taxi 

(IMET) per tal que la ciutadania pugui disposar d’un millor servei: que sigui més 

proactiu davant de les queixes presentades, ja que la ciutadania en desconeix la 

regulació; que activi els mecanismes de control que ha d’exercir vers les empreses 

mediadores, i que informi en el seu portal web del contingut del Decret 34/2016.  

Aquestes recomanacions venen precedides de la queixa d’una ciutadana que va 

reservar un taxi a través d’una empresa mediadora. Quan faltaven 7 minuts per a 

l’hora convinguda, va rebre un missatge de veu en què l’informaven que s’havia 

anul·lat el servei per manca de disponibilitat de taxi. Després de trucar insistentment, 

finalment la van atendre i li van dir que la recolliria un taxi en 10 minuts. Passats més 

de 45 minuts, va desistir i va utilitzar el seu propi vehicle per no perdre el tren.  

Una setmana després, a través del portal web de l’Institut Metropolità del Taxi, va 

presentar una denúncia dels fets juntament amb el rebut de l’import de l’aparcament 

que va pagar per estacionar el cotxe. La resposta que va rebre, signada per l’IMET, 

manifestava que transmetia la queixa a l’empresa mediadora. Mesos després 

d’aquesta resposta, no havia rebut cap altra comunicació. 

La valoració de la Síndica 

L’IMET va explicar que només tenia competència per supervisar i sancionar els taxistes 

(assalariats o titulars de llicències), i donat que el mal servei l’havia donat una empresa 

mediadora de taxis, la reclamació sobrepassava l’àmbit de les seves competències. 

Una de les funcions de l’IMET, recollida en l’article 5 dels estatuts, és la fiscalització de 

la prestació del servei. La manca de concreció pel que fa a què s’entén per prestació de 

servei pot interpretar-se com exclusivament el transport de viatgers en automòbil 

lleuger de lloguer amb conductor. “La resposta que l’IMET ha donat a la ciutadana 

dona a entendre que aquesta és la lectura que n’ha fet”, ha explicat la síndica de 

greuges, que ha afegit que “la restricció en la interpretació no hauria de privar els 



clients del servei del taxi, sigui quina sigui la via per la qual han accedit, a rebre la 

informació concreta de quin és l’organisme al qual s’han de dirigir si han rebut un 

mal servei”.  

La Llei 19/2003 del taxi ja considerava la necessitat de regular les empreses 

mediadores d’aquest servei, i diferenciava els propietaris de les llicències i els 

conductors d’aquest servei públic de les empreses mediadores entre la persona que 

requereix el servei i qui el presta. 

El Decret 314/2016 de la Generalitat de Catalunya, pel qual es determinen les 

condicions de contractació i comercialització dels serveis de taxi i el règim jurídic de 

l’activitat de mediació, desenvolupa l’article 29 de la mencionada llei 19/2003. Aquest 

decret va entrar en vigor unes setmanes després d’aquesta queixa ciutadana.  

En la justificació del Decret trobem la necessitat de desplegar normes que protegeixin 

de manera efectiva els drets de les persones usuàries. L’article 6 fa referència al 

registre que han de dur aquestes empreses dels serveis en què medien, registre que 

han de posar a disposició de les autoritats competents que ho sol·licitin de forma 

justificada. L’article 9 recull la responsabilitat de l’empresa mediadora vers el client o 

la clienta si no presta el servei sense causa justificada.  

“L’experiència viscuda per la promotora de la queixa quedaria perfectament 

emparada pels articles esmentats anteriorment. Va sol·licitar un servei de taxi a 

l’empresa mediadora, el qual hauria d’incloure’s en el registre obligatori”, ha 

assenyalat la Síndica de Barcelona.  

D’aquesta manera, seria aquest Institut qui, des que va entrar en vigor el Decret, 

hauria d’haver iniciat el registre d’aquestes empreses. Des que la Generalitat de 

Catalunya va aprovar la Llei 19/2003 fins a l’aprovació del Decret 314/2016, les 

empreses mediadores del taxi  a Catalunya han estat oferint un servei al públic sense 

que es disposés d’una normativa específica que ho regulés. “Certament, els fets que 

motiven aquesta resolució van succeir unes setmanes abans de l’aprovació del 

Decret i per tant, eximiria de responsabilitats a l’IMET”, ha conclòs la síndica.  

Tot i que la informació rebuda evidencia que l’actuació municipal ha estat ajustada a 

dret, va ser insuficient per complir amb la funció d’atenció al públic que correspon a 

l’IMET. Per aquest motiu, la Síndica de Greuges de Barcelona ha elaborat una sèrie de 

recomanacions: que l’Institut sigui més proactiu davant de les queixes presentades, 

ja que la ciutadania en desconeix la regulació; que activi els mecanismes de control 

que ha d’exercir vers les empreses mediadores, i que informi en el seu portal web del 

contingut del Decret 34/2016. 


