
Servei de Taxi A la Demanda 
QUÈ ÉS? 
És un servei de transport amb taxi, finançat per la 
persona usuària i per l’Ajuntament de Pineda que con-
necta a les persones beneficiàries amb el nucli urbà del 
municipi.

PERSONES BENEFICIÀRIES
Persones empadronades als barris de Can Carreras i 
Montesol

QUANT COSTA?
Cada trajecte té un cost de 9,00 €, dels quals 2,50 € el 
paga la persona beneficiària (en el moment de realit-
zar el servei) i 6,50 € els subvenciona l’Ajuntament de 
Pineda de Mar.

QUANTS TRAJECTES DISPOSEN LES PERSONES 
BENEFICIÀRIES?

Majors de 65 anys

Ús il·limitat
Persones amb mobilitat reduïda 

acreditada
Mínima 33%

Persones amb problemes de 
mobilitat puntual  

Acreditat amb informe mèdic i durant el temps que 
així ho determini aquest

Cap del cas anterior 6 trajectes/any

Horaris del servei: 
De dilluns a divendres (no festius), de 7.00 h a 20.00 h.

COM FER LA RESERVA?
Cal trucar al telèfon 937 629 600, amb un mínim de 24 
hores d’antelació. S’ha d’indicar el lloc i l’hora de la re-
collida i les dades del retorn (lloc i hora de la recollida) 
en cas que el beneficiari també precisi d’aquest servei. 
S’indicarà el nombre de passatgers que utilitzaran el 
servei. Un cop gestionada la reserva, la persona benefi-
ciària rebrà una trucada de confirmació del servei.

ON ES FARÀ LA RECOLLIDA?
El taxi realitzarà la recollida el dia i l’hora i al lloc acor-
dat, segons consti a la reserva.
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A  Estació de trens RENFE de Pineda de Mar.
B  Plaça  de les Mèlies.
C  Centre d’Atenció Primària (CAP) - Pineda Centre
D  Centre d’Atenció Primària (CAP) - Poblenou.
E  Deixalleria municipal
·  Domicili de la persona benefi ciària
   (segons el padró municipal)

CAN
CARRERAS

MONTESOL

PREGUNTES I 
RESPOSTES

Que s’entén per trajecte?
S’entén com a trajecte el viatge en un únic sentit, des 
del lloc d’origen a la destinació de la persona bene-
fi ciària. En cas que sigui un viatge d’anada i tornada, 
es comptabilitan dos trajectes efectuats. 

Els menors poden viatjar sols?
Sí, a partir dels 16 anys.

Com s’acredita una persona amb mobilitat reduï-
da? 
S’ha de tenir reconegut un grau de valoració de la mi-
nusvalia igual o superior a una valoració de 7 punts, 
acreditada per la presentació del corresponent infor-
me emès pel Centre de Valoració d’adults del depar-
tament de Benestar i Família de la Generalitat. Haurà 
de ser facilitat per la persona benefi ciària, abans de 
la utilització del servei.

Com s’acredita la mobilitat reduïda puntual?
Aquella persona que per motiu d’accident o malaltia 
tingui problemes de mobilitat temporal per utilitzar 
el seu mode de transport habitual (trencament d’os, 
immobilització d’algunes de les extremitats, etc.). 
S’haurà d’acreditar amb un informe mèdic que inclo-
gui la temporalitat d’aquesta situació.

Quant paga la persona usuària en cas que es com-
parteixi un taxi? 
En aquest cas només pagarà 2,50 € la persona que 
hagi fet la reserva. El pagament és per trajecte, no 
per persona.

Quantes persones com a màxim caben en un taxi?  
4

El taxi pot realitzar serveis a altres parades?
No. El Servei de Taxi a la Demanda només s’aturarà a 
les parades establertes a tal efecte.

PARADES 
DEL SERVEI

RESERVES I INCIDÈNCIES
937 629 600
Horari d’atenció de 7.00 h a 20.00 h
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