


Durant el període 2006 -2007,
l’IMT ha  fet una aposta 
important per les
NOVES TECNOLOGIES 
per tal de millorar la
COMUNICACIÓ AMB ELS 
TAXISTES, així com entre els 
TAXISTES I ELS USUARIS
DEL SERVEI.



Aquesta aposta s’ha centrat en 

DOS PROJECTES:

Renovació del portal web: 
http://www.taxibarcelona.cat

Creació d’un nou canal de 
comunicació per als taxistes 
utilitzant el sistema de 
missatges SMS.



Renovació del portal web



A través del web, els taxistes tenen la 
possibilitat de:

→ Concertar dia i hora per passar la ITV i 
la revisió metropolitana.

→ Insertar un anunci per a la compra o la 
venda de llicències per la borsa o per  
oferir o demanar assalariats. 

→ Comunicar la trobada d’un objecte en 
el seu taxi.

Renovació del portal web



Renovació del portal web

→En pocs dies, les escoles de taxi podran gestionar 
la inscripció dels alumnes als exàmens per a 
l’accés a la Credencial de taxista i conèixer-ne els
resultats.

→El portal incorporarà noves funcionalitats
progressivament per apropar la gestió
administrativa de l’IMT al taxista.

→Des d’aquest portal molts taxistes s’han 
interessat en el NOU CANAL DE 
COMUNICACIÓ VIA SMS que ara presentem. 



Renovació del portal web

Els usuaris del taxi tenen la possibilitat de:

Comunicar la pèrdua d’un objecte en el 
taxi on line.

Transmetre una queixa o denúncia.

Fer arribar un agraïment pel servei.



NOU
CANAL DE 

COMUNICACIÓ 
VIA SMS PER AL 

TAXISTA



EL NOU CANAL 
DE COMUNICACIÓ VIA SMS

Objectius: 
Establir amb el taxista una comunicació més

ÀGIL
IMMEDIATA i
DIRECTA

→MILLORAR L’OFERTA DE TAXIS en determinats 
punts de la ciutat i a determinades hores.

→APROPAR al taxista LA INFORMACIÓ 
ADMINISTRATIVA susceptible d’afectar el servei.



EL NOU CANAL 
DE COMUNICACIÓ VIA SMS

Qui es beneficiarà d’aquest servei?
Tots els taxistes amb telèfon mòbil. El 75% dels 
professionals disposen avui d’un mòbil.  

Cost
És un servei gratuït, sense cost per al taxista.

Qui és l’emissor dels missatges?
La programació i la gestió de la tramesa dels 
missatges es farà des de l’IMT.



EL NOU CANAL 
DE COMUNICACIÓ VIA SMS

“UN PROJECTE OBERT A LA 
CIUTAT”

L’IMT vol fer partícip d’aquesta 
iniciativa tots aquells espais que 
generen una demanda de taxis.



EL NOU CANAL 
DE COMUNICACIÓ VIA SMS  
L’IMT preveu establir acords amb:

L’Autoritat Portuària, encarregada de les sortides i 
les entrades dels creuers turístics a la ciutat.

Fira de Barcelona 

L’Auditori de Barcelona

BSM, empresa gestora dels grans espais de la ciutat 
(Fòrum, Palau Sant Jordi, etc.). 



EL NOU CANAL 
DE COMUNICACIÓ VIA SMS

EL SISTEMA

L’IMT serà l’encarregat únicament i 
exclusivament de la gestió i la transmissió dels 
missatges a tot el col·lectiu del taxi de l’àrea 
metropolitana de Barcelona. 



GRÀCIES


