
Resolució del director general de Comerç i Empresa de 13 de febrer de 2013, per la 
qual s’autoritzen les noves tarifes del servei de transport urbà de viatgers en taxis, 
de Palma. Publicat al BOIB número 24 de 19 de febrer de 2013 

1. Autoritzar, d’acord amb el dictamen de la Comissió de Preus de les Illes Balears de la 
sessió de 7 de febrer de 2013, la modificació de tarifes següent: 

Tarifes: 

Tarifa 2: s’aplicarà els dies feiners (llevat dels dissabtes), des de les 7 fins a les 21 
hores. 

Tarifa 1: s’aplicarà els dissabtes, els diumenges, els festius, els dies 24 i 31 de 
desembre, durant tota la jornada i, la resta de dies, des de les 21 fins a les 7 hores i als 
serveis prestats a les zones delimitades per la senyalització de canvi de tarifa (tarifa 1). 

Abaixament de bandera: 
Tarifa 2   2,10 € 
Tarifa 1  2,45 € 
 
Abaixament de bandera festes de Nadal: 
Des de les 21 hores de dia 24 de desembre fins a les 7 hores de dia 27 de desembre i des 
de les 21 hores de dia 31 de desembre fins a les 7 hores de dia 2 de gener: 4,75 € 
 
Carrera mínima: 
Tarifa 2  3,00 € 
(inclou l’abaixament de bandera i un recorregut de 1.023 metres o 183 segons)  
 
Tarifa 1 4,00 € 
(inclou l’abaixament de bandera i un recorregut de 1.409 metres o 277 segons)  
 
Quilòmetre recorregut: 
Tarifa 2  0,88 € 
Tarifa 1  1,10 € 
 
Hora d’espera: 
Tarifa 2  17,70 € 
Tarifa 1  20,15 € 
 
Suplements: 
Viatges des de o a l’aeroport        2,90 € 
Recollida de passatgers al moll de Paraires      2,90 € 
Recollida de passatgers al moll del dic de l’Oest     2,90 € 
Pujada al castell de Bellver        0,65 € 
Pujada a na Burgesa         2,90 € 
Per cada paquet o maleta         0,65 € 
(les cadires de rodes i els cotxes infantils queden exclosos de l’aplicació 
d’aquest suplement) 
Telefonada per emissora amb tarifa 2 i tarifa 1     1,05 € 
Import mínim d’una carrera des de l’aeroport (suplements inclosos) 13,00 €  
 



S’entén que després dels serveis prestats a l’interior de l’aeroport, no afectats pel referit 
import mínim esmentat, no resulta obligatori guardar el torn d’arribada per a prendre 
passatge. 
 
S’estableix el valor de salt en 0,05 € 
 
2. Notificar aquesta Resolució a l’entitat interessada. 
 
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlleti Oficial de les Illes Balears. 
 
4. Aquesta resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlleti Oficial 
de les Illes Balears. 
 


