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Taxi enfront
deVTC

Cal agrair a la irrupció dels VTC
que s’hagi posat sobre la taula la
necessitat de reformar el sector
deltaxi,quehaviscutfinsavuiso

taunanormativapaternalista iobsoleta, els
efectes perversos de la qual havien quedat
amagatsfinsaraperlafaltadecompetència.
L’Administració, i a Barcelona sobretot

l’Institut Metropolità del Taxi (IMET), ha
estat la principal responsable d’establir les
normesdeprestaciódelservei idenohaver
modernitzat i posat al dia la regulació vi
gentfinsara.Calrecordarqueelsquidesde
Madrid tan fàcilment han carregat el mort
del conflicte a les comunitats autònomes
sónelsmateixosquehangovernatel sector
voraquarantaanys.
També és responsable l’Administració

denovetllarde formaeficientperevitar les
pràctiquesabusiveso il∙legalsdequèsovint
s’acusa el sector del taxi. Des de la revenda
de llicències a preus astronòmics fins a les
jornades de dotze hores diàries –amb els
riscos per a la seguretat que comporten–
passantper les llicències rellogadeso la fis
calitat ineficient. Introduir competència
sempre ajuda a limitar comportaments ir
regulars, però són els diferents nivells de
l’Administració els que s’han d’esmerçar a
evitar les situacions abusives que efectiva
mentesprodueixin.
Tota nova normativa ha tenir en compte

quenoparteixdezero i actua sobrecol∙lec
tius amb expectatives consolidades. Si, per
exemple, lagranmajoriade taxistes cotitza
els autònoms a mínims perquè compten
que quan es jubilin trauran una important
picossadadeltraspàsdelallicència,preten
dre minimitzarne l’import de cop i volta
pot situar el col∙lectiu entre l’espasa i la pa
reti, llavors,noenshand’estranyaractituds
i comportaments radicals en la resposta.
Arreudelmónelsgovernants i lasocietat

tenim un problema sobre com cal afrontar
l’economia de plataforma, sigui d’allotja
mentsturístics,dedistribuciódeproductes
ode serveisde transport. Si la seva irrupció
en un sector sovint ajuda a superar inefi

ciències i situacions enquistades, la possi
ble hegemonia de les plataformes genera
fàcilment situacions oligopolístiques, so
breexplotació dels proveïdors i elusió
fiscal.
Tot i el caràcter provisional del decret

dictatpelDepartamentdeTerritori,demo
mentsemblenhaverdesactivatunconflicte
que,comaMadrid,podriahaverseenquis
tat i sermoltmésoneróspera tothom.
Ara el repte és establir un període de

transició prou llarg però prou efectiu que
permetiqueelserveidetaxiesmodernitzi i
sigui més eficient i que les plataformes de
VTC no actuïn de forma depredadora i es
minimitzinels costos socials.
Els consumidors, en el taxi i en general,

nopodemobsedirnosnomésaobtenirser
veismésbarats.Hemd’exigireficiènciape
rò no al cost de tenir treballadors sobreex
plotats, siguin del taxi o delsVTC.Uns ser
veis lowcostes transformenenunasocietat
lowcost i aixòno interessaaningú.
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