Taxi a demanda

Transport urbà

Targeta T10 social

L'Ajuntament, amb la col·laboració del col·lectiu local de
taxistes, va posar en marxa el 2010 aquest servei públic
amb l’objectiu de facilitar la mobilitat i l’accessibilitat als
serveis bàsics des de tots els veïnats del municipi.

Alella Exprés

La T10 social és un títol de transport subvencionat per
l’Ajuntament per afavorir l’ús del transport públic entre
els col·lectius més vulnerables.

Qui se’n pot beneficiar?

Dissabtes, de 8 a 15.30h. Freqüència de pas 30 minuts

TRANSPORT A DEMANDA

Totes les persones empadronades a Alella.
Ús il·limitat per a majors de 65 anys i persones amb
discapacitat física o sensorial.
Ús limitat a 6 serveis anuals per a la resta de persones
que no formen part d’aquests col·lectius.

Consultori Local - Port del Masnou
De dilluns a divendres, de 7 a 21h. Freqüència de pas 30
minuts

Alella Circumval·lació
Can Lleonart - Alella Parc - Consultori Local - Mas
Coll - Can Comulada - Can Lleonart - Port del Masnou

Cobreix la recollida de la persona que ha sol·licitat el
servei al seu domicili (o el lloc indicat) i el seu trasllat a:
Consultori Local
Complex Esportiu Municipal
Can Lleonart
Can Gaza
Plaça de l’Ajuntament
Jutjat de Pau
Comissaria de la Policia Local
Parades d’autobus del municipi (inclosa Port Masnou)
S’admet la compartició de vehicle: dues o més persones es
posen d'acord i viatgen en el mateix servei al mateix preu.

Quin cost té per a la persona usuària?
El preu és de 2 euros per un trajecte (el retorn al domicili es considera un segon trajecte).
L’Ajuntament es fa càrrec dels 4 euros restants, fins als
6 euros que és el preu fixat amb els taxistes.

Com s’hi pot accedir?
Cal efectuar la reserva amb antelació trucant al
telèfon 93 555 24 51, de dilluns a divendres, de 8.15 a
14 h, i dijous també de 16.15 a 19.30h.

Menors d’edat
Joves d’entre 18 i 25 anys
Persones majors de 65 anys
Persones aturades
Persones amb discapacitats físiques o sensorials

De dilluns a divendres, de 6.10 a 20.15h. Freqüència de
pas 30 minuts i 60 minuts a partir de les 11.30h.

Quin cost té?

Transport interurbà

El preu és de 6,80 euros per a 10 viatges, el que
suposa un estalvi de més del 30% respecte al preu de
la T-10 d’una zona que és de 9,95 euros (tarifes 2015).

Horari i desplaçaments
De dilluns a divendres, no festius, de 7 a 20h.

Qui se’n pot beneficiar?

Alella - Barcelona

En quines línies es pot utilitzar?

Alella - Barcelona (Ronda Sant Pere i Gran Via)

Únicament a les línies de transport urbà del municipi:
Alella Exprés i Alella Circumval·lació.

De dilluns a divendres, de 6.45 a 22.45h. 13 expedicions
diàries.

On es pot adquirir?

Dissabtes i festius, de 9.30 a 20.55h. 6 expedicions
diàries dissabte i 5 expedicions diàries diumenge.

A l’Ajuntament i a l’Espai Jove (Antigues Escoles Fabra).

Teià - El Masnou - Alella - Barcelona

Taxis

Alella (Ibars Meia, Can Sors) - Barcelona (Ronda
Sant Pere i Gran Via)
De dilluns a divendres, de 7 a 22.15h. 5 expedicions
diàries.
Dissabtes i festius no circula.

Bus nit
Guilleries - Can Lleonart - Barcelona Plaça Tetuan
Nits de divendres a dissabtes, de 00.03 a 04.05h.
Freqüència de pas 60 minuts.

629 727 293 - Jaume Joan Blanco
639 134 403 - Josep Gomis
659 999 755 - Ramon Martínez
649 919 129 - Sergi Mayolas
659 494 043 (adaptat i 7 places) - Pere Ventejo

