
SERVEI DE
TRANSPORT A DEMANDA

(TAXI)

TAD

L'Ajuntament posa en marxa aquest servei públic amb 
l’objectiu de facilitar la mobilitat i l’accessibilitat als 
serveis bàsics de tots els residents del municipi

Horari  del servei TAD de dilluns a divendres 
(excepte festius) de 7:30 a 20:00

Qui se’n pot beneficiar?
• Totes les persones que visquin a Palafolls
• Els menors d’edat (majors de 8 anys) que hagin de

viatjar sols requeriran d’una autorització del tutor
legal que es gestionarà a través de l’Ajuntament

Servei TAD de Palafolls:

Com funciona el servei?
Un trajecte pot ser:
• Des de la porta del domicili fins a un punt de parada

fix (origen/destí)
• Des d’un punt de Parada Fix (origen/destí) fins a la

porta del domicili

• El servei es pot reservar amb origen/destí a tot el
terme municipal de Palafolls

Com s’hi pot accedir?
Cal efectuar la reserva amb 24 hores d’antelació
trucant al telèfon de l’OAC de l’AMTU 900 69 65 66 de
dilluns a divendres (feiners) de 8 a 20h. (Trucada
gratuïta)

Anul·lació del servei amb 2h. d’antelació mínim.

Per a més informació, consultar la web de
l’ajuntament de Palafolls (www.palafolls.cat)

Palafolls

Horari
De dilluns a divendres (excepte festius)
De 7:30 a 20:00

Parades Fixes

(Origen / Destí)

1 – CAP Palafolls

2 – C/Francesc Macià / C/Major

Cost
2€ per usuari i trajecte

L’Ajuntament disposa de títols bonificats
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Inici del servei: 18/01/2021



1 – CAP Palafolls
2 – C/Francesc Macià / C/Major

PUNTS DE PARADA 
FIXOS (ORIGEN/DESTÍ)

900 69 65 66

RESERVES I INCIDÈNCIES

Horari d’atenció de 8:00 h. a 20:00 h. 
De dilluns a divendres (feiners)
(Trucada gratuïta)

Servei TAD
Un trajecte pot ser:
• Des de la porta del domicili (terme

municipal de Palafolls) a un punt de
Parada Fix (origen/destí)

• Des d’un punt de Parada Fix
(origen/destí) fins a la porta del
domicili

El servei és de transport públic
compartit: es garanteix el punt d’origen
i el de destí, tot i que el recorregut pot
variar en funció de la demanda dels
usuaris.

Cost del servei: 2€/persona i trajecte

El servei és de dilluns a divendres
(excepte festius)

Horari del servei TAD
• De 7:30 a 20:00

Per més informació: www.palafolls.cat

Inici del servei: 18/01/2021


