Decret del regidor de l’Àrea de Mobilitat, per delegació de la Batlia, número 1.600, de
29 de gener de 2013, sobre simbolització del senyal Wi-Fi als vehicles autotaxis
1. Als autotaxis es poden exhibir interiorment i exteriorment els distintius publicitaris que
simbolitzin disposar del senyal de Wi-Fi mitjançant una distintiu que atengui les següents
característiques gràfiques: utilització d’anagrama que presenti un disseny de figura en
forma rectangular amb angles arrodonits i, al seu torn, figura circular central integrada en
idèntic simbolisme geomètric, amb expressió alfabètica Wi Fi que ocupi el cos de
l’anagrama i amb disposició de tals elements en clarobscur (es tracta d’un grafisme
usualment utilitzat en la senyalització de les zones Wi-Fi). La Secció de Transports
facilitarà el model resultant de tals previsions, que figura al procediment, quan així ho
requereixin els interessats.
2. La longitud màxima de l’anagrama ha de ser de 10 cm (deu centímetres) i la resta de
dimensions, proporcionades. S’ha de col·locar un màxim de dues unitats, ja sigui als vidres
fixos immediats a les portes laterals posteriors, si n’hi ha, o alternativament al vidre mateix
de la porta posterior, tot això en coincidència amb l’angle superior esquerre dels vidres, en
la seva posició més pròxima a la part posterior del vehicle, observant en la mesura que
sigui possible un criteri d’horitzontalitat a la posició dels anagrames, que s’han d’adherir a
la a superfície interna dels vidres i han d’estar grafiats a dues cares per a permetre’n la
visibilitat interior i exterior.
3. Les presents determinacions impliquen que els vehicles integrants del Servei Municipal
d’Autotaxi poden incorporar el dispositiu publicitat quan ho decideixi la persona titular de
la llicència, sense que això suposi cap concepte tarifari, la qual cosa s’entén sense perjudici
del compliment de les vigents normes en matèria d’inspecció tècnica de vehicles (ITV) o
en relació amb la normativa reguladora de la propietat intel·lectual. Són a càrrec del
taxista, o bé de l’operador que subministri el senyal de Wi-Fi, les despeses o obligacions
que pugui reportar la utilització de l’anagrama previst a la present Resolució.
4. Donar trasllat de la present Resolució als interessats, en particular a les entitats
representatives dels interessos professionals del sector del taxi. Entrarà immediatament en
vigor d’acord amb l’article 57.1 de la Llei de règim jurídic les administracions públiques i
del procediment administratiu. La present Resolució s’ha de publicar al web municipal.

