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Per un transport públic a preus populars

“Per un transport públic a 
preus populars” 

Badia del Vallès, 19-3-2014

STOP Pujades tarifes transport públic
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Per un transport públic a preus populars
1. Introducció  

El finançament és el repte més important al qual s'haurà d'afrontar el transport públic en 
els propers temps si volem fer d'aquesta forma de mobilitat sostenible una autèntica 
alternativa al vehicle privat als desplaçaments quotidians. 

Ningú ja no discuteix la importància del transport públic en matèria de sostenibilitat i 
equitat social; però el cert és que els seus beneficis -tot i repercutir al conjunt de la 
societat- no figuren a cap compte de resultats. 

No és cap secret que els transports públics difícilment són rendibles respecte el vehicle 
privat perquè no es fan pagar els costos externs que genera la mobilitat



3

Per un transport públic a preus populars
2. Quan el dèficit del transport públic és problemàtic?

“El transport públic no és accessori: és el quart pilar de l'estat del benestar”

Entenent que els transports públics requereixen subvenció a la majoria dels casos, cal reflexionar 
sobre el moment a partir del qual el dèficit esdevé problemàtic per a les administracions. La 
percepció s’agreuja quan es donen aquests casos

-Manca de credibilitat en el Transp. públic com a eina de cohesió social i millora del medi ambient.

-Menyspreu del transport públic davant d'altres polítiques socials i la insuficiència econòmica.

-Absència d'un mecanisme clar i transparent per a finançar el transport públic

-Greuges comparatius entre municipis

-Quan el dèficit d'explotació creix de forma desbocada

-Quan es barreja el finançament d'una infraestructura amb la despesa 

corrent del servei  mitjançant l'aplicació de cànons per ús.
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Per un transport públic a preus populars
3. Evolució del sistema tarifari integrat. ATM de Barcelona

Què és l’Autoritat del Transport Metropolità?

L'ATM de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) coordina i gestiona la totalitat dels serveis de
transport públic urbà i interurbà integrats d'un àmbit format per 253 municipis i 5,5 milions 
d'habitants.

L'ATM es composa en un 51% per la Generalitat de Catalunya i en un 49% per les administracions
locals, amb un pes decisiu, pel que fa al finançament, de l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona. També en forma part, tot i que no aporta recursos de forma 
mancomunada, l'Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU). 

L'ATM actua de ròtula financera, recaptant els ingressos per billetatge i les subvencions de la 
Generalitat, els Ajuntaments, l'Estat i els impostos i cànons finalistes
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Per un transport públic a preus populars
3. Evolució del sistema tarifari integrat. ATM de Barcelona

“Hi ha un problema de finançament de costos, no de cobertura”
Evolució de l'oferta, la demanda i els costos totals del sistema tarifari integrat

.
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Per un transport públic a preus populars
3. Evolució del sistema tarifari integrat. ATM de Barcelona

“Hi ha un problema de finançament de costos, no de cobertura”
Cost i finançament del transport públic a la Regió Metropolitana de Barcelona

.
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Per un transport públic a preus populars
4. L'origen de les subvencions dels serveis de transport públic
“Per finançar el TP cal fixar noves fonts i aclarir quina responsabilitat té cada administració, 

amb un esquema més just i equitatiu”

Principals fluxos de finançament de cada tipus de TP a la RMB
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Per un transport públic a preus populars
4. L'origen de les subvencions dels serveis de transport públic

“Per finançar el TP cal fixar noves fonts i aclarir quina responsabilitat té cada 
administració, amb un esquema més just i equitatiu”

.
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Per un transport públic a preus populars
4. L'origen de les subvencions dels serveis de transport públic

“Per finançar el TP cal fixar noves fonts i aclarir quina responsabilitat té cada 
administració, amb un esquema més just i equitatiu”

Comparativa del finançament del TP urbà a la mancomunitat de l’ÀMB , a un municipi de l'AMTU de 
més de 50.000 habitants i a un segon municipi de l'AMTU amb menys de 50.000 habitants
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Per un transport públic a preus populars
5. Tarifes 2014 

“Hi ha un problema de finançament de costos, no de cobertura”
Cost i finançament del transport públic a la Regió Metropolitana de Barcelona

.
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Per un transport públic a preus populars
5. Tarifes 2014 

Detectats bitllets inútils a les zones 4, 5 i 6

La Generalitat rebaixa les autopistes i puja les tarifes del transport públic 
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Per un transport públic a preus populars
5. Tarifes 2014 

Preu viatge esporàdic targeta tipus T-10 o bitllet senzill

Viatges per amortitzar targeta mensual

Font: 3/24
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Per un transport públic a preus populars
6. Propostes per millorar el finançament de transport públic 

Volem alternatives a les retallades del servei i a les tarifades
Manifest en defensa del transport públic

1.La mobilitat sostenible forma part de les solucions als problemes de congestió, contaminació local, 
canvi climàtic i de la dependència energètica exterior, i les tarifes han d'afavorir aquest potencial.

1.Reivindiquem la participació efectiva de la societat en la presa de decisions que afecten 
directament a la ciutadania.

1.El desenvolupament de la llei del finançament del transport públic és inajornable. Les 
conseqüències més greus són un endeutament creixent de les empreses de transport públic i un 
seguit de retallades que afecten més encarnissadament els municipis petits.. 

1.Les tarifes han de ser assequibles com a servei públic, i no regir-se per l'objectiu  de fer pagar els 
usuaris el 50% dels costos del sistema (taxa de cobertura)
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Per un transport públic a preus populars
6. Propostes per millorar el finançament de transport públic 

Volem alternatives a les retallades del servei i a les tarifades
Manifest en defensa del transport públic

1.La taxa de cobertura del sistema hauria de contemplar únicament les despeses operatives, no els 
cànons per ús d'infraestructura que tenen per objecte pagar part de l'obra. 

1.Cal abandonar la via de l'encariment progressiu del servei i de l'aplicació de fortes retallades. És 
un cercle viciós que fa perdre usuaris i carrega contra la ciutadania els excessos infraestructurals 
del passat, no decidits pel poble. Debilitar el transport públic perjudica l'economia i l'ocupació. Per 
cada passatger que es desplaça un quilòmetre en transport públic o gestió eficient de vehicles 
privats (Carsharing, Bicing, bus discrecional) es genera el doble d'ocupació que en el sector de 
l'automoció 
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Per un transport públic a preus populars
6. Propostes per millorar el finançament de transport públic 

Volem alternatives a les retallades del servei i a les tarifades
Manifest en defensa del transport públic

7. Cal cercar noves vies de finançament pel transport públic. 
 
Assignació d'un percentatge de l'IBI al transport públic a tota de l'àrea metropolitana (el recàrrec 
actual no arriba a tothom, i amb un nou model es podrien recaptar fins a 300 M€ anuals)

Creació un tribut per a les empreses que no disposin de transport col·lectiu propi (similar al francès 
"Versement Transport"), partint d'un acord entre els agents socials.

Assignació d'una part de la recaptació de l'àrea verda i blava al transport públic urbà,

Negociació amb les concessionàries de peatges d'un cànon sobre els seus beneficis, que revertís 
en el transport públic (la millora de la fluïdesa del trànsit també reverteix sobre els usuaris 
d'autopistes). 

Dedicar part de la taxa turística al finançament del transport públic.
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Per un transport públic a preus populars
6. Propostes per millorar el finançament de transport públic 

Volem alternatives a les retallades del servei i a les tarifades
Manifest en defensa del transport públic

1.És possible reduir la despesa operativa sense haver de recórrer a noves retallades; però cal  
donar més prioritat al transport públic de superfície.. 

1.Ampliar els descomptes per a joves i persones amb necessitats econòmiques especials.

1.Avançar en l'abonament ambiental i social, superant el discurs de la T-10, i dels seus encariments 
consecutius per sobre de l'IPC
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Per un transport públic a preus populars
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Per un transport públic a preus populars
Tarifes actuals 2014 

                                     

Cost 1a emissió: 35€ Sol·licitud: www.t-12.cat

Vàlida a ZONA 2C: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat 
del Vallès, Sant Quirze del Vallès.

http://www.t-12.cat/
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Per un transport públic a preus populars
Tarifes actuals 2014



20

Per un transport públic a preus populars
Tarifes actuals 

70% dels aturats no pot accedir als descomptes en el transport públic:

-Si perceps una prestació per desocupació superior al SMI (645 €/mes).

-Si no perceps prestació per desocupació i no has estat un mínim de 12 mesos a l'atur els 2 últims 

anys (totes les persones que cerquen la primera feina).

- Si no perceps prestació per desocupació i no tens assignat un tutor del SOC per cercar feina. (si el 

tens a més, has de requerir mobilitat freqüent)
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Per un transport públic a preus populars
5. Propostes per millorar el finançament de transport públic 

Proposta de nou títol de transport T-Ambiental 
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Per un transport públic a preus populars
5. Propostes per millorar el finançament de transport públic 

La Generalitat vol posar en marxa la nova T-Mobilitat el 2015

?



23

Per un transport públic a preus populars
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Per un transport públic a preus populars
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Per un transport públic a preus populars

Albert Parés
www.transportpublic.org
apares@transportpublic.org
93 244 49 70
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