
MOCIÓ DE REBUIG A L'INCREMENT DE TARIFES I A L’ACTUAL SISTEMA DE 

FINANÇAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE 

BARCELONA 

 

Atès que a l'Àrea Metropolitana de Barcelona el sistema integrat de transport públic 

està gestionat per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que es qui s’encarrega de 

garantir el finançament del sistema, conveniant les aportacions públiques i decidint les 

tarifes de preus.  

 

Vist que el passat 23 de desembre de 2013 el Consell d’Administració de l’Autoritat del 

Transport Metropolità va aprovar un nou increment de les tarifes del transport pel 2014, 

d’entre el 5 i el 8%, de les tarifes dels dos títols més utilitzats pels usuaris habituals del 

sistema integrat de transport públic, la T-10 i la T50/30, que representen prop del 90% 

de les validacions no socials.  

 

Atès que amb els governs d’esquerres mai s’havien aplicat increments per damunt de 

l’IPC, mentre que les pujades que s’han anunciat per 2014 seran molt per damunt 

d’aquest índex, enfilant-se en els darrers tres anys al 25 per cent. 

 

Vist que amb aquesta mesura serà un altre cop la classe mitjana i les seves famílies 

els que pagaran una política regressiva, antisocial i ambientalment negativa per part del 

Govern de la Generalitat en matèria de serveis públics. 

 

Vist que l’ús del transport públic és una de les aportacions bàsiques per reduir el nivell 

de les emissions de CO2 al conjunt del país, en especial a Barcelona i l’Àrea 

Metropolitana. 

 

Atès que n’hi ha altres fórmules per compensar la baixada d’ingressos públics i pel 

millor finançament del transport públic, amb una nova política d’ingressos que el 

Govern de moment no ha estat disposat a consensuar amb la resta de forces 

polítiques. 

 

Atès que els pressupostos de l’ATM, tot i les inversions en infraestructures que han 

suposat  una ampliació d’oferta de metro i tramvia, s’han mantingut pràcticament 

estables durant els anys de crisi, amb un increment acumulat des del 2008 al 2012 d’un 

8%, estant actualment al voltant dels 1080 milions d’euros. 

 

Atès que aquesta contenció s’ha aconseguit, per la via de la despesa, limitant les 

aportacions als operadors del sistema, que s’han vist abocats a reduir oferta de bus així 

com les despeses en personal, inversions i manteniment. 



 

Atès que per la banda dels ingressos, l’Administració General de l’Estat ha 

desestabilitzat la sostenibilitat econòmica del sistema, reduint dràsticament les seves 

aportacions des del 2008 en més d’un 45%, el que ha suposat quasi 80 milions d’euros 

menys a l’any 2013.  

 

Atès que les altres administracions públiques han mantingut els seus nivells d’aportació 

però no han compensat la pèrdua de compromís de l’Administració General de l’Estat 

amb el sistema públic de transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 

 

Atès que la Generalitat de Catalunya no sembla reaccionar davant d'aquesta situació, 

no denunciant públicament aquest incompliment, ni exercint cap pressió per reconduir 

la situació.  

 

Atès que la solució adoptada per compensar aquesta pèrdua d'ingressos ha estat 

traslladar la pressió a les tarifes dels preus del transport, que han sofert un fortíssim 

increment aquests darrers anys. 

 

Atès que segons les auditories de l'ATM això ha suposat un augment de la recaptació 

efectiva per venda de bitllets de més del 23% des del 2008, 103 milions d’euros més, 

passant la recaptació a representar el 51% dels ingressos reals del sistema, molt més 

del 45% que s'afirma públicament. 

 

Atès que aquesta pressió s’ha produït en moments de forta crisi econòmica, que està 

reduint l’activitat econòmica, generant destrucció de llocs de treball, precarització de 

l’ocupació disponible i increment de preus dels serveis bàsics. 

 

Atès que malgrat els preocupants nivells de contaminació ambiental a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, denunciants reiteradament per la Unió Europea per les 

seves negatives conseqüències sobre la salut de les persones, la Generalitat no només 

es manté inactiva en la promoció de mesures reals d’actuació que afavoreixin el 

transport públic, sinó que inclús ha afavorit l’ús del transport privat, eliminant limitacions 

de velocitat o desvirtuant el destí dels carrils inicialment reservats per a transport públic 

i vehicles d’alta ocupació.  

 

Atès que aquesta situació combinada està produint tant una significativa reducció en 

més de 35 milions de viatges en transport públic des del 2008, com la lògica migració 

de molts usuaris cap a títols d’ús social (targetes rosa, T12 i altres, que arriben ja al 

20% del total dels viatges validats); en un cercle viciós que introdueix nova pressió 

sobre les tarifes integrades.  



 

Atès que l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), va decidir a l’estiu de l’any 2010, 

implantar un nou mètode per validar els títols de viatge que funciona per ràdio i que 

permetria que a les noves targes de plàstic personals, portessin un xip amb la 

possibilitat de recarrega utilitzant-lo com a targeta moneder o per fer-lo servir en mitjans 

de transport no integrats, com per exemple el Bicing.  

 

Atès que aquest sistema, entre d’altres avantatges també permetria  ajustar la 

tarificació per trajecte o per zones, a un sistema geogràfic. D’aquesta manera es 

pagaria més si la distància recorreguda en metro tren o autobús és més llarga, com ja 

passa a molts països europeus, i es fomentaria l’ús del transport públic.  

Per tot això el grup municipal del PSC proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció 

dels següents acords: 

 

PRIMER. Manifestar el profund desacord i rebuig a la manca de compromís de 

l’Administració General de l’Estat amb el sistema integrat de transport públic de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. 

 

SEGON. Exigir a l’Administració General de l’Estat que recuperi els nivells d’aportació 

anuals perduts des del 2008. 

 

TERCER. Instar a la Generalitat de Catalunya per a que es comprometi i actuï per 

aconseguir aquest objectiu. 

 

QUART. Reclamar a la Generalitat de Catalunya que abandoni la inactivitat i que 

impulsi de manera urgent polítiques valentes de promoció del transport públic que 

redueixin el greu problema de la contaminació atmosfèrica i incrementin el nombre de 

viatges del sistema. 

 

CINQUÈ. Reclamar a l’ATM que deixi sense efecte l’increment de preus aprovat pel 

2014.  

 

SISÈ. Demanar a l’ATM que continuï amb el projecte d’introducció del nou sistema per 

validació de títols de transport que permetria que unes noves targes de plàstic 

personals, portessin un xip amb la possibilitat de recarregar-la, permetent entre d’altres 

avantatges, pagar per distància recorreguda.  

 

SETÈ. Traslladar aquests acords a l’ATM, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la 

Generalitat de Catalunya, a l’Administració General de l’Estat, a la Plataforma pel 

Transport Públic i a la Federació d’Associacions de Veïns de L’Hospitalet, als membres 



del Consell Social de Ciutat.  

 

 

I per així consti... 

 
 
 
 


