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El model de gestió: excusa o oportunitat?

Presentació de la carta enviada als regidors i regidores “pro-tramvia”
Barcelona, 23 de gener de 2019

Ricard Riol Jurado
President de PTP
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Objectius

1. Recordar els compromisos electorals dels partits amb llurs electors

2. Explicar quina és la presència del sector privat al transport públic i quin el paper de les 
participacions públic-privades

3. Generar ordres de magnitud i demostrar que el model financer del tramvia té una atenció 
desproporcionada en comparació amb els peatges a l’ombra o amb la línia 9-10 del metro

4. Evitar que una discussió sobre models de gestió, que mai no s’havia tingut, bloquegi una de les 
millors operacions de mobilitat, transport públic i urbanisme de l’àrea metropolitana.

5. Generar criteris per una discussió constructiva

6. Aportar transparència
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2005. Primera manifestació amb CCOO
2010. Plataforma “Diagonal per a Tothom”
2017. Plataforma “Unim Els Tramvies”

Font:  Plataforma Diagonal per a Tothom (2010)

El tramvia té un elevat consens social
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El tramvia té un elevat consens social
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El tramvia té un elevat consens social
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Font: betevé
Baròmetre Municipal 2018
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Font:  PTP

El tramvia té un elevat consens tècnic

Capacitat, rapidesa i 
connectivitat metropolitana

Encara amb dubtes?
👉🏻 Per veure què fa el món: 
www.metro-report.com/news/light-rail.html
i www.urbanrail.net/news.htm#nowopen

👉🏽 Per desmuntar els mites anti-tramvia:
Vídeo: 
www.youtube.com/watch?v=YzFNNV4oktc
Infografies: 
www.transportpublic.org/argumentari-grafic

👉🏿 Per veure com ens mobilitzem veïnat i 
entitats: 
www.unimelstramvies.org
i www.youtube.com/watch?v=TJhlDnQ6SLM

http://www.metro-report.com/news/light-rail.html
http://www.urbanrail.net/news.htm#nowopen
http://www.youtube.com/watch?v=YzFNNV4oktc
http://www.transportpublic.org/argumentari-grafic
http://www.unimelstramvies.org/
http://www.youtube.com/watch?v=TJhlDnQ6SLM
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El tramvia té un elevat consens institucional

Manifest 4 universitats públiques Ajuntaments, Generalitat i Parlament

Font: PTP
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El tramvia té “majoria absoluta potencial”

Tramvia al programa: 373.046 vots
BeC: 176.594 vots 
ERC: 77.081 vots (execució inicial Glòries-Verdaguer)
PSC: 67.475 vots 
CUP: 51.896 vots (condicionat a fer-ho públic)

Contra el tramvia: 220.188 vots
CiU: 159.222 vots
PP: 60.966 vots

No es pronuncien: 77.279
CS:  77.279

Abstenció: 457.550 (39,4%)

Nombre de votants 2015

* Regidor no adscrit

BEC
11

PDECAT
9

CS
5

ERC
5

PSC
4

PP
3

Plenari 2015-2019: 41 regidors

CUP
3

*
1

Majoria absoluta: 21 reg.

BEC
11

ERC
5

PSC
4

CUP
3

Tramvia al programa: 23 reg.

PDECAT
9

PP
3

NO: 12 reg. Consulta Diagonal 2010

Opció A Bulevard: 20.447 vots 
Opció B Rambla: 14.260  vots 
Cap de les dues anteriors: 137.454 vots

Abstenció: 1.242.622 (87,8%)

Oficialment no 
es consultava  
sobre tramvia!

Font: PTP
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El model de gestió és el principal escull “oficial”

Resultat plenari tramvia 10/04/2018 

Font: PTP
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Definicions

Transport privat.
No està sotmès a regulació pública pel que fa preus i 
funcionament (excepte taxes i impostos). 
• Individual (cotxe, moto, bici) o col·lectiu (autocar)
• El vehicle és propietat de l’usuari/usuària,  un 

préstec o una compartició entre particulars 
(persones físiques i/o jurídiques)

Transport públic.
Està sotmès a regulació pública en preus i
funcionament. 
• individual (taxi, bicing) o col·lectiu (bus, tren)
• De gestió directa o concessionada a una empresa

privada. La propietat dels vehicles pot ser pública o 
privada 
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Què entenem per model de gestió?

CONSTRUCCIÓ 
OPERACIÓ

El transport públic és deficitari!

Sempre hi ha participació privada* al transport públic!

Sector públic o 
privat*

En funció de la 
disponibilitat, 
terminis, riscos 
de demanda i 
tipus d’interès

• Empreses públiques:
Renfe, FGC, TMB, EMT...
(en origen totes privades)

• Empreses privades*
 100% busos Generalitat
 49% busos AMB
 majoria de busos urbans

• Empreses mixtes*: TRAM

+ PROVEÏDORS*

F
IN

A
N

Ç
A

M
E

N
T

+ PROVEÏDORS*

• Empreses constructores*
• Empreses d’energia* i 

telecomunicacions*
• Fabricants de material 

mòbil*
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• Estat
• Generalitat
• Ajuntaments

• Deute*
(a evitar)

• Usuaris

Font: PTP
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Finançaments diferits (relacionats amb l’operació)

RESUM BÀSIC DE CARACTERÍSTIQUES DELS CONTRACTES PÚBLICO-PRIVATS (PPP)

1. Trobar finançament privat en cas de no disposar-ne de públic a bon preu.
Hi ha un cost d’oportunitat. 

2. Facilitar un contracte únic per finançar, construir i operar (contractes BOT).  
Unions temporals d’empreses i bancs s’encarreguen de tot. 
Teòricament redueix de càrrega administrativa l’administració.

3. Convertir en despesa corrent el que en altres casos seria inversió. 
A l’hora de comptabilitzar el deute públic és avantatjós. 

4. Es paga en funció de la demanda, implicant els constructors i operadors en l’objectiu final, proveir un servei. 
Pretén una integració entre la construcció i l’operació, especialment necessària en obres ferroviàries. 

5. El privat hauria de participar del risc de finançament. 
Resulta transcendental el temps de concessió i l’evolució de l’economia (tipus d’interès, etc...)

6. El privat hauria de participar del risc de captació de la demanda.

EL GRAN INCONVENIENT
L’increment de despesa pública en finançaments i lucre. 

Font: PTP
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Finançaments diferits (relacionats amb l’operació)

Peatges a l’ombra
125.000 desplaçaments diaris

Estacions concessionades L9-L10
80.000 despl. diaris (total)

Tramvia Metropolità
100.000 despl. diaris

Gràfic: Diari ARA

Cost d’execució > 1.750 M€
Cost total final > 6.680 M€ de 
2003 a 2040 (amb manteniment)

> 3.100 M€ concessionats de 
2008-2010 a 2038-2040.
(sense material mòbil, amb part
del manteniment)
Cost d’execució > 6.500 M€
Cost total final > 16.000 M€

Cost d’execució > 560 M€
Cost total final > 2.062 M€
Tota la línia concessionada des de 
2001 fins a 2032 (amb tot el 
manteniment i operació). 

Gràfic: Generalitat de Catalunya Gràfic: TRAM
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El lucre privat important es troba en el finançament
També hi ha risc! Hi ha variabilitat de la demanda i dels tipus d’interès a molt llarg termini!

No és el mateix comprar un pis al comptat que contractar una hipoteca.

Total aportacions sector públic
al Tram: 2.062 M€ (2015)

Construcció: 
564,9 M€ (2013)

Operació:
25-30 M€/any > 25 anys

Font: PTP a partir d’ATM i Nació Digital
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Model de gestió del tramvia
Les subvencions al tramvia són decreixents amb la demanda 

Tarifa tècnica =
Cànon + costos d’operació i manteniment + benefici industrial (10% OM)

Nombre de viatgers

Finança la 
inversió

Depèn de 
l’oferta

Lucre 
operadora

• Part variable
• Inclou risc
• És decreixent amb la demanda
• Es fixa a partir de la demanda 

segons bandes (la demanda 
prevista és la banda 3)

25-30 M€/any

EXEMPLE TARIFA TÈCNICA (cost diner 2007)
Demanda prevista Trambaix 2017: 17’7 milions
Demanda real Trambaix: 18,23 milions
Banda 1. Els primers 9,2 milions es cobren a 3,09 €/viatger
Banda 2. Els següents 4,9 milions es cobren a 0,50 €/viatger
Banda 3. Els següents 3,5 milions es cobren a 0,14 €/viatger
Banda 4. Els següents al 34% de la tarifa mitjana ponderada 

Font: PTP a partir de Contracte de concessió del Trambaix – www.tram.cat
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Model de gestió del tramvia
Les subvencions al tramvia són decreixents amb la demanda 

Font: Contracte de concessió del Trambaix – www.tram.cat
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Operació pública o privada?
Cal atendre la qüestió de l’interès general

Condicions del servei
(quantitat i qualitat)

El vehicle està net? 
Dóna informació? 
Compleix l’horari?

Com és el tracte del personal?

Condicions laborals
(remuneració i benestar)

Assumim que tots els treballadors 
han de tenir els mateixos drets?
Treballar sobre convenis propis o 

sobre convenis provincials?

Condicions econòmiques
(cost per a l’administració)

Gran forca del cost del serveis 
d’autobusos segons operador i 

context, de 3,5 €/km a 7 €/km en 
zona urbana. 

Innovació

Font: PTP

Hi ha empreses públiques bones, públiques dolentes, privades bones i privades dolentes. El context polític 
influeix notablement. 

Passatger / passatgera Treballador / treballadora Contribuent / administració
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Cost constructiu (sense finançament)
La preocupació política pel finançament és inversament proporcional al cost de les actuacions!
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Cost (M€ a 2009) per quilòmetre

Actuació

Cost (M€ a 

2009)

Llargària 

(km)

Cost per 

quilòmetre

L9 Sagrera - Gorg/Can Zam 1.470,00 10,9 134,9

L5 Horta - Vall d'Hebron 311,4 2,5 124,6

S1 Terrassa Rambla - Terrassa NNUU 409 4,1 99,8

L3 Canyelles - Trinitat Nova 140,4 3,7 37,9

L2 Pep Ventura - Badalona P. Fabra 62,4 0,8 78,0

L11 49 1,8 27,2

Trambaix (amb material mòbil) 300,4 15,1 19,9

Trambesòs (amb material mòbil) 264,5 14 18,9

No inclou material mòbil

Inclou material mòbil i 
renovacions urbanes

Font: PTP a partir d’ATM - Memòria actualitzada PDI 2001-2010, juliol 2009
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Cost operatiu (sense amortitzacions)
Tot i no estar connectat, el tramvia ja té un cost per passatger inferior al bus 

Cost operatiu i de manteniment. Any 2017

Inclouen manteniment de totes les 
infraestructures, fins i tot el rec de gespa

No inclou infraestructura

Font: PTP a partir de TMB – Informe de gestió 2017, Transmet Xifres i dades TRAM

 Any 2017

Milers de 

viatgers Cost anual

Oferta en 

vehicles-km

Cost per 

servei-km

Cost per 

viatger

Bus TMB 202.049 277.413.277 40.585.070 6,8 1,37

Tramvia 27.959 30.450.000 2.600.000 11,7 1,09

Metro TMB 390.396 284.208.288 90.218.960 15,6 0,73

Es reprodueixen economies d’escala típiques del ferrocarril
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Economia win-win
Si puja la demanda global del transport públic, tots hi guanyem

Font: Oriol Altisench i ATM
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Economia win-win
Si puja la demanda global del transport públic, tots hi guanyem

Font: PTP

De 100.000 a més de 230.000 viatgers/dia
• Només un fenomen rupturista pot incrementar notablement la demanda del transport 

públic a la Diagonal, i el tramvia ho és per capacitat, rapidesa i connectivitat metropolitana.
• Més demanda vol dir una reducció important de la subvenció unitària per passatger (gràcies 

al model de bandes) i menor cost de viatger en tramvia que en autobús (economies d’escala 
ferroviàries).

• A més es preveu reduir dels costos d’explotació de 11,7 a 9-10 €/tramvia-km per tenir les 
xarxes connectades.

Podria perdre 85.000 viatgers/dia dins la Diagonal (TB transporta diàriament 725.000 v/dia) 
• Per conveni els autobusos s’han de mantenir, no eliminar; per tant es traslladarien
• En cas que els nous recorreguts no generin tantes validacions cal tenir present que...

• El sistema de transport públic té caixa única i haurà reduït la necessitat de subvenció 
al tramvia, cosa que es pot dedicar al bus

• El context global de la demanda és creixent i es necessiten autobusos a moltes línies
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Unir el tramvia costa menys que una parada de metro

Font: PTP
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Qui pagaria què?
Les subvencions al tramvia són decreixents amb la demanda 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

2018-2021 2016 2029 2030 2032

Voreres 64.000.000

Obra civil, arquitectura, urbanització i altres 9.483.857

Superestructura de via 9.820.300

Instal·lacions ferroviàries i sist. d'explotació 38.266.313

Partida alçada 10.932.991

Reposició sistemes billetatge 2.616.600

Adequació d'electrificació existent 12.300.000

Ampliació cotxeres - obra civil i arquitectura 4.718.444 16.075.920

Ampliació cotxeres - sistemes ferroviaris 5.321.394 10.861.414

Cotxeres - ampliació d'equipaments 5.853.344

Ampliació potència sots-centrals existents 8.976.900 1.745.900

Infraestructura inicial connexió tramvies 101 M€
Material mòbil 58.122.000 9.687.000

TOTAL 221.942.199 1.745.900 32.790.678 9.687.000 2.616.600

No entren a la discussió

Part que compromet la 
concessió actual, a 
finançar per ATM.
Podria entrar-hi TMB
o FGC.

Nova infraestructura 
urbana, a finançar 
públicament per 
l’ajuntament de BCN.

Font: PTP a partir de GPO-Sener-Typsa (2017) - Estudi informatiu Connexió del Trambaix i Trambesòs. Implantació d’una xarxa tramviària unificada.
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El model de gestió no hauria d’impedir la interconnexió

Té sentit oposar-se a una actuació per la 
mobilitat sostenible perquè sobre ella hi 
circularan transports públics sota 
concessió a empreses privades?
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Conclusions

1. El debat sobre els models públic-privats de finançament d’infraestructures és benvingut però fem 
tard. En molts casos les concessions ja estan fetes i són irreversibles (o reversibles amb un cost públic 
injustificat).

2. No és justificable que el model de gestió del passat, aprovat al 2000-2001, serveixi per aturar una 
infraestructura per la mobilitat sostenible tan estratègica. Molt menys tenint en compte que el 
finançament de la interconnexió, on hi ha més lucre, es vol fer pública i sense interessos.

3. Només la connexió permet modificar la concessió per generar canvis al model actual, perquè 
incrementa més que notablement la demanda i redueix dràsticament les subvencions sobre el 
tramvia.

4. La negociació entre Ajuntament, ATM i el concessionari serà necessària en qualsevol escenari.
5. No hi ha necessitat de rescatar un servei que funciona correctament, amb pau social i laboral i a uns 

costos operatius per viatger que són inferiors al bus urbà. 
6. Demanem a tots els regidors i regidores que s’han mostrat favorables al tramvia que encarreguin a 

l’ATM l’execució d’aquest projecte sota criteris d’interès públic al proper plenari del 25 de gener. 
7. Paradoxa del no acord polític: No pactar un nou model de finançament és donar via lliure a construir 

el tram central amb el model financer actual, que tant es critica.
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Moltes gràcies per la vostra atenció!

www.transportpublic.org

www.facebook.com/promociotransportpublic

rriol@transportpublic.org

93 244 49 70 (central BCN)


