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Estat actual de fiscalitat, primeres 
impressions de la gratuïtat i les rebaixes 

i tarifació social en l’àmbit català.

Escola de 
Tranport Públic
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1. Marc actual del finançament del TP a BCN
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Quant viatgem en TP i quant costa?
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Quin % del cost del sistema de TP paguem els usuaris?
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Quin % del cost del sistema cobreixen les diferents administracions?
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Eines de finançament del TP: Llei catalana vs Nova llei estatal de 
movilidad sostenible (i no de finançament del TP)

● Llei 21/2015, de 29 de Juliol, de finançament del 
sistema de transport públic de Catalunya

● Aprovada per unanimitat per tots els partits polítics 
presents al parlament

● Mai s’han desplegat del tot els instruments 
impositius que recollia, i que implicaven la 
generació de nous tributs (impopular)

● El finançament del transport públic és una 
negociació entre les diferents administracions 
implicades (Generalitat, Ajuntament i AMB), amb 
l’estat a part. I sempre de la mà de la negociació de 
les tarifes.

● En tràmit. S’aprovarà l’any vinent (primavera)

● Creació d’un fons de finançament estatal (Fondo Estatal para el 
Sostenimiento de la Movilidad (FESMO)

○ Substituir els dos mecanismes actuals de finançament: 
subvencions nominatives als grans consorcis (Madrid, 
Barcelona, València i Canàries) i les subvencions per 
concurrència competitiva (resta de municipis)

○ La llei s’ha de regir per principis d’ “igualtat, estabilitat, 
certitud i proporcionalitat”

○ Però “no ruptura respecte les percepcions actuals en ordre 
de magnitud”

○ No explicita instruments impositius

● Característiques:
○ Subvencions a costos operatius i a inversió, amb 

mecanismes diferents
○ Subvencions estat màxim del 25% dels costos operatius
○ Mínim el 25% seran contribucions tarifàries

Llei catalana Llei estatal
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Què es pot fer a nivell fiscal per obtenir més diners pel TP?

Reforma tributària compromís govern estat                        Libro Blanco Reforma tributaria

Propostes fiscalitat verda per 5.900 - 15.000 M€ 
(aigua, residus, energia i transport)

En l’àmbit del transport

● Equiparació fiscalitat dièsel - gasolina
● Incrementar l’impost carburants
● Impost billets avió
● Generalitzar peatges
● Taxa municipal d’accés a les ciutats
● Necessitat d’introduir compensacions 

per a persones amb menor capacitat i 
ajudes sectorials

Espanya està a la cua en recaptació mediambiental 
i és la darrera en recaptació per vehicle
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Mesures extraordinàries per la crisi econòmica: gratuïtat de RENFE

La gratuïtat de RENFE per tot l’estat pel mateix període tindrà un cost d’uns 
200M€. 

Les subvencions de l’estat a la operació del TP per 2022 han estat de 372,7 
M€ (321,7 M€ + 50 M€)

La gratuïtat de RENFE s’ha renovat en els mateixos termes per l’any vinent, el 
seu cost ja està contemplat als PGE

Manca saber què faran la resta d’administracions amb la rebaixa del 50%.

El govern de l’estat va aprovar un fons per ajudar a paliar la crisi 
de preus agravada per la guerra a Ucraïna ! Uns 13.000 M€ 

pel 2022

l’AIReF calcula que fins a finals d’any més de 
5.000 M€ s’hauran invertit en la subvenció als 
combustibles, de lluny la mesura més quantiosa 
del paquet d’ajudes.

A més de ser fiscalment ruïnosa, aquesta 
subvenció és regressiva perquè l'ús del cotxe té un 
marcat biaix de classe, la rebaixa va ser absorbida 
de seguida per les petrolieres i fomenta l'ús del 
cotxe en plena emergència climàtica.

No s’ha fet cap estudi a l’hora de prendre aquestes 
mesures (ni gratuïtat ni 50%)
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Mesura per a combatre la dependència energètica o la inflació? 

MITMA
El objetivo es fomentar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado que contribuirá a 
disminuir nuestra dependencia energética y nuestra huella de carbono.

“Desde el máximo de inflación registrado en julio, 
las medidas adoptadas por el Gobierno han 
permitido reducir la inflación en un 32%, 
destacando el mecanismo ibérico, la reducción de 
los precios del transporte o la reducción de los 
impuestos en la factura del gas y de la luz”

Si volem fer mesures per disminuir la dependència 
energètica i reduir l’impacte ambiental… NO TÉ 
SENTIT APOSTAR PER AJUDES A LA BENZINA!
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Mesura per a combatre la dependència energètica o la inflació? 

9,2% transports Catalunya 
setembre 2022

Font: Idescat

Índex general
Aliments i begudes no alcohòliques
Habitatge
Transports

IPC
8,5% Catalunya setembre 2022

Variació interaunal de l’Índedx de Preus de Consum (IPC) per grups de despesa. Catalunya. 10/2020-09/2022
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2. Primer balanç de la mesura
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Primer balanç de la mesura

Renfe

Abonaments
● Des del 24 d’agost s’han emès prop de 

600.000 abonaments gratuïts de Rodalies 
i Mitjana Distància a Catalunya.

Viatges
● Rodalies de Catalunya se situa en una 

demanda del 85-90% respecte la prèvia a 
la pandèmia, quan al maig d’aquest 
mateix any oscil·laven entre el 75-80%.
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Primer balanç de la mesura

ATM

Validacions 3-9 de setembre 2022: 10.998.310

Ferrocarril
● L’inici de la rebaixa de tarifes del TP  ha 

coincidit amb un augment general de la 
demanda. 

● El que més s’apropa a nivells prepandèmics 
del mateix període de dies és FGC (-0,78%), 
seguit del Metro (-1,17%). 

Autobusos
● Corredors que no competeixen amb la xarxa 

ferroviària de Rodalies RENFE: +3%
● Coincidents amb Rodalies: -12%

Font: ATM
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Ha existit raspàs modal?

Servei Català de Trànsit (SCT) 25/10/2022

“No es detecta un impacte en el trànsit 
degut a la gratuïtat del abonament de 
Rodalies”

● El trànsit només ha baixat 0,4 punts 
percentuals a l’àrea metropolitana, mentre 
que als accessos a Barcelona fins i tot ha 
augmentat 0,8 punts.

● Aquestes dades s’expliquen més per la 
reducció del teletreball que per les tarifes 
del TP o per la bonificació al combustible.

Trànsit a la xarxa viària ● Les dades del conjunt de la mobilitat quotidiana 
constaten la resiliència del vehicle privat durant 
la crisi per la covid-19. 

● Mantenir aquesta distribució modal i recuperar 
volums de mobilitat pre-covid genera un 
escenari molt negatiu. 

Desplaçaments segons mode de transport (%). Residents RMB, 2011-2021. Font EMEF (ATM)

De sota a dalt: Mob. Activa, TP i VP
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A quines conclusions arribem?

Podem agafar l’experiència d’altres ciutat i extrapolarla?

El context local i les mesures d’acompanyament 
de cada experiència complica fer comparacions en 
relació als resultats obtinguts. Per exemple, 
l’aplicació en ciutats on la cobertura per tarifes és 
baixa no és comparable amb el nostre context.

Pot incentivar demanda en sistemes 
infrautilitzats en ciutats mitjanes o petites on el 
VP domina

Sense mesures complementàries de millora 
general no funciona a llarg termini (el 
creixement inicial s’estanca)

Avantatge en col·lectius concrets tot i que és 
més adequat implementar tarifació social 
adaptada

No hi ha evidències que es propiciï un canvi 
modal del VP al TP de fet atrau persones que 
es desplacen en mobilitat activa.

EMEF 2016 - motius principals per utilitzar el 
VP: comoditat (27%), oferta de TP inadequada 
(23%) i rapidesa (20%)... 6% pel preu

El transport públic és més car que el vehicle privat?

El transport públic ja és més econòmic que el 
vehicle privat. Diversos estudis demostren que en 
l’elecció modal el preu se sitúa per sota de la 
fiabilitat, la puntualitat, la freqüència, la 
cobertura geogràfica i la seguretat.
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3. Una reflexió final sobre la tarifació actual
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Col·lectius als quals garantir la igualtat d’oportunitats en relació a 
tarifacions socials existents a Catalunya 

Infància i adolescència

Joves

Gent gran

Persones amb discapacitat

Famílies nombroses / monoparentals
(general /especial)

Persones situació atur

Persones situació risc pobresa i 
exclusió

Tarjeta más Renfe Joven y 
Carné joven  / Grupos

“Billete niño” i 40% 
de 3 a 14 anys

+60 anys

…? Hi ha un buit en relació a la tarifació social del TP per aquest perfil. 

+ Ajuntaments i 
altres operadors

+ Ajuntaments i 
altres operadors

+ Ajuntaments i 
altres operadors

+ Ajuntaments i 
altres operadors

+ Ajuntaments i 
altres operadors

+ Ajuntaments i 
altres operadors

4 a 16 anys

+60 /65 anys i renda

+65 anys 
i renda

4 a 12 anys

Amb  
renda

Amb  renda

https://www.renfe.com/es/es/viajar/prepara-tu-viaje/descuentos/ninos
https://www.renfe.com/es/es/viajar/prepara-tu-viaje/descuentos/ninos
https://www.renfe.com/es/es/viajar/prepara-tu-viaje/descuentos/Jovenes
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Comparativa de títols integrats existents
ATM Lleida

T-10
Multipersonal

T-10/30
Unipersonal

T-50/30
Unipersonal

T- Mes 
Unipersonal i personalitzable

T-12

T- 70/90 FM/FN
T- Mes FM/FN 

Persones en atur
T-MES 

ATM Girona ATM Camp de TarragonaATM Barcelona
T-10

Multipersonal

T-10/30
Unipersonal

T-50/30
Unipersonal

T- Mes 
Unipersonal i personalitzable

T-12

T- 70/90 FM/FN
T- Mes FM/FN 

Persones en atur
T-MES 

Targeta personal Hospital Santa Maria.

Carnet Ilerna Alumni 

T-10
Multipersonal

T-10/30
Unipersonal

T-50/30
Unipersonal

T- Mes 
Unipersonal i personalitzable

T-12

T- 70/90 FM/FN
T- Mes FM/FN 

Persones en atur
T-MES 

T-Familiar (8/30)
Multipersonal

T-Grup (70/30)
Multipersonal

T- Dia 
Unipersonal

T-Casual
Unipersonal

T- Usual 
Unipersonal 

T-16
T- Jove (ili/90)

T- 70/90 FM/FN
T- usual FM/FN 
T- Jove FM/FN

Persones en atur
T-Usual 

Packs especials per al Berguedà i el Ripollès

T- verda
T-aire

No hi ha res en tarifació social per gent gran, persones amb 
discapacitat o persones en situació  de risc de pobresa i 
exclusió social a cap ATM!

https://atmcamptarragona.cat/wp-content/uploads/2021/11/Requisits_bonificacio_atur.pdf
https://atmcamptarragona.cat/wp-content/uploads/2021/11/Requisits_bonificacio_atur.pdf
http://www.atmlleida.cat/docs/ATURATS_ATMLleida_201703.pdf
http://www.atmlleida.cat/docs/ATURATS_ATMLleida_201703.pdf
https://www.atmgirona.cat/wp-content/uploads/doc/GcOHmzAcqz.pdf
https://www.atmgirona.cat/wp-content/uploads/doc/GcOHmzAcqz.pdf
https://www.atm.cat/documents/20121/133122/Tusual-bonificada.pdf/83c1471a-7e76-7ba0-f15b-cfd2dbb93e59?t=1632983622145
https://www.atm.cat/documents/20121/133122/Tusual-bonificada.pdf/83c1471a-7e76-7ba0-f15b-cfd2dbb93e59?t=1632983622145
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Reflexions de l’anàlisi comparatiu per territoris 

Què passa amb els infants menors de 4 anys si no disposen de tiquet de viatge? (és assegurança!) 
La T-12  no cobreix període ESO (dels 12 als 16).
La T-16 / T-12 permet viatges il·limitats només dins la zona tarifària del municipi on resideix. Si es surt d’aquest 
esquema territorial, no existeix cap tipus de descompte. L’adquisició i sistema de gestió i d’emissió diferent a 
cada ATM.
No hi ha T-Jove a cap ATM excepte a la de Barcelona. 

No hi ha descompte FM/FN (E/G) en altres títols unipersonals com la T-10/30, T-casual o el bitllet senzill, quan 
és quelcom obligatori per Llei. La informació sobre la T-Mes de FN/FM (E/G) no està a títols sino a tarifes i és 
dificil de trobar. L’adquisició i sistema de gestió i d’emissió diferent a cada ATM (= T-12).

Condicions de mobilitat per zona tarifaria diferent segons ATM per gestions amb el SOC.

No hi ha absolutament res a cap ATM per:

- Gent gran.

- Persones amb discapacitat  (ni passi acompanyant en cas de necessitat de 3ª persona, cosa que duplica el cost).

- Persones en situació de risc de pobresa i exclusió social.

Infància i adolescència

Joves

Gent gran

Persones amb discapacitat

Persones situació risc pobresa i 
exclusió

Famílies nombroses / monoparentals
(general /especial)

Persones situació atur
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Altres observacions de l’anàlisi comparatiu per territoris 

No hi ha cap bitllet senzill integrat a cap ATM. 
Ens ajudaria a entrar en contacte amb el TP i promoure el trasbassament modal?

Localitzar la informació: el que no es coneix no existeix!
La informació sobre els títols bonificats no es fàcil trobar a les webs de les ATM (no està a “títols” sinó  
“tarifes”)

L’adquisició i sistema de gestió i d’emissió.
Endreçar i consensuar sistemes propers a la ciutadania, garantint la proximitat (OAC?) presencial i també la 
virtualitat. 

Equitat per situació socioeconòmica
Totes les tarifacions socials haurien de tenir determinats requisits econòmics? !
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Tarifació social a la demarcació de Barcelona, més enllà de l’ATM

Observacions

- Diferenciació gratuïtat o tarifa 
reduïda segons renda: IPREM + 
10%.

- No inclou Rodalies, ni tots els 
operadors de transport de la 
zona AMB.

- Variabilitat en edat d’accés en 
el cas de gent gran, segons 
conveni amb cada ajuntament.

- No es pot adquirir la T4 als 
mateixos llocs que la resta de 
títols encara que siguin vàlids, 
p.ex. parades de tramvia o 
aplicatiu TMB.

- Empadronament a municipi 
AMB.

La majoria dels Ajuntaments del STI de 
l’ATM Barcelona disposen de tarifació 
social pròpia per al TP urbà en àmbit 
gent gran i persones amb discapacitat.
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Actuacions davant la desigualtat tarifaria des del Síndic de Greuges

2013 / 2014 2021

El Síndic Català ha tractat únicament les queixes que li han arribat: no ha fet investigació 
d’ofici amb mirada equitat territorial a Catalunya. 

https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=3518
https://www.sindic.cat/site/unitFiles/3698/Informe%20preus%20transport%20public_cat.pdf
https://www.sindic.cat/en/page.asp?id=53&ui=7655
https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=536
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MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ


