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1. ATM Barcelona 
L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) és un consorci interadministratiu de caràcter voluntari, creat el 1997, al qual es poden 
adherir totes les administracions titulars de serveis públics de transport col•lectiu, individualment o mitjançant entitats que les agrupin i les 
representin, que pertanyin a l’àmbit format per les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Berguedà, 
el Garraf, el Maresme, el Moianès, Osona, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Les administracions consorciades són la Generalitat de Catalunya (51 %) i administracions locals (49 %), que són l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). Cal 
destacar la presència de representants de l’Administració general de l’Estat (AGE) en els òrgans de govern de l’ATM, en qualitat 
d’observadors.

Director general

▪ Ass. Jurídica i Contractació
▪ Comunicació
▪ Finançament
▪ Gerència
▪ Mobilitat
▪ Sistema Tarifari Integrat
▪ Sistemes i Innovació
▪ T-mobilitat
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2. Sistema Tarifari ATM Barcelona (1/2) 
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2. Sistema Tarifari ATM Barcelona (2/2) 
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3. Títols 
Característiques 
principals

- Multiviatge / il·limitat
- Temporal
- Pagament / gratuït / 

Reduït/bonificat
- Multimodalitat
- Unipersonal/multipersonal
- Personalitzat/anònim
- Perfil
- Àmbit territorial
- Titularitat
- ...
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4. Títols socials 
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4. Títols socials 
Regions comparativa: sis de les principals capitals dels països de l’Europa occidental (Barcelona i Amsterdam, 
Berlín, Londres, Madrid i París) i set altres àrees europees de menor extensió (Girona, Lleida, Tarragona i 
Edimburg, Newcastle, Orleans i Vilnius). 

En general, en els casos on la tarifa de les regions catalanes són de les més econòmiques, la diferència 
amb les de la resta de regions és destacable, sent el preu (ponderat amb el cost de la vida) de les regions més 
cares entre 3 i 5 vegades més elevat que el de les catalanes. 

Les regions catalanes són les regions amb el ventall de tarifes socials més complet: les regions catalanes 
i París són les úniques regions analitzades que ofereixen descomptes per a totes les categories socials. 

El percentatge de passatgers que utilitzen tarifes reduïdes en el transport públic varia d’un 8%, en el cas 
de Madrid o Lleida, fins un 40% a París. Barcelona es situa com la 3a ciutat amb major percentatge de títols 
socials (30%)

Barcelona, juntament amb París, són les úniques ciutats que ofereixen títols per combatre la contaminació 
ambiental. 

Barcelona es posiciona clarament capdavantera en tarifes ambientals presentant dos títols: un que permet 
utilitzar el transport públic durant tres anys de manera gratuïta pel fet de desballestar un vehicle contaminant, i un 
segon abaratint el preu del transport públic en casos d’episodi ambiental. 

TOTS ELS TITOLS DE TRASNPORT ESTAN SUBVENCIONATS A EXCEPCIÓ DEL B.SENZILL. LA 
COBERTURA ES DE L’ORDRE DEL 27 % 
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5. T-casual / T-10 
• La T-10 és un títol multiviatge més còmode per a l’usuari que el títol multiviatge 
existent a Madrid i Londres, on cal comprar bitllets successius.

• A nivell de preu, amb un cost per desplaçament per a l’usuari de 1,00€ a Lleida, 1,10
€ a Girona, 1,14€ a Barcelona i 1,23€ a Tarragona, situa les regions catalanes en les 
primeres posicions amb un títol multiviatge més econòmic.

Les regions catalanes lideren la classificació com la regió més barata en la 
comparació amb entre d’altres  el cistell de la compra.

També constitueix l’alternativa més econòmica també per a determinats usuaris 
pertanyents a les categories definides com a socials. És el cas d’aquells joves amb 
freqüència inferior a la que fa rendible la T-Jove (35 viatges/mes): és fins i tot més 
competitiu que les tarifes reduïdes per a joves d’algunes regions (com ara Londres o 
Amsterdam). Per altra banda, a Girona, Lleida i Tarragona, el preu dels bitllets 
específics per a joves es posicionen millor que la T-10 de la regió. 
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6. T-usual-abonament mensual 
Abonaments mensuals

El fet que Barcelona hagi disminuït el preu del títol mensual (-25%) fa que millori la seva 
posició, i es situï com la més econòmica de les regions catalanes. 

Barcelona se situa, amb un preu de 40 €, com la 2a regió amb un abonament mensual més 
econòmic, just per darrere de Vilnius (29,00 €); convé recordar, però, que Vilnius no disposa 
de títol multiviatge

• Per altra banda, Lleida, Tarragona i Girona, es situen com la 4a, 5a i 6a regió respectivament 
amb l’abonament mensual més econòmic. No obstant, per als usuaris de la T-50/30 (30,50€, 
33,15€ i 35€, respectivament), les regions catalanes ocupa la 2ª, 3a i 4a posició com a regió 
amb un preu més econòmic en títols de validesa mensual (quedant Vilnius per davant, per les 
condicions ja esmentades) i deixant Barcelona com a 5a regió. 

Per altra banda, també cal destacar alguns punts forts de la resta de regions catalanes, 
Girona, Lleida i Tarragona. Per una banda, destaca un bitllet senzill molt competitiu front la 
resta de regions, situant-se en les primeres posicions només darrere de Vilnius. 

Les regions catalanes, Lleida i Barcelona en primer lloc, i Girona i Tarragona en segon, es 
situen com les regions més econòmiques en la comparació cistell de la compra

• En el cas de valorar el preu la T-50/30 de Girona, Lleida i Tarragona, aquestes milloren 
lleugerament la seva posició front la resta de regions.
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7. Tarifes per a menors
Menors de 4 anys viatgen gratuïtament a totes les regions analitzades; però Barcelona, Girona, 
Lleida, Tarragona, Londres, Madrid i Vilnius són les úniques regions de les 13 estudiades que 
permeten viatjar gratuïtament els nens de més de 4 anys. D’aquestes 7, Barcelona i Lleida són 
les que ofereixen la gratuïtat del transport per a nens fins a una edat més avançada (fins el 
31 de desembre de l’any en què es compleix 16 anys), Girona i Tarragona (12 anys), Londres (10 
anys) i Madrid i Vilnius (7 anys). 
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Londres, Berlín, Madrid i Vilnius, gràcies a la gratuïtat 
del transport per a nens, lideren la classificació de ciutats més econòmiques. Per ordre, les 
regions amb el preu del transport públic per a nens més elevat en relació al cost de la 
vida són Edimburg, Amsterdam, Newcastle, Orleans i París. 
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8. T-jove – tarifes joves 

▪ Posició intermèdia en abonaments per a joves, amb un preu per sota de la mitjana i arribant fins 
als 25 anys 

Pràcticament totes les regions analitzades ofereixen descompte per a joves. Destaca la gratuïtat a Berlín 
només per a estudiants. Lleida ocupa la 2a posició, Girona, la 4a Tarragona la 5a i Barcelona 7a 
posició, amb un títols més econòmic que Orleans, París, Newcastle, Amsterdam, Edimburg i Londres 
(16-18 anys) però més limitats per edat o requisits accés a estudiants. 

Quatre de les regions analitzades, Barcelona, Lleida, Tarragona i Madrid, apliquen descomptes 
basant-se exclusivament en l’edat, sense discriminar en funció de l’ocupació del jove i comprenent, per 
tant, un àmbit més gran de la població. Barcelona, Lleida i Tarragona són les regions que ofereixen 
el descompte fins a l’edat més avançada: menors de 25 anys sense discriminar per ocupació.

Cinc regions ofereixen descomptes únicament per a estudiants: A Berlín, és gratuït pels estudiants. A 
Orleans s’apliquen descomptes per als estudiants majors de 16 anys. A Edimburg, la tarifa reduïda aplica 
als estudiants i a Vilnius, només s’aplica descompte pels estudiants de primària.
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9. Títols Família Nombrosa - Monoparental
• Bona situació en relació a l’oferta de títols de família nombrosa. 

- Només s’ofereix en 6 de les 13 regions estudiades. 

- S’ofereix dues possibilitats: un abonament mensual però també un abonament trimestral (T-70/90)

- Comparant les tarifes dels abonaments anuals s’observa com Barcelona es situa en primera posició, per davant de Lleida, Tarragona, Girona i Madrid. Si comparem amb París, 
s’igualen els valors a uns 44 viatges mensuals, per tant, Barcelona ofereix una millor posició tenint en compte que l’usuari estàndard realitza normalment dos viatges al dia, en dies 
laborals. Madrid amb el seu abonament anual està ofereix un menor posicionament en famílies nombroses, igualant-se amb París amb uns 60 viatges mensuals. 

- Barcelona ofereix un abonament mensual, un abonament trimestral amb viatges limitats (T-70/90) o il·limitats, i també descomptes per la T-Jove i abonamnet T-usual amb preus de 20% 
/ 50% de descompte. 
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10. Tarifes per a gent gran 
Tarifes reduïdes per a gent gran 
Totes les regions analitzades ofereixen descomptes per gent gran (en alguns dels casos, 
només sota compliment de certes condicions de renda). Els descomptes oferts oscil·len 
entre el 20%, en el cas de Berlín, fins a la gratuïtat en el cas de París, Barcelona, Brussel·les i 
Londres, sent aquesta última l’única regió que ofereix la gratuïtat a tots els usuaris, 
independentment del seu nivell d’ingressos. 

Barcelona i Londres són les regions amb més prestacions tarifàries per a un rang més ampli 
d’edat (des dels 60 anys i amb les millors condicions (gratuïtat).

Barcelona és l’única regió que ofereix la tarifa reduïda per a gent gran en format de títol 
multiviatge. A Barcelona aquest títol permet adaptar millor la despesa en transport a les 
necessitats de mobilitat de la gent gran, que segons l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner se 
situa en menys de 4 viatges per setmana en transport públic per a majors de 65 anys. d’acord 
amb les dades de l’enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) (Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona, 2021)

D’acord amb aquesta pauta de mobilitat, Girona, Lleida es posicionen al capdavant de la 
classificació amb un abonament gratuït, i Tarragona, en 5a posició amb un abonament anual molt 
econòmic. Barcelona, en canvi, es situa en 8a posició amb un descompte del 60%. Finalment, el 
posicionament de les regions catalanes en tarifes reduïdes per a gent gran no es veu afectat en 
ponderar el cost del transport amb la pensió mitjana percebuda. 

Ponderades per determinats indicadors del cost de la vida, en relació a la resta de regions. 
S’observa com, amb la hipòtesi de fer equivalents 4 targetes T-4 a un abonament mensual, 
Barcelona se situa en 5a posició més cara. Tarragona, la segueix amb una 6a posició (més 
cara), darrere de Berlín, Amsterdam, París i Orleans. Lleida, Girona, juntament amb Londres i 
Edimburg són les millors posicionades ja que ofereixen el transport gratuït. 
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11. Tarifes ambientals 
Tarifes ambientals: disponibilitat i avaluació comparada de tarifes ambientals a les regions d’estudi 

Per tal de perseguir reduir els efectes negatius del transport urbà a la salut pública i al medi ambient. 

Grup Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC) posa de manifest que cal passar a un model de creixement urbà "3C": connectat, compacte i coordinat. 

Adaptar els espais urbans a l’escala de vianants i ciclistes, proporcionant un transport públic de qualitat i 

Gairebé totes les regions estan desenvolupant estratègies per reduir aquests efectes negatius: zones de baixes emissions, vehicles amb combustibles alternatius. 

Per exemple, Lituània ja fa uns anys que es planteja incorporar el transport públic gratuït a canvi d’un impost de contaminació als vehicles privats. 

Tot i així, París i Barcelona són les dues úniques ciutats, de les estudiades en aquest informe, que ofereixen algun títol especial per tal de combatre la pol·lució i canvi climàtic 
mitjançant el transport públic. 

Paris un títol antipolució per episodis d’alta contaminació amb un títol diari similar al de Barcelona amb la T-aire

Per altra banda existeix la targeta T-verda esdevé un títol de transport públic gratuït per a tot l'àmbit integrat (6 corones tarifàries). 

És una targeta integrada personalitzada d'emissió anual durant 3 anys a canvi de desballestar un vehicle contaminant.
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12. Altres aspectes
valoració qualitativa del valor del servei prestat amb el nivell tarifari vigent, el posicionament de Catalunya es veu encara més reforçat, ja que Barcelona aposta per un 
sistema de mobilitat accessible, sostenible i segur. 

Actualment, a Barcelona, 

100% de la xarxa d’FGC és accessible,

92,72% de la de metro, 

La totalitat dels autobusos de TMB i el 100% de la xarxa de l’AMB. 

Per altra banda, des del 2012 els autobusos de Barcelona s’han situat a l’avantguarda d’Europa pels baixos nivells d’emissions de gasos i partícules nocives 

L’aposta de TMB per la reducció d’emissions i la descarbonització comportarà que el 2030 més de la meitat dels autobusos siguin elèctrics

 El compromís és que en els quatre anys vinents el 100% de les incorporacions a la flota (410 unitats) seran de vehicles nets i el 62% d’emissió zero. Aquest percentatge va 
més enllà de les directrius europees, que estableixen quotes del 45% i el 22,5%, respectivament. 

ATM de Barcelona (2020) nou pdM 2020-2025, rellevància i èmfasi a un seguit d’aspectes de caire transversal i que tenen un impacte alhora de planificar la mobilitat 
del futur, com: la salut de les persones, la perspectiva de gènere en la mobilitat, l’aspecte social i d’accessibilitat de la mobilitat, i la digitalització i la mobilitat 4.0. 

La resta de regions catalanes també s’aposta per un sistema de mobilitat accessible, sostenible i segur. En son alguns exemples: 

• setembre de 2022, Territori ha posat en circulació el primer autobús de biogàs de Km 0, a la Línia exprés.cat e3 i a la línia regular L1011, que connecten el 
Montsià i el Baix Ebre. 

• El servei de transport públic a demanda anomenat Clic.cat, aquest servei es va posar en marxa a la província de Girona de forma pionera l’octubre de 2019. 

• Maig 2022, l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona va fer un pas fonamental incorporant deu autobusos amb tecnologia híbrida.

• En aquest context, aquests aspectes i atributs incrementaran el valor del servei que hi ha darrere de les tarifes del sistema de transport públic de Catalunya.
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annex. Població i ús 
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Annex . Cost títols socials integrats ATM 
Barcelona
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