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Concepte

Què entenem per transport públic gratuït?

“full fare-free public transport”
• La major part de la xarxa

• La major part dels usuaris

• La major part del temps

• Durada > 12 mesos

Kębłowski, W., 2020. Why (not) abolish fares? Exploring the global geography of

fare-free public transport. Transportation 47, 2807–2835
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• Política controvertida

• Preocupació: finançament

• Crítica: ineficaç per reduir l'ús del cotxe

• Avantatge: augment de l'accés al transport públic - inclusió social

• Política emergent: el futur de la mobilitat?

• Tema poc investigat

• Falta de dades
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Actualitat

• > 255 casos 

• Tendència creixent

• 2 paisos sencers

• Luxemburg, Malta

• Transport urbà/metropolità

• Albuquerque, Kansas City, Tallinn, Dunkerque

• Transport rural

• Zones rurals de Castilla-Lleó

• Lider europeu - Polònia

Cronologia

Presentació del W. Kębłowski, 2021.
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Characterístiques

• Escales territorials – desde localitats petites fins relativamente grans ciutats o árees
metropolitanes o tot el territorio estatal 

• Complexitat de la xarxa – desde un parell de línies fins xarxes molt complexes 
(nombroses línies i de diversos mitjans de transport public)

• Població – per a tothom vs residents

• Modalitat – oberta vs tickets i targetes a per les persones beneficiàries
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• Marbella – a partir del 1 de maig 2019 –
residents – tarjeta de mobilitat

Espanya
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• Marbella – a partir del 1 de maig 2019 –
residents – tarjeta de mobilitat

Espanya

• Torrevieja – després de 23 anys de ser

gratuït pels residents, torna a cobrar pels

viatges (excepción dels senyors, 65+)



8

• Marbella – a partir del 1 de maig 2019 –
residents – tarjeta de mobilitat

Espanya

• Torrevieja – després de 23 anys de ser

gratuït pels residents, torna a cobrar pels

viatges (excepción dels senyors, 65+)

• Fuengirola – a partir del 1 de gener 2023 –
residentes – tarjeta de mobilitat
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Espanya

• Vila-real – a partir de noviembre 2018 – 2 línies d’autobus – accés universal – sense bitllets
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Espanya

• Zones rurals de Castilla-Lleó – Bono Rural Gratuito

– connecta localitats petites sense serveis amb la capçalera de comarca

– introduït progressivament en 2021-2022

– 123 zonas, 5000 localitats

– no cal ser resident – cal tenir una targeta o un codi QR
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Municipis amb

xarxes de TP gratuït

a Polònia

- 64 xarxes

- 93 municipis

Štraub, Kębłowski, Maciejewska. 2023. From Bełchatów to Żory: charting Poland’s geography of fare-

free public transport programmes. In press
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Polònia

Štraub, Kębłowski, Maciejewska. 2023. From Bełchatów to Żory: charting Poland’s geography of fare-free public transport programmes. In press
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Polònia - % de vots als partits d’extrema dreta

64 xarxes del TPG

Regions

Maciejewska. 2022
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Motivació
Finançament

Resultats preliminars a base d’una enquesta enviada a tots els municipis amb TPG

– impostos (adicionals si la gent
s’empadrona per gaudir del TP gratuït)

– xarxes molt simples – no val la pena
invertir en un sistema de distribució i
control de bitlliets

– ja abans el PT estava summament
subsidiat (ingresos dels tickets eran un
biax % del pressupost p.ex. 10-15%)

– manteniment d’un support d’advocats
per portar al tribunal als que no pagaven
les multes

– anuncis comercials als vehicles i/o
parades
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Tallinn

– des del gener 2013

– només per residents

– targetes de mobilitat / també al mòbil

– diversos mitjans de transport

– context: molts habitants no estaven
empadronats previament – els seus impostos
cobreixen el cost de la gratuïtat del TP
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Tallinn

Presentació del W. Kębłowski, 2021.

– evidència: TFG pot tenir un impacte (encara que limitat) en el canvi modal dels cotxes
cap al PT, però hi ha més canvi del mode actiu al PT
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– des del març 2020

– escala nacional

– tots els mitjans: autobusos, trams, trens (excepció: 1 classe)

– el bitllet era barat (2€ per 2hores; 4€ per dia) – 7% del pressupost

– TPG és una política social

– expectativa: afavorir el canvi modal (inclòs fer que

PT sigui més fàcil d'utilitzar)

– una questió de marketing, ¨nation-branding¨

Luxemburg
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– des del març 2020

– escala nacional

– tots els mitjans: autobusos, trams, trens (excepció: 1 classe)

– el bitllet era barat (2€ per 2hores; 4€ per dia) – 7% del pressupost

– no compensa les desigualtats espaials del preu

d’habitatge i de la qualitat del TP

– difícil de mesurar l’impact per la COVID

Luxemburg


