Procés d’implantació del Sistema Tarifari Integrat

En data 1 de juny, Renfe ha iniciat una nova fase en el procés d’integració tarifària a
Rodalies de Barcelona, acceptant els títols T-10, T-50/30, T-Mes i T-Dia a les
estacions de Viladecans, Gavà, Castelldefels, Platja de Castelldefels i Sant Feliu de
Llobregat. A més a més, a l’estació de l’Aeroport se accepta la targeta T-Mes.
Els acords entre Renfe i l’ATM contemplen que en aquestes estacions coexisteixen els
dos sistemes tarifaris, el propi de Renfe i el del Sistema Tarifari Integrat. D’aquesta
manera, els viatgers podran optar, segons les característiques dels seus
desplaçaments, per la utilització dels títols integrats (targetes T-10, T-50/30, T-Mes i TDia), o per l’oferta de títols propis de Renfe (Bonotrén, Abonament Mensual, Abono
2000 o Targeta Studi, entre d’altres).
Per tant, a partir d’avui un total de 28 estacions de Rodalies Renfe, per les que circulen
anualment uns 20 milions de viatgers, accepten títols integrats.
Tots els títols integrats poden adquirir-se a les estacions de Renfe integrades, a les
estacions i oficines d’atenció a l’usuari de Metro i FGC, als estancs, als Servicaixes, a
les oficines de Caixa Catalunya i del Banc de Santander.
Amb la incorporació d’aquestes 6 noves estacions al Sistema Tarifari Integrat la
totalitat de serveis regulars de transport públic col· lectiu de la 1a. Corona del Sistema
estan integrats. La propera data d’incorporació serà el 30 de juny, on es preveu la
incorporació de la resta d’autobusos interurbans i les primeres incorporacions
d’autobusos urbans de l’àmbit exterior a la primera corona.
Durant els primers mesos d’integració tarifària, la resposta del ciutadà en la utilització
del transport públic ha estat molt positiva, amb un increment superior al 4,5%.
L’extrapolació d’aquests mesos a la resta de l’any, juntament amb la incorporació de
nous operadors al sistema, donen una previsió d’increment de quasi el 7%.
Les dades bàsiques del primer trimestre d’integració són les següents:
TARGETA
T-10
T-50/30
T-MES
T-DIA
Total

TÍTOLS VENUTS
6.317.906
210.885
244.489
25.868
6.799.148

RECAPTACIÓ (sense IVA)
5.461.771.379
785.768.271
1.330.979.836
16.197.720
7.594.717.206

TARGETA
T-10
T-50/30
T-MES
T-DIA
Total
TARGETA
T-10
T-50/30

VALIDACIONS (nombre de viatges)
61.953.546
10.008.035
23.228.339
102.233
95.292.153
ÍNDEX D’INTERMODALITAT
17,1%
17,6%

TOTAL VALIDACIONS (xifres en milions)

TMB
FGC
RENFE
Altres Bus

1r. Trimestre
126,09
17,07
25,88
24,19

%Increment
3,5%
8,6%
7,0%
2,5%
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