NOTA DE PREMSA
AVALUACIÓ PROCÉS D'INTEGRACIÓ TARIFÀRIA
Durant l’any 2001 s’està portant a terme tot el procés d’implantació del nou Sistema Tarifari
Integrat. Aquest sistema permet al ciutadà accedir, amb un únic títol de transport, a tots els
modes de transport, pagant un sol cop pel seu desplaçament, sigui quina sigui la cadena de
modes que hagi d’utilitzar.
Fins a finals de l’any passat, el nombre de viatges en transport públic es calculava en funció
de les vendes, assignant un nombre de viatges a cadascun dels títols venuts,
independentment del consum. Aquesta pràctica es la que s’utilitza de manera normal a la
majoria d’empreses de transport.
Amb la implantació del sistema integrat, aquest sistema de còmput ha de variar ja que ara sí
que es coneix el nombre de viatges reals de cadascun dels operadors; amb un coneixement
detallat del consum real que permet adaptar l’oferta a aquesta demanda.
L’any 2001 suposa un any d’inflexió respecte les dades de viatges de l’any 2000, que en
conseqüència, no són directament comparables. Per facilitar la comprensió i analitzar els
increments de viatges respecte l’any passat, s’han calculat els augments en base a les
validacions reals de l’any 2000 en aquells operadors que ja disposaven total o parcialment de
sistema magnètic (TMB, FGC i Rodalies Renfe). Durant els primers vuit mesos de l’any 2001
s’ha produït un increment de viatges consumits, respecte el mateix període de l’any anterior,
del 5,7%, preveient tancar l’any amb un increment entre el 6,5 i el 7%.
Les principals dades dels primers vuit mesos (gener – agost) d'integració tarifària són les
següents:
TARGETA
T-10
T- 50/30
T-MES
T-DIA
TOTAL

TÍTOLS VENUTS
18.604.117
575.653
557.281
132.052
19.869.103

RECAPTACIÓ (PTA)
(sense IVA)
16.091.394.607
2.132.192.523
3.033.796.098
83.441.252
21.340.824.481

RECAPTACIÓ (€)
(sense IVA)
96.711.229,36
12.814.735,15
18.233.481,77
501.492,03
128.260.938,31

TARGETA
D'INTERMODALITAT

VALIDACIONS
202.689.959
31.430.583
51.749.501
566.435
286.436.478

ÍNDEX

T-10
T- 50/30
T-MES
T-DIA
TOTALSISTEMA (inclòs títols propis operadors)
TOTAL(abans integració)

28,5%
31,3%
33,2%
28,9%
18,5%
8,3%

TOTAL VALIDACIONS, PER OPERADORS, DEL SISTEMA METROPOLITÀ DE
TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU (TÍTOLS ATM + TÍTOLS PROPIS OPERADORS)
TMB
FGC
RENFE
Altres Bus
TOTAL

(MILIONS DE VIATGES)
322,4
41,2
66,7
60,9
491,2

% increment
4,7%
9,6%
7,6%
6,2%
5,7%
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