 Comunic
cat de pre
emsa 

Prim
mera reunió
r
entre
e Generalitatt, Ajun
ntamen
nt de
Barc
celona i Àrea Metrop
politana
a de Ba
arcelon
na per assolir
a
un p
pacte metropo
m
olità pe
el transp
port pú
úblic
• Les tres
s institucions treb
ballen en un gran acord peer garantir a llarg
termini el finançament del siste
ema, reduir a ze ro el de
eute del
a de transport ge
estionat per
p l’ATM
M i confe
eccionar un pla
sistema
d’estímu
ul de la demanda a
amb una millora de
d l’actua
al model tarifari
t
cipi d’aco
ord inco
orpora la creació d’una T
Taula Soc
cial per
• El princ
comparttir amb entitats
e
ia
associacions les proposte
es i polítiq
ques de
mobilita
at que s’im
mpulsin d
des de l’A
ATM
ntament d
de Barce
elona i AM
MB dema
anen form
malment
• Generalitat, Ajun
unió amb
b el min
nistre d’H
Hisenda, Cristóba
al Monto
oro, per
una reu
tractar el
e paper de
d l’Estatt en el fina
ançamen
nt del tran
nsport pú
úblic

El conseller de
e Territori i Sostenib
bilitat, San
nti Vila, l’alcalde de Barcelona
a, Xavier
Trias, i el vice
epresident de l’Àrea
a Metropo
olitana de Barcelonna (AMB), Antonio
Balmó
ón, han ma
antingut av
vui una prim
mera reunió de treba
all amb l’obbjectiu d’ac
conseguir
un gran pacte metropolità
m
à pel transsport públiic. Aquest principi dd’acord institucional
pretén
n garantir el finanç
çament de
el transport públic gestionat per l’Auto
oritat del
Transsport Metro
opolità (ATM) de l’àre
ea de Barc
celona, estiimular el seeu ús a tra
avés d’un
nou m
model tarifa
ari i sanejar el deute acumulat de
d 546 ME
EUR.
En la
a reunió també
t
s’ha
a acordat la creació d’una Taula Soccial amb l’objectiu
d’impllicar en less propostes i polítiqu
ues de mob
bilitat que s’impulsin
s
des de l’A
ATM a les
entitatts i assocciacions de
e caire so
ocial. Paral·lelament, Generalittat, Ajunta
ament de
Barce
elona i AM
MB han sol·licitat forrmalment una
u
reunió
ó amb el m
ministre d’Hisenda,
Cristó
óbal Monto
oro, per tractar el pap
per de l’Esttat en el fu
utur finançaament del transport
metro
opolità.

Pacte pel transport públic
p
L’obje
ectiu principal de l’ac
cord és acconseguir un
u gran pa
acte metroopolità pel transport
públicc, amb la participació
p
ó d’instituciions, opera
adors, sind
dicats i enttitats i asso
ociacions
socialls, que ga
aranteixi el
e finançam
ment del sistema
s
in
ntegrat de transportt públic i
redue
eixi el seu endeutame
e
ent a zero.. Per assolir-ho s’ha començatt a treballar amb un
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seguitt d’actuacions que in
ncideixen ttant en la gestió
g
econòmica coom en els serveis
s
o
el model tarifari::
ó d’un pla de saneja
ament del deute existent quee recuperi l’equilibri
1. Redacció
entre els ingressos i costos d el sistema.
2. Augmentt de les
s aportaccions eco
onòmiques
s de less administracions
consorcia
ades duran
nt els prope
ers tres an
nys i compromís d’inccrement a partir del
2017 en funció de
e la ponde
eració objjectiva enttre l’IPC ggeneral i l’IPC del
transportt per al sostenimen
nt del siste
ema. D’aq
questa forrma, la Ge
eneralitat
mantindrà
à l’aportac
ció pel 2014
4, increme
entarà en 2,4
2 MEUR la del 2015
5 i en 5,5
MEUR la
a del 2016. Per la se
eva part, l’Ajuntament de Barccelona aug
gmentarà
cada anyy en 10 MEUR
M
les aportacion
ns del 2014, 2015 i 2016, me
entre que
l’increme
ent per l’AM
MB serà de
e 7MEUR anuals en els mateixxos tres an
nys. Així,
a partir del
d 2016 l’a
aportació d
de la Gene
eralitat al sistema serrà de 289,1 MEUR,
la de l’A
Ajuntamentt de Barce
elona de 110,4 MEUR i la dde l’AMB de
d 115,6
MEUR. En
E tots tres
s casos s’h
hi sumarà cada
c
any l’augment pponderat de l’IPC.
3. Els nouss serveis que
q
es possin en marrxa en un futur haurran de pre
eveure la
seva sosstenibilitat a partir d
de les no
oves aporttacions al sistema que faci
l’administtració que proposa l’incremen
nt de serve
eis. En aqquest sentit, l’acord
d’avui ja incorpora l’augment d’oferta que suposa
arà l’entradda en funciionament
de la L9 i els perllon
ngaments de FGC a Terrassa i Sabadell..
4. Dissenya
ar noves mesures d’estalvi per als operadorss públics amb el
comprom
mís de red
duir l’ende
eutament del sistem
ma a curtt termini. Aquesta
mesura inclou
i
una
a clàusula social que garanteix que noo es poden
n produir
acomiada
aments.
5. Confeccio
onar un pla d’estímu
ul de la de
emanda que estableixxi a partir del 2015
una millo
ora del mo
odel tarifarri, amb un
n sistema objectiu dde preus, i amb la
garantia que les ap
portacions dels usua
aris via tariffes mai seerà superio
or al 50%
del cost total
t
del siistema. Aq
quest pla inclou avan
nçar cap a una nova
a fórmula
més equiitativa del càlcul de l es diferents zones ta
arifàries i ddels diferents títols,
incloent un
u replante
ejament de
e la T-10. Aquestes actuacionns ja forma
arien part
del nou sistema
s
tarrifari de la T-Mobilita
at que s’ha de comennçar a imp
plantar de
forma pro
ogressiva a partir dell 2015.
6. Introduir criteris am
mbientals q
que penalittzin econòm
micament el transpo
ort privat i
que els in
ngressos reverteixin
r
de forma finalista en
n el manteeniment del sistema
de transp
port públic.
7. Mantenim
ment de la tarifació so
ocial existe
ent, que ac
ctualment representa
a un 22%
dels viatg
ges que es
s realitzen en el sistema.
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Conjjuntura econòmic
e
ca desfa
avorable
La co
onjuntura econòmica
e
actual té repercuss
sions impo
ortants i haa comporta
at que el
sistem
ma de tran
nsport de l’àrea de B
Barcelona acumuli, en
e aquest moment, un deute
superrior als 546
5
milion
ns d’euro
os que posen
p
en risc la seva via
abilitat i,
conse
eqüentmen
nt, la continuïtat d’un
n model d’èxit
d
de prestació deel servei públic
p
de
transp
port. Els motius
m
d’haver arrib
bat a aque
esta situac
ció són m
múltiples i diversos,
poden
nt-se resum
mir en quattre:

-

ent de l’o
oferta de
Un augme
tra
ansport pú
úblic en els darrers
an
nys, amb la posada en marxa
de
e noves línies i serveis que
ha
an compo
ortat un increment
i
de
els costos del transport.

-

Una reducció de la de
emanda de
el sistema de
d transpo
ort públic deerivada de
els canvis
de
els patronss de mobilitat de la ciiutadania conseqüèn
c
ncia de la ccrisi econòmica.
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-

Un augmen
nt de la utillització de títols socials altame
ent bonificaats per afa
avorir l’ús
el transpo
ort públic per als u
usuaris inttensius i col·lectiuss més nec
cessitats,
de
co
onseqüènccia de la crrisi en les ffamílies. La
L compara
ativa de l’aany 2008, abans
a
de
la
a crisi, amb
b el 2013 mostra un
n incremen
nt superior al 1.000%
% en l’ús dels
d
títols
in
ntegrats de
e caire soc
cial. En elss darrers anys
a
s’han posat en marxa me
esures de
ta
arifació soccial com la
a targeta T
T-12, boniificació per a les peersones en
n situació
d’’atur, redu
ucció del preu de la targeta
a T-Jove, descompttes per a famílies
no
ombroses i monoparrentals...
variació 2013
3 / 2012

Títol

Any 2008

Any 2013

Abs.

%
13/12

T-Jove

7.400.599

33.538.915

11.004.047

48,83%

no existia

19.282.490

3.335.641

20,92%

no existia

17.659.263

4.254.025

31,73%

no existia

8.189.580

2.349.460

40,23%

7.400.599

78.670.248

20.943.173

36,28%

T-12
T-Fam. nombroses
n
i
monopa rentals
stre
T-Trimes
bonificac
ció aturats
TOTAL

-

Disminució importantt de l’apo rtació de l’Administtració Genneral de l’Estat
l
al
sistema de transport públic
p
de l’ àrea de Ba
arcelona, que
q ha passsat de 150 milions
d’’euros l’anyy 2010 a 94
9 milions ll’any 2014.

Barrcelona, 177 de febrerr de 2014
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