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És voluntat del Govern de Catalunya i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
que aquells 18 municipis que formen part de l’AMB i que no pertanyien a 
l’extingida EMT passin a formar part del mateix àmbit d’actuació pel que fa 
al transport públic. 

 
Des de desembre del 2016 i a iniciativa dels Alcaldes/ses dels 18 municipis a 
integrar en una zona única metropolitana, s’han mantingut diverses 
negociacions per tal que el Govern metropolità implantés definitivament la 
tarificació única del servei per tots els municipis metropolitans. Arribat a un 
acord recentment entre els municipis afectats i el Govern Metropolità, aquest es 
va traslladar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, el qual ha confirmat la posada en marxa. 
 

El Secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat 
de Catalunya, Ricard Font, ha confirmat, fa poques 
setmanes, després de diverses reunions amb l’AMB, la 
disponibilitat de la Generalitat de Catalunya per implantar la 
integració tarifària a tots els 36 municipis que conformen 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Ricard Font 
Secretari de Territori i 
Sostenibilitat del Departament de 
Territori de la Generalitat de 
Catalunya 

Aquesta integració tarifària implica que hi haurà una sola tarifa equivalent al que 
avui és la zona 1 i referida al títol de transport T-10 ( 9,95€). Els municipis que 
s’integrarien a la única tarifa de la zona 1 són els següents: Badia del Vallès, 
Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, 
Corbera de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, la Palma de Cervelló, el 
Papiol, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant 
Cugat del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i 
Torrelles de Llobregat. D’aquesta reducció de l’import del títol de transport de 
la T-10 de zona 2 que té un cost de 19,60€ a un títol que només costa 9,95€, 
se’n podrien beneficiar directament quasi 400.000 persones dels 18 municipis 
que s’integren.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

No només es tracta d’unificar el preu del servei sinó que aquest tingui una qualitat equiparable en tot 
el territori.  
 
És per això que, en els propers anys i de manera gradual, s’aniran introduint noves línies que 
connectin punts del territori que avui no tenen servei, també es milloraran les freqüències en d’altres 
casos, es redissenyaran línies i es podrà sol.licitar transport a la demanda. 
 
Atenent els estudis i la proposta de calendari, aquesta integració del transport s’activarà a principis 
del 2018, amb la previsió que l’equiparació total amb la resta de municipis serà al 2021.  

Resoldre un greuge històric a l’AMB 

Isidre Sierra  
Portaveu del PDeCAT a 
l’AMB i alcalde de Sant 

Climent de Llobregat. 

Afectacions de la nova unificació tarifària 

Avantatges 

 

Els avantatges d’aquesta integració del servei del transport poden 
variar en cadascun dels municipis, però la repercussió comuna en 
tots els municipis que es vulguin integrar és la reducció del que es 
paga per un trajecte a l’àrea metropolitana.  Ja no caldrà adquirir un 
títol de transport integrat T-10 de zona 2 sinó que serà suficient 
amb un títol T-10 de zona 1: la reducció serà d’un import del títol de 
la T-10 que té un cost de 19,60€ a un títol que només costa 9,95€. 
 

Contrapartida 

 
La contrapartida a tot això és un recàrrec en l’IBI del 0,153%. Per 
una família mitjana dels nostres municipis pot representar entre 40 
i 70 € l’any, sempre en funció dels valors cadastrals de cada 
municipi.  Es va determinar que en aquest recàrrec de l’IBI es 
puguin aplicar certes exempcions (per finques de valor cadastral 
baix), bonificacions i reduccions, per diferents conceptes 
(ingressos baixos, família nombrosa, etc). 
 

Ricard Font explicant als responsables metropolitans l’integració tarifària a l’AMB 



 

 
    

Aprovat el Projecte Bàsic  

de restauració de l’abocador de Begues 

20 anys per restaurar un abocador de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Aprovat el Projecte Bàsic de restauració de les zones 
III i IV del dipòsit controlat de la Vall d’en Joan, a Begues 
 
Des del Grup Metropolità del PDeCAT no defallirem fins aconseguir 
“reintegrar-lo paisatgísticament i reconvertir-lo en un nou espai 
metropolità de lleure ciutadà ( Isidre Sierra, 9-12-2016) 

Després de la lluita, l’esforç incansable i la vehemència de l’Alcaldessa de 
Begues, Mercè Esteve, l’AMB i l’Ajuntament de Begues han arribat a un 
acord d’iniciar l’actuació de restauració. Finalment el darrer 31 d’octubre, el 
Consell Plenari de l’AMB donava aquest darrer pas per iniciar la 
minimització de l’impacte en el terme de Begues, amb el finançament 
econòmic extraordinari del 80% d’una primera fase per part de l’Agència de 
Residus de Catalunya (Generalitat de Catalunya). 
  

“Una magnífica notícia per a Begues, però sobretot 
una gran notícia per a tot l’àmbit metropolità” 

comentava Mercè Esteve, alcaldessa de Begues a l’aprovació del projecte. 

Tant Begues com Gavà van patir durant molts anys el trànsit insuportable de 
camions carregats de deixalles que creuaven pel seu territori i la deformació 
de les seves muntanyes. Tanmateix, els Grups metropolitans del PSC i IC, 
en el Govern metropolità, sempre ha defugit aquest assumpte. 

Mercè Esteve 
Alcaldessa de Begues 

1974.-El mes d’abril s’inaugura oficialment el dipòsit i s’hi 

aboquen les primeres deixalles.  
 

2011-2016.-Des de l’Ajuntament de Begues la seva 

Alcaldessa inicia una creuada amb les administracions 
publiques, principalment l’AMB com a titular de l’abocador, 
per tal que no s’aturi la restauració en la part que afecta al 
municipi de Gavà i es continuï restaurant les “terrasses” que 
afecten a Begues.  

 

2017 (octubre).- S’aprova, finalment, el projecte bàsic 

de restauració de les zones III i IV del dipòsit controlat amb 
un pressupost inicial de 5 milions d’euros per iniciar l’actuació 
en l’àmbit més elevat (zona IV) per permetre l’accés a la resta 
de les 5 zones pendents. 
 

Tot plegat amb un pressupost que ronda els 
30 milions d’euros 

 



 

 

El programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG) està dotat amb 15 milions d'euros i està 
adreçat a realitzar inversions en espais fluvials metropolitans, recuperació de zones degradades i integració 
d'infraestructures. 
 
A iniciativa dels Ajuntaments de Begues, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, 
Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts i Torrelles de Llobregat, s’ha aconseguit ampliar les 
línies d’inversió definides en el document estratègic de l’AMB, amb una quarta i nova línia d’acord amb la 
realitat actuals dels espais agroforestals metropolitans. Aquesta nova línia d’actuació estarà destinada a 
iniciatives de gestió forestal dels terrenys metropolitans amb alt risc d’incendi, associats a la valorització 
energètica i agropecuària dels residus. 
Aquesta modificació del Programa PSG es va aprovar en el Consell Plenari del passat 31 d’octubre del 2017. 
Es considera obert el termini de presentació i selecció de projectes municipals per aquesta nova línia de 
gestió forestal, si durant el termini d’exposició pública de modificació del Programa no es presenten 
al.legacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els paisatges naturals i urbans no s'han de considerar com dos realitats separades sinó com dos àmbits 
sinèrgics i complementaris. Es tracta d'uns actius que han d'interaccionar per tal que el territori metropolità es 
consolidi com un espai d'ús social o un centre econòmic amb una qualitat paisatgística i ambiental que sigui 
capaç de captar les millors oportunitats. Però per tal de conservar, millorar i recuperar aquests espais oberts 
metropolitans incrementant la seva resiliència front els factors derivats del canvi climàtic i d'aquells que vénen 
associats a la pròpia dinàmica de les activitats i serveis metropolitans es precisen una sèrie d'inversions. 
 
La gestió forestal és un exemple més dels actius del territori metropolità que precisa d’una inversió 
metropolitana, amb l’objectiu de valoritzar els espais agrícoles i forestals de les muntanyes metropolitanes del 
Baix Llobregat, reivindicant-ne el paper indispensable en l’equilibri territorial i en el camp de la producció i 
l’economia circular que revertiria de ben segur en la ciutadania a nivell social i econòmic. Això permetria 
mantenir i millorar els diferents aspectes ecològics I paisatgístics. 
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Vols formar part 

del PDeCAT? 

 

Vine amb nosaltres i 
treballarem junts per els 
nostres municipis i per 
un millor país. 

Nova línia d’actuació per a la 

Gestió Forestal Metropolitana 


