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El proppassat 9 de febrer es va informar als 

nostres representants d’aquells municipis 

metropolitans que no formaven part de l’extinta 

EMT, de la voluntat, tant de l’AMB com del 

Govern de la Generalitat, d’estendre la qualitat 

de servei que avui ja gaudeix l’anomenada 

corona 1 a la resta del territori metropolità. 

Ricard Font, secretari d’Infraestructures i 

Mobilitat del Govern de la Generalitat, va 

exposar la proposta del seu departament en el 

que s’estableix la possibilitat d’organitzar el 

territori mitjançant la desaparició de les corones i 

establint zones planes amb una única tarifa i la 

resta del país mitjançant el sistema quilomètric.  

 Les zones planes s’establiran en les àrees d’influència de Girona, Reus-Tarragona, Lleida, aquelles que els 

municipis proposin i, com es lògic, en tot l’àmbit metropolità de Barcelona que avui són a l’aixopluc de la Llei 

de l’AMB. 

Això comportarà la unificació tarifaria dels 36 municipis metropolitans; la millora esglaonada de l’actual 

servei de transport i la implantació de la bonificació social. 

El primer punt destacable és la rebaixa molt important que suposarà pels ciutadans de la “segona corona” el 

cost del viatges en transport públic. Una única tarifa integrada servirà per viatjar entre qualsevol punt del 

territori metropolità.  

 Des del PDeCat creiem que ho hem aconseguit i que aquest cop va de debò. 

Finalment van demanar la paraula bona part dels assistents a la jornada tot expressant la seva 

predisposició així com expressant alguns dubtes com temes del seu àmbit municipal. 

El regidor del Papiol, Jordi Bou, i el regidor de Begues, Joan Molina, van preguntar sobre el 

finançament d’aquesta integració i sobre les aportacions de totes les administracions, inclosa la de cada 

municipi.  

D’altres assistents van preguntar sobre el calendari d’actuacions de la integració, sobre com s’ha programat 

la subrogació de les concessions de les actuals línies de transport (tant les municipals com les de la 

Generalitat), i alhora que també es va preguntar per l’aplicació de la tarificació social de tots els municipis 

metropolitans. 
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Els municipis que ara conformen la corona 1 paguen un tribut metropolità, i els 18 municipis que 

ara estan a la corona 2 també ho hauran de pagar. Aquest tribut és el 0.153% sobre l’IBI, per 

tant l’import del tribut pot canviar en cada municipi en funció del seu valor cadastral. 

A partir del 2018 ja es podrà començar a gaudir de la integració tarifària però no serà fins el 

2021 quan s’hauran assolit totes les millores en transport. 

Només aquest fet representa un salt d’una gran transcendència que de ben segur representarà 

un canvi d’hàbits molt important entre els ciutadans d’aquests 18 municipis. 

Per la seva part, Isidre Sierra, portaveu del grup metropolità del PDeCat i alcalde de Sant 

Climent del Llobregat, va informar sobre el com i els cost que això representarà. 

Tot seguit reproduïm el quadre de l’increment de despeses i de les aportacions de les diferents 

administracions a l’any 2021 

 

  

 

  

  

La T-Mobilitat funcionarà igual que ara, amb el nou model. 
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Isidre Sierra va destacar el paper clau que 

ha tingut perquè tot això es produeixi, el 

moviment iniciat per diferents municipis 

metropolitans per tal que, més enllà 

d’expressions de bona voluntat, es plantegés 

un calendari clar i assumible, una 

quantificació econòmica clara i assumible i 

una voluntat política per part de tothom de 

tirar endavant aquest canvi tant important 

com imprescindible. 

També és va deixar clar en la reunió que per 

aconseguir-ho ha de treballar conjuntament 

la Generalitat i l’AMB. 

 

 

 

 

 

 

 

L’AMB es posarà en contacte amb cadascun 

dels 18 ajuntaments afectats per concretar 

les particularitats de cadascun dels municipis 

i com es traspassa la prestació del servei 

municipal al servei integrat de l’AMB. 

Aquestes reunions de treball amb cada 

municipi s’estan duent a terme actualment i 

es preveu que a finals de març l’AMB ja 

s’hagi reunit amb tots els ajuntaments 

afectats. 

 

 

Municipis AMB  

(excepte els que pertanyien EMT)  

Estimació ingrés  

tribut metropolità 

(M€/any)  

Badia del Vallès  0,13  

Barberà del Vallès  1,06  

Begues  0,32  

Castellbisbal  0,77  

Cerdanyola del Vallès  2,92  

Cervelló  0,36  

Corbera de Llobregat  0,35  

El Papiol  0,24  

La Palma de Cervelló  0,10  

Molins de Rei  1,25  

Pallejà  0,55  

Ripollet  0,64  

Sant Andreu de la Barca 0,49  

Sant Climent de Llobregat  0,13  

Sant Cugat del Vallès  6,20  

Sant Vicenç dels Horts  1,20  

Santa Coloma de Cervelló  0,32  

Torrelles de Llobregat  0,12  

TOTAL  17,14 M€/any 


