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1. CONTEXT
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Correspon al Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità fixar 
les tarifes dels títols de transport del sistema tarifari integrat. Així es produirà el 
pròxim dia 12 de desembre.

Les administracions consorciades han arribat a un acord sobre la proposta per 
presentar a aprovació del Consell.

Les tarifes entraran en vigor a partir del dia 1 de gener del 2020



2. PROPÒSIT
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El model tarifari cap al qual es vol tendir es caracteritza per:

Ser més simple (menys dispersió de títols)

Beneficiar en preu la freqüència d’ús

Tenir un preu més proporcional a la distància recorreguda entre origen i destinació 
(abandó de les corones tarifàries).

Minimitzar el frau

Alguns d’aquests canvis requereixen la substitució del bitlletatge magnètic pel bitlletatge digital.
En altres, es poden començar a fer passos cap al model de futur. La proposta tarifària per al 2020 els fa.



3. PROPOSTA QUALITATIVA
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L’any 2020 hi haurà 3 títols integrats unipersonals:

T-casual, per a 10 viatges a utilitzar durant l’any. Pensat per a persones que 
utilitzen amb menor freqüència el transport públic. Unipersonal.

T-usual, per a un nombre il·limitat de viatges durant 30 dies consecutius. Destinat 
a persones que fan servir sovint el transport públic. Personalitzat.

T-jove, per a un nombre il·limitat de viatges durant 90 dies consecutius. Per a 
persones de fins a 25 anys. Personalitzat.

Aquests 3 títols, conjuntament amb la T-16, amb un nombre de viatges il·limitat per a l’edat de 4 a 16 anys 
inclosos i de caràcter gratuït a la zona tarifària de residència, constitueixen la base del sistema tarifari.



4. PROPOSTA QUANTITATIVA
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Els preus d’aquests títols seran els següents:



5. ALTRES TÍTOLS INTEGRATS
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Es mantenen els títols per a famílies monoparentals i nombroses, amb una 
reducció de preus del 25%, excepte l’abonament trimestral, que s’elimina: 



5. ALTRES TÍTOLS INTEGRATS
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També es mantenen:

La T-dia, per a viatges il·limitats en 24 hores, amb els següents preus:

La T-usual bonificada per a persones en situació d’atur, per a viatges il·limitats 
durant 30 dies consecutius per a persones que reuneixin les condicions 
establertes, amb un preu de 9,95 €



5. ALTRES TÍTOLS INTEGRATS
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També es mantenen:

La T-aire, de 2 viatges integrats en dies d’episodis declarats de contaminació 
ambiental amb restriccions de trànsit, amb els següents preus:

La T-verda, per a viatges il·limitats durant 3 anys per a persones que hagin 
renunciat a la propietat de vehicle privat i hagin desballestat el que tenien.

La T-casual Treb. Aeroport per a les persones treballadores de l’aeroport, que a 
preu de la T-casual permet accedir a les estacions de l’Aeroport de la L9Sud de 
metro.



5. ALTRES TÍTOLS INTEGRATS
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Es crea la T-grup, una targeta multipersonal que permetrà fer 70 viatges en 30 dies
amb el mateix preu unitari que la T-casual. És una targeta pensada per a l’ús
ocasional del transport públic per part de grups escolars, esportius i altres.



6. TÍTOLS NO INTEGRATS
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El preu del bitllet senzill queda així:

El bitllet senzill a les estacions Aeroport T1 i T2 de la línia L9Sud tindrà un preu de 
5,15 €.

Els títols propis dels operadors hauran d’adequar-se a aquesta taula de tarifes 
d’acord amb el que estipulen els convenis d’integració en cada cas.

Els títols socials de l’AMB i FGC mantenen les característiques existents fins ara.



7. TÍTOLS ADQUIRITS EL 2019
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L’actual T-10 passarà a ser unipersonal a partir de l’1 de gener i es podrà utilitzar
fins al 29 de febrer. Aquells usuaris que disposin de títols no exhaurits i no vulguin
utilitzar-los com a unipersonals podran acudir als Punts d’Atenció, on es procedirà
a la devolució de l’import pel nombre de viatges no usats.

Tots els altres títols adquirits el 2019 podran utilitzar-se fins a la seva data de
caducitat.



8. PROPERES PASSES
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Desembre 2019

- Informe sobre la proposta tarifària del Consell Català de la Mobilitat (10/12)
- Acord del Consell d’Administració de l’ATM (12/12)
- Informe de la Comissió de Preus de Catalunya
- Publicació al DOGC

Gener 2020

- 1 de gener, entrada en vigor
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