Els preus del transport públic
integrat tornen a pujar per sobre de
l'IPC
Mentre que l'índex de preus del consum interanual de novembre
augmenta un 0,4%, la T-10 ho farà un 2%
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Imatge d'arxiu d'usuaris comprant els bitllets a les màquines expenedores.
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L'1 de gener del 2010, els preus dels bitllets senzills i dels abonaments
integrats de la regió metropolitana de Barcelona pujaran, de nou, per sobre
l'IPC. En concret, el preu de la T-10 d'una zona, el títol que compren més de la
meitat dels viatgers, s'incrementarà un 1,95%. Qui compri una T-10 aquest mes
pagarà 7,70 euros i qui ho faci al gener n'haurà de pagar 7,85. El Consell
d'Administració de l'Autoritat de Transport Metropolità (ATM) va acordar ahir
una pujada dels preus dels bitllets que supera l'IPC interanual de novembre,
que és del 0,4%. L'ATM calcula que l'increment aprovat de la tarifa mitjana
ponderada per al conjunt del sistema és del 0,57%. Aquesta mitjana inclou els
abonaments per a famílies nombroses, que tindran descomptes del 20 al 50%.
La crisi no atura la pujada dels preus del transport públic. Els qui agafen metro,
tren o bus integrats en el sistema tarifari s'hauran de gratar més les butxaques
a l'hora de comprar un bitllet. L'augment més important és per al bitllet senzill,
que s'incrementarà un 3,70%; seran 5 cèntims més cars els bitllets d'1 a 3
zones tarifàries i costaran 10 cèntims més els de 4 a 6 zones. L'ATM justifica
aquest increment perquè «els bitllets senzills són els títols utilitzats per l'usuari
esporàdic». L'Autoritat del Transport Metropolità, però, tampoc premia els títols
més utilitzats. La T-10, que compren el 50,26% dels usuaris, pujarà un 1,95% la
d'1 i 2 zones. Un increment que està per sobre l'IPC interanual provisional de
novembre, que és del 0,4%, el primer indicador positiu després de registrar
durant 8 mesos consecutius baixades.

L'ATM calcula que l'augment mitjà de les tarifes del sistema integrat és del
0,57%. Aquest percentatge és més baix perquè inclou les noves targetes T-12,
la nova gamma de títols per a famílies nombroses i l'ampliació fins als 25 anys
de la utilització de la targeta T-Jove. L'increment «és inferior a l'augment mitjà
autoritzat per la Comissió de Preus de Catalunya del 2 de desembre passat,
que és de l'1%», va assegurar l'ATM.
Actualment, la T-12, la T-Jove i la T-Famílies nombroses les utilitzen un 0,78%
dels viatgers. Però amb les millores que l'ATM ha previst per al 2010 per
aquests títols de transport, calcula que els usuaris d'aquests abonaments
augmentaran fins a un 2,68% l'any vinent.
39.000 nens amb T-12
A final de mes passat, s'havien emès 39.801 targetes T-12, amb un creixement
mitjà diari de 200 noves targetes sol·licitades les últimes setmanes. Les
targetes sol·licitades encara estan per sota de les previsions inicials de les
administracions, que comptaven que podrien ser titulars d'aquesta targeta uns
440.000 nens.
Més descomptes
En aplicació de l'Ordre PTO/179/2009, del 6 d'abril d'aquest any, el Consell
d'Administració de l'ATM ha establert una gamma de títols per a famílies
nombroses. Els descomptes seran del 20% per a les famílies nombroses de
categoria general, és a dir, que tenen de 3 a 4 fills; i del 50% per a famílies
nombroses de categoria especial, les que tenen 5 fills o més. Els abonaments
T-Mes, T-Trimestre o T-Jove per a famílies nombroses seran títols
personalitzats amb el DNI i el carnet que acredita que s'és família nombrosa i
de quina categoria. Tots aquests abonaments tenen descomptes notables. La
T-Mes d'1 zona valdrà 39,10 euros per a les famílies amb 3 o 4 fills i 24,45 per
les que en tinguin més de 5. Si no s'apliquessin aquestes bonificacions, haurien
de pagar 48,85 euros.
TARIFES 2010
Bitllet senzill, 1 zona
1,40 euros
T-10, 1 zona
7,85 euros
T-50/30, 1 zona
32,10 euros
T-Familiar, 1 zona
46,30 euros
T-Mes, 1 zona
48,85 euros
T-Trimestre, 1 zona
134,10 euros
T-Jove, 1 zona
114 euros
T-Dia, 1 zona
5,90
Famílies nombroses, 1 zona
T-Mes FN general:
39,10 euros
T-Mes FN especial:
24,45 euros
T-Trimestre FN general: 107,30 euros
Els peatges i Renfe també s'encareixen

3,70% d'encariment
1,95% d'encariment
1,90% d'encariment
1,98% d'encariment
1,98% d'encariment
1,98% d'encariment
1,79% d'encariment
1,72% d'encariment
20% de rebaixa
50% de rebaixa
20% de rebaixa

El conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, va explicar al Parlament que
les autopistes que depenen de la Generalitat –la del Maresme, la del Garraf, la
de Terrassa-Manresa, la de Mollet, i els túnels del Cadí i Vallvidrera–
augmentaran d'un 1 a un 2% en aplicació de l'IVA. Nadal va reconèixer que
amb la crisi econòmica actual els peatges no s'haurien d'encarir l'any vinent,
però tot i això s'apujaran per aplicar l'IVA en uns nivell similars a l'increment
aprovat per l'ATM. Tant les tarifes de l'ATM com els peatges, però, estarien
molt per sota de l'increment que tindria previst fer Renfe en les seves tarifes,
que estaria entorn d'un 5%, segons el contracte programa que té l'operadora.

