El Periodico, 8/12/2008 ELS COMPTES DE LA MOBILITAT A LA REGIÓ
METROPOLITANA DE BARCELONA

La Generalitat reclama una llei estatal per
finançar el transport públic
1. • Descarta solucions pròpies com més recàrrecs fiscals per evitar "una
Catalunya de peatges"
2. • El debat sobre les tarifes arriba al cost d'una xarxa que creix i gairebé
triplica la despesa en 10 anys

RAMON COMORERA
BARCELONA
L'oferta i la qualitat del transport públic a Barcelona ha augmentat sensiblement
des de la creació del sistema de tarifa integrada el 2001: el 27,8%, segons
l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Però al mateix temps creixen sense
parar els costos, que gairebé s'han duplicat, de 605 a 1.131 milions, o gairebé
triplicat si la comparació és amb el 1998 (437 milions). I més que ho faran amb
les grans ampliacions del metro ara en construcció. El finançament és el gran
problema i la seva repercussió en les tarifes per sobre de l'IPC només recull
crítiques. La Generalitat, que és qui més paga, reconeix que s'ha de canviar el
model amb una nova llei. Però una llei "estatal i no catalana" perquè no vol que
amb nous recàrrecs fiscals es creï "una Catalunya de peatges", com diu
gràficament
Manel
Nadal,
secretari
per
a
la
Mobilitat.
Les administracions aportaran l'any que ve el 59% (747 milions) del cost total i
els usuaris el 41% (510 milions) amb les tarifes aprovades la setmana passada.
La pujada mitjana és del 4,7%, però per a la T-10, la targeta usada en gairebé
tres de cada quatre viatges, se situa en el 6,9%. Amb l'esquema actual i sobre
les xifres del 2008, la Generalitat paga el 46,4%, el Govern central el 23,7%,
l'Ajuntament de Barcelona el 15,6% i els altres municipis de l'Entitat
Metropolitana del Transport (EMT) el 14,3% restant.
SUBVENCIÓ PER HABITANT
Durant els últims cinc anys l'aportació pública per habitant s'ha duplicat en el
cas de la Generalitat, de 28 a 56 euros, i una mica més en el dels ajuntaments,
de 17 a 36. Els diners estatals han augmentat menys i han passat de 20 a 34
euros per cada ciutadà. La normativa actual estableix que els fons que paga el
Govern central es limiten a una quantitat fixa per habitant amb independència

de l'evolució del cost del sistema. Aquest mateix mètode s'aplica a Madrid,
l'altra gran àrea metropolitana espanyola amb un règim especial per la
magnitud del seu transport públic.
Amb un esquema similar, l'augment del dèficit que generen les ampliacions i
millores recau en les institucions catalanes. I la hisenda de la Generalitat fa
temps que té problemes greus de suficiència i que segueix a l'espera del
sistema de finançament que preveu el tan citat com no aplicat nou Estatut.
El discurs de Nadal és que per obtenir més recursos des d'aquí només es pot
recórrer a noves càrregues fiscals relacionades amb el patrimoni immobiliari o
amb els combustibles. Com les que ja graven l'IBI dels 18 municipis de l'EMT,
l'anomenat recàrrec metropolità del transport, o la gasolina amb el denominat
cèntim sanitari, destinat, en aquest cas, al sistema de salut.
ARA NO ÉS EL MOMENT
"Si agaféssim aquest camí, reforçaríem els peatges que ja paga la societat
catalana i la gent es preguntaria per què aquí sí i a Madrid no. Una llei general
afectaria a tothom", assenyala el responsable de la Conselleria de Política
Territorial. En qualsevol cas, Nadal també afegeix que "ara és un mal moment
per abordar la qüestió per la crisi econòmica, els problemes del sector
immobiliari i la situació del transport".
Ara per ara, ¿què fa l'Administració per afrontar l'increment de la despesa?
Doncs "augmentar un 10% l'aportació" de cada institució consorciada a l'ATM,
aclareix Nadal. I revisar tarifes, per descomptat. Mentrestant, a Madrid, afegeix,
han decidit "reduir en 100 milions" els fons públics i apujar dues vegades les
tarifes, una a l'estiu i una altra a finals d'any. "Allà el transport és el doble de car
encara que en una anàlisi superficial no ho sembli. Els bitllets no estan
integrats com a Barcelona. A cap altra capital es pot viatjar amb tants
operadors diferents sense tornar a pagar", explica.
Nadal també rebat que el tripartit "no sàpiga o vulgui negociar amb Madrid" per
aconseguir més recursos, com assegura l'oposició, i cita "el salt de 117 a 144
milions" en l'aportació estatal aconseguit el 2004. Però des d'aleshores la
situació s'ha anat complicant i el futur requereix un canvi de model. Com també
reclamen, per exemple, CCOO o l'associació Promoció del Transport Públic
després, això sí, de rebutjar de ple l'augment de les tarifes per al 2009.

