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1- El finançament del transport públic.
Algunes dades.
• Increment de la demanda de transport públic

• Estabilitat tarifària
• Desplegament de la integració tarifària. Projecte T-MOBILITAT
• Creació de consorcis territorials (Girona, Tarragona i Lleida) i integració tarifària. Noves
necessitats
• Increment de les aportacions de la Generalitat i entitats locals / Reducció de les
aportacions estatals al sistema (Àrea Barcelona)

La demanda dels autobusos interurbans de la Generalitat creix
més d’un 37% en deu anys.
• Els usuaris d’aquest transport públic han passat de 48,9 milions el 2009 a 67,3 milions el 2018
gràcies a la introducció de diverses mesures com la implantació de la xarxa esprés.cat o les

millores en les comunicacions amb les universitats i centres hospitalaris.

Evolució de les aportacions a la xarxa de bus de la Generalitat de
Catalunya
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Aportació
2012 24.734.180,49 €
2013 27.076.867,71 €
2014 29.038.918,31 €
2015 33.573.847,95 €
2016 38.456.264,09 €
2017 43.092.404,83 €
2018 45.718.200,14 €
2019 48.875.591,58 €
2020 50.238.205,78 €
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2- Llei 21/2015, del 29 juliol, de finançament
del sistema de transport públic de Catalunya

1a. part: Fonts de finançament
− Tarifes.
− Aportacions públiques pressupostàries.
− Fiscalitat específica
− Aportacions públiques específiques (convenis).
 Estudis avaluació mobilitat generada .
 Ingressos comercials i atípics.
 Sancions i altres.

 Finançament propi: infraestructures de transport/polítiques socials

FISCALITAT GENERALITAT / ADMINISTRACIONS LOCALS
Aplicació progressiva.

Nous tributs
Recàrrecs / augment de tipus o quotes

A.

Recàrrec IAE activitats grans superfícies. Facturació + 1M€. Amb TPU alta freqüència.

B.

Contribució/taxa per mesures especials actes gran concurrència

C.

Tributs congestió/contaminació per ús vehicle privat.


Impostos/taxes vies alta capacitat. SIVAP Sistema integrat vies altes prestacions
“La vinyeta permetria alliberar 300 milions anuals dels pressupostos per al manteniment
de carreteres i usar-los per millorar el transport públic”



D.

Impostos/taxes contaminació aparcaments en superfície (zona verd/blava) i aparcaments
empresa

Impostos/taxes impacte ambiental vehicles: nou impost CO2. Art. 41 de la Llei Catalana del
Canvi Climàtic. Fons biodiversitat + fons climàtic (millora transport públic)

E.

Recàrrec IBI – aplica AMB, NO altres entitats locals.

F.

Recàrrec/augment tipus impost matriculació/circulació vehicles amb incidència medioambiental.

FISCALITAT IMPOSTOS ESTATALS
 Impostos

cedits per l’Estat o participats. Específicament una part de
l’Impost Especial d’Hidrocarburs (DA 3b > Proposició de Llei al Congrés).

 Cessió

de la recaptació de tributs per l’ús de vies de gran capacitat a
Catalunya o que gravin:
 La
 El

contraprestació (IVA)

benefici (I. Societats)

Negociacions amb Administració General de l’Estat/iniciativa legislativa
al Congrés (DA 3c)

3- Proposició de Llei de Finançament
Transport Públic àmbit estatal. Febrer 2019
Entitats locals de més de 50.000 habitants. Substitució del sistema actual.

Principis

Figures tributàries

•

Estabilitat, plurianualitat i suficiència
financera.

•

Taxes extraordinàries > estacionament/circulació ZUC o sensibles.

•

Equitat.

•

•

Transparència/rendició de comptes.

Imposició extraordinària increments valors del sol i immobles,
resultat d’inversions públiques matèria transport.

•

Cooperació.

•

•

Integració i promoció mobilitat urbana
i interurbana.

Contribució especial titulars/promotors nous desenvolupaments
urbanístics/industrials amb requeriments de mobilitat i serveis de
transport extraordinari.

•

Reducció emissions de contaminants
atmosfèrics.

•

•

Intermodalitat.

Imposició titulars centres de treball públics/privats que no disposen
de plans de mobilitat que incloguin mecanismes de promoció i
facilitació de transports sostenibles als seus empleats.

• FONS ESTATAL PER AL SOSTENIMENT DE LA MOBILITAT COL·LECTIVA URBANA I
METROPOLITANA.

• Dotació del fons: 0,25% DEL PIB ANY ANTERIOR.
• PIB Estatal: 1.202.193 M € > 0,25 % APROX 3.000 M €
TRIPLE DESTÍ DEL FONS:
•

Finançament de fins al 20% del DÈFICIT D’OPERACIÓ dels transports urbans en municipis
de més de 50.000 hab. no inclosos en Consorcis Metropolitans.

•

Idem per a Consorcis Metropolitans.

•

Fons de Projectes d’Inversió en transport col·lectiu urbà per a projectes d’inversió.

4. El futur. Reptes i incògnites
• El transport públic col·lectiu, eix vertebrador de la mobilitat a les àrees

urbans i metropolitanes.
• Les noves fórmules de mobilitat individual a les ciutats.
• La mobilitat compartida (car sharing/ride sharing)

• La fiscalitat ambiental > recursos per al transport públic (art. 18.6. Llei
21/2015).
• Evolució del model contractual administració – operador.
• La reducció de vehicles privats.

“Europa

l’any 2030 tindrà 80 milions de cotxes menys com a
conseqüència del transport compartit i de la digitalització del
sector i els trajectes en cotxe compartit podrien arribar a un 35%
dels quilòmetres a Europa”.
Font: Informe de PwC – Five trends transforming the automotive industry (2017-2018)

Moltes gràcies.

Josep Maria Fortuny Olivé
Barcelona, 26 de novembre de 2019

