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Amb motiu del seu 25è aniversari, fem un repàs per la
història de l’ATM de Barcelona a través de la cronologia
dels fets més destacats, expliquem quins són els pilars
bàsics que determinen la seva funció i explorem quines
són les principals fites aconseguides, a través de l’opinió
dels organismes que en formen part i dels principals operadors de transport a Catalunya.

L’Autoritat del Transport Metropolità és el consorci interadministratiu per a la coordinació del sistema metropolità de
transport públic de l’àrea de Barcelona. La seva finalitat és
articular la cooperació entre les administracions públiques
titulars dels serveis i de les infraestructures del transport
públic col·lectiu de l’àrea de Barcelona que en formen part,
així com la col·laboració amb aquelles altres que, com l’Administració de l’Estat, hi estan compromeses financerament
o son titulars de serveis propis o no traspassats.
Formen part de l’ATM de l’àrea de Barcelona les següents
administracions:

PILARS BÀSICS

ELS TRES PILARS BÀSICS DE
L’ATM DE BARCELONA
Hi ha tres pilars bàsics sobre els quals l’ATM realitza la seva
activitat: el finançament del transport, els sistema tarifari
integrat i la planificació i gestió de la mobilitat.

Una de les principals funcions de l’ATM és actuar com a ròtula financera de tot
el sistema metropolità de transport públic col·lectiu.
D’una banda, l’ATM obté les subvencions de les administracions: Generalitat
de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona.
L’Administració General de l’Estat (AGE) participa també en el finançament,
des de l’any 2014, a través d’una aportació anual nominativa.
D’altra banda, l’ATM obté els ingressos que corresponen a la venda de títols de
transport integrats.
L’esquema de finançament de l’ATM és el següent:
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1
Finançament
del transport

25 ANYS
4 | 25 anys de l'ATM de Barcelona

2
El sistema
tarifari
integrat

3
La planificació
i gestió de
la mobilitat

El sistema tarifari integrat va començar a implementar-se el gener del 2001, quan es
va iniciar la integració tarifària entre els 48 operadors que formen part de l'ATM i la
Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) i l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), creant una
única gran xarxa.
Aquest sistema permet que amb un sol títol es puguin utilitzar els mitjans de transport
necessaris per desplaçar-se d’un punt a un altre i s’ha d’adquirir d’acord amb el nombre
de zones per on transiti el viatger, que paga fins a un màxim de sis zones.*

TARIFA METROPOLITANA (dins 36 municipis AMB)

*Des de 2015 s'hi suma la integració d'una
setena corona amb condicions especials.

Com a Autoritat del Transport, una de les tasques fonamentals de l’ATM de Barcelona és la
planificació i gestió de la mobilitat i que duu a terme a través de quatre instruments bàsics:
el Pla Director d’Infraestructures (PDI), el Pla Director de la Mobilitat (PDM), la guia de la
Distribució Urbana de Mercaderies (DUM), i la Xarxa Tramviària.
Actualment està vigent el PDI de 2021, que recull les necessitats d’infraestructures per al
transport públic fins al 2030. El primer PDI abastava el període 2001-2010, i posteriorment
també es va fer el del període 2011-2020.
D’altra banda, el Pla Director de Mobilitat 2020-2025 és l’instrument per planificar la
mobilitat del Sistema integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB) tenint
present tots els modes de transport que en formen part, tant de persones com de mercaderies. El Pla vol aconseguir que els desplaçaments siguin el màxim de sostenibles, eficients i adaptats a les necessitats de la ciutadania, d’acord amb els principis i objectius que
estableixen els articles 2 i 3 de la llei 9/2003 de 13 de juny, de la Mobilitat, i desenvolupar
al territori el que determinen les Directrius Nacionals de Mobilitat (art. 7.1 de la llei), i en
coherència i subordinat a les directrius del planejament territorial que li afecta, així com
als objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). El primer PdM es va fer per al període
2008-12, i posteriorment es faria el del 2013-2018, prorrogat fins al 2019.
Així mateix, l’any 2020 l’ATM crea la Guia pràctica per a la gestió local de la DUM, amb
l'objectiu de millorar l’eficiència del transport i reduir emissions per tal que millori la qualitat de l’aire.
El mateix any l’ATM també crea una plataforma que permet la consulta de dades digitalitzades del sistema de tramvia de l’àrea de Barcelona. La digitalització del sistema de
tramvia permet facilitar l’actualització dels canvis d’estat de la infraestructura, garantir la
fiabilitat de la informació dels serveis del tramvia, millorar l’accés a la informació, facilitar
el seguiment i la supervisió i optimitzar la qualitat del servei.

DIRECTOR GENERAL DE L’ATM DE L’ÀREA DE BARCELONA

PILARS BÀSICS

PERE TORRES,

«Els objectius
actuals de l’ATM són
la descarbonització,
la digitalització i
la descongestió»

L'ATM va ser creada com a eina per a aconseguir i gestionar la integració tarifària i com
a una ròtula economicofinancera del sistema. Aquests dos objectius els ha acomplert
àmpliament, gràcies a l'equip humà de l'ATM i a la predisposició de les administracions
consorciades i els operadors. Com a resultat, l'ATM ha adquirit altres funcions de coordinació, com l'elaboració i el seguiment del pla director d'infraestructures o el pla director
de mobilitat, la gestió de la xarxa tramviària o l'observatori de la mobilitat.
Quina ha estat la contribució més gran que ha fet l’ATM en la mobilitat del país?
La creació d'un sistema tarifari integrat que, a més a més, és la base per a disposar d'un
sistema de transport públic més integrat i més coordinat en tots els aspectes, des de la
planificació a la gestió, des del finançament a les tarifes, des de la informació a les situacions d'emergència.
I quin és l’objectiu que queda per acomplir?
Encara és pot avançar molt en la integració del sistema de transport públic i, fent un pas
més, en el de la mobilitat en general. La T-mobilitat, en fase avançada d'implantació, o
la plataforma MaaS en són exemples. En qualsevol cas, els objectius actuals que emmarquen l'actuació de l'ATM són la descarbonització, la digitalització i la descongestió, tots
tres orientats a oferir uns serveis de transport públic de més qualitat i contribuir a unes
ciutats i un país més sostenible i equitatiu.
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Creu que l’ATM ha acomplert l’objectiu pel qual va ser creat?

25 ANYS

LES ENTITATS CONSORCIADES OPINEN
QUINA HA ESTAT LA CONTRIBUCIÓ MÉS GRAN
QUE HA FET L’ATM DURANT AQUESTS 25 ANYS?
Ricard Font, secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
Un creixement exponencial de l’oferta de transport públic i la demanda, amb una contenció del
preu que paguen els usuaris. Un espai de diàleg i de cooperació entre administracions i operadors.
Un model de bon govern. Tenir en un bitllet tota la mobilitat i tota la informació per moure’t. Una
rebaixa de cop el 2001 d’un 50% del preu del transport públic. Canviar d’operador sense tenir que
canviar de bitllet afavorint la intermodalitat sense cost per a l’usuari. Planificar les infraestructures
en base als necessitats de serveis dels usuaris. Desenvolupar tecnologia catalana. Futur.

Janet Sanz, tinenta d’alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona
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Convertir-se en un instrument imprescindible per fer avançar les inversions i les polítiques
de transport públic a Catalunya. En un context d’emergència climàtica, on l’aposta per les
infraestructures sostenibles i públiques resulta clau per a la transformació de la mobilitat a escala
metropolitana, l’ATM ha demostrat ser una eina eficaç i estable, així com un espai de diàleg i treball
per afavorir la cooperació entre administracions.

Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB
Per a l’AMB i per als ciutadans de l’àrea metropolitana de Barcelona, la creació de la tarifa
metropolitana, que permet desplaçar-se amb títols d’una zona als 36 municipis de la metròpolis
de Barcelona, ha estat una de les fites més destacades d’aquests darrers 25 anys. Una altra
mesura destacada, que ja ha complert més de 20 anys, va ser la integració tarifària dels títols de
transport públic, l’any 2001.

Aurora Carbonell, presidenta de l'AMTU
El conveni de col·laboració que tenim establert amb l’ATM des de fa anys, ha permès a molts
ajuntaments millorar substancialment la xarxa de transport públic i especialment el transport
urbà. Això, sumat a la inclusió en el sistema tarifari integrat, ha afavorit que cada vegada hi
haguessin més ciutadans que apostessin per l’ús del transport públic. Ara seria el moment, però,
de donar un pas més i eliminar les corones i passar a pagar per quilòmetre recorregut.

QUÈ HA SUPOSAT PER ALS OPERADORS
L’EXISTÈNCIA D’UNA ENTITAT COM L’ATM?

LES OPINIONS

ELS OPERADORS OPINEN

Laia Bonet, presidenta de TMB
Han estat 25 anys de reptes compartits. Des que es va crear l’ATM, gràcies a la voluntat
d’administracions i operadors de potenciar el transport públic, s’han assolit avenços importants,
com el sistema tarifari integrat o l’adaptació de la xarxa a la mobilitat universal. Encara queden
reptes pendents, però els podrem afrontar si persistim en l’objectiu de donar una resposta eficient,
sostenible i segura a les necessitats de mobilitat de la ciutadania.

Marta Subirà, presidenta d’FGC
L’ATM és un ens imprescindible que dona consistència al sistema de transport públic metropolità. El
seu paper com a ròtula financera i garant d’estabilitat pressupostària, en la definició de la política
tarifària, la planificació de la intermodalitat i de les infraestructures, o la coordinació de serveis
i mesures entre els operadors ens permet oferir diàriament un servei de transport públic d’alta
qualitat.

L’ATM de Barcelona ha esdevingut una important eina de cooperació institucional, que ha permès
consolidar un sistema integrat de transport públic, tarifari i de serveis, que ha generat una major
fiabilitat operativa del sistema i ens ha permès reduir les barreres d’ús del transport públic i facilitar
la intermodalitat. Això ha generat una oferta més atractiva que ens ha permès incorporar nous
clients a un transport sostenible i vertebrador del territori com el que Renfe opera a Rodalies de
Catalunya.

Humberto López-Vilalta, director general de TRAM
L’Autoritat del Transport Metropolità és el consorci interadministratiu gràcies al qual es va poder
implantar la integració tarifària, el que va suposar un canvi de model molt rellevant per al transport
públic de casa nostra. A més, cal destacar el seu paper important a l’hora de definir un pla estratègic
a llarg termini– el Pla Director de Mobilitat (PDM)- que fixa el camí per a tot el sector. Per últim, i no
menys important, en el cas del tramvia, l’ATM reforça la nostra gestió i és per tant corresponsable del
nostre èxit.

José Mª Chavarría, president de FECAV
El nostre principal objectiu és representar el sector davant les administracions i entitats, per
tal de trobar espais d’entesa que proveeixin d’eines les empreses associades. En aquest sentit,
la col·laboració amb l’ATM ha esdevingut la palanca per impulsar el transport públic en termes
qualitatius: la integració del sistema ha afavorit que els usuaris tinguin una experiència més
positiva, i la seva intermodalitat. Així, els nostres operadors ofereixen un major nombre de serveis,
en constant evolució i adaptació a l’entorn canviant, i una adaptació tecnològica dels sistemes
informàtics. Això ha suposat un increment de viatgers, assolint fites històriques en la pre-pandèmia.
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Mayte Castillo, directora de Rodalies de Catalunya

25 ANYS

CRONOLOGIA DE FETS
25 ANYS ATM BCN
1997		
Constitució de l’ATM de
Barcelona (19 de març)

Signatura del conveni de constitució
		
de l’ATM per part de la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i
l’Entitat Metropolitana de Transports. Era el
resultat d’un procés iniciat el juliol del 1995.

2000

Primer contracte programa
S’introdueix el contracte programa com
a mecanisme de relació econòmica
entre l’ATM i els dos operadors
públics catalans: TMB i FGC.

		
L’ATM s’incorpora a la UITP
L’ATM entra a formar part de la Unió
Internacional del Transport Públic, principal
organisme mundial en aquest àmbit.

		
Web
Es crea el web oficial de l’ATM.

8 | 25 anys de l'ATM de Barcelona

		1r logotip de l’ATM

1998

L’ATM implanta
el sistema
tarifari integrat
amb TMB, FGC,
RENFE (rodalies
1a corona), els
operadors de
l’EMT i diversos
operadors
interurbans i
municipals.

Centre d’Informació
Transmet
L’ATM crea aquest centre per informar
de l’estat del transport públic als
mitjans de comunicació.

1999

2001		
Implantació de l’STI

Seu de l’ATM

L’ATM s’incorpora a l’EMT
Authorities
Aquesta entitat reuneix els organismes
anàlegs a l’ATM de les 20 principals ciutats
europees. A partir de 2006, l’ATM formarà
part de la seva junta directiva.

S’estableix la seu social en un
edifici singular al número 315 del
carrer Muntaner de Barcelona.

PDI
S’aprova el primer Pla director
d’infraestructures per al període 20012010. N’hi haurà dos més: el PDI 2011-2020
i el PDI 2021-2030.

2007

Logotip
S’estableix l’actual logotip de l’ATM.

CRONOLOGIA

2002

T-jove
Es crea aquest títol per a
menors de 21 anys.

		
Avaluació de la mobilitat
generada

L’ATM comença a ser l’òrgan que
informa dels estudis d’avaluació
de la mobilitat generada.

2008
		
Ampliació de l’STI
Tota la xarxa de Rodalies de RENFE, a més
d’altres operadors interurbans municipals,
s’incorporen al sistema tarifari integrat.

d’empresa

L’ATM comença a informar sobre els
plans de desplaçament d’empresa.

T-12
S’implanta aquest títol de viatges
gratuïts dins de la mateixa corona,
i destinat a menors de 12 anys.
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2009

2004

S’aprova el pla director de mobilitat
2008-2012. N’hi haurà dos més:
el pdM 2013-2018, prorrogat fins
al 2019, i el pdM 2020-2025.

		
Plans de desplaçament

		
Incorporació de l’AMTU

2003

PDM

L’AMTU s’incorpora al consorci de
l’Autoritat del Transport Metropolità
de l’àrea de Barcelona amb dos
representants al Consell d’Administració.

EMEF
Es fa la primera enquesta de mobilitat
en dia feiner (EMEF), que continuarà
realitzant-se cada any a partir
d’aleshores. El 2001 ja s’havia fet una
enquesta de mobilitat quotidiana.

		
Anoia i Bages, a l’STI

Entren en servei el TRAMBAIX
(abril) i el TRAMBESÓS (maig)

2010

Les comarques de l’Anoia i el
Bages s’incorporen a l’STI.

L’AMB substitueix l’EMT
en el consorci de l’ATM
Es crea la T-FN
(títol de família nombrosa)

		T-jove, fins als 25 anys
S’amplia el termini d’ús d’aquest
títol de transport.

CRONOLOGIA

2011

2012
2014

La T-FM/FN s’amplia a les
famílies monoparentals

		L’ATM s’incorpora a ALAMYS
Aquesta entitat reuneix els
principals agents del transport
públic de Llatinoamèrica.

2016

T-16

2017

T-verda

L’ATM decideix convertir la T-12 en T-16 i
s’amplia el termini d’ús fins als 16 anys.

La T-mes, bonificada
L’ATM crea una bonificació per a les
persones que estan a l’atur, per tal
d’afavorir l’accés a un lloc de treball.

Adjudicació del projecte
de la T-mobilitat (octubre)

L’objectiu d’aquest nou títol és afavorir
l’eliminació de vehicles contaminants.
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L’empresa adjudicatària és SOC Mobilitat.

		

Actualització dels Estatuts
de l’ATM

		Pla marc de sanejament
financer
S’aprova el Pla marc 2014-2031 de
sanejament financer del transport públic
en l’àmbit de l’ATM. S’estableixen convenis
de finançament pluriennals o anuals,
segons el moment, amb la Generalitat,
l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB.

2015

Osona, Berguedà i Ripollès
a l’STI

		L’ATM s’incorpora a la
MaaS Aliance.
A partir de 2018 formarà part
de la seva junta directiva.

2019

Tarifa metropolitana
Els viatges entre municipis de l’AMB es
podran fer amb títols d’una zona encara
que pertanyin a corones diferents.

		Llibre blanc de la DUM
L’ATM elabora el llibre blanc de la
distribució urbana de mercaderies (DUM).

La T-mobilitat comença a estar operativa
en l’àmbit dels 36 municipis de l’AMB.
De moment, s’incorporen la T-usual i la
T-jove. Posteriorment s’aniran incorporant
la resta de títols i de corones.

L’ATM crea la T-usual, la T-casual, la
T-familiar i la T-grup i suprimeix la T-mes, la
T-trimestre, la T-10, la T-50/30 i la T-70/30.

		
COVID-19

L’ATM coordina l’adaptació dels diversos
operadors de transport públic a
l’evolució de la pandèmia, segons les
exigències en cada moment. També
coordina les compensacions per covid-19
als operadors, vehiculant-les a les
aportacions del fons autonòmic.

2021

Nova Seu
L’ATM es trasllada al carrer
Balmes, 49 de Barcelona

2022

CRONOLOGIA

Nou catàleg de títols de
transport

25 anys de la
constitució de l’ATM
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2020

		Posada en servei de la
T-mobilitat (desembre)

Ara la T-mobilitat
ja arriba fins a la
tercera corona en tren.
I properament hi arribarà en bus.

Passa’t a la T-mobilitat als webs i apps de:
T-mobilitat TMB FGC

