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RESUM 

L’àrea metropolitana de Lima, amb tant sols una superfície de 2.819 km2 concentra 

10,5 milions de persones, el que comporta una densitat de població de 3.750 hab/km2. 

Diàriament es produeixen més de 16 milions de desplaçaments en aquesta regió, dels 

quals un 80% es duen a terme en transport públic. Tot i que aquestes bones dades 

podrien intuir l’existència d’un bon sistema de transport públic, aquest és realment 

ineficient i insostenible per a la població, que no pot suportar perdre més hores diàries 

del seu temps lliure personal en mitjans de transport públic insegurs, lents, incòmodes 

i on es maltracta a l’usuari. 

La gran quantitat de factors negatius del sistema de transport provoca  una sèrie de 

dificultats que impedeixen a les autoritats responsables del servei de transport públic la 

millora del mateix, pel que és necessari dur a terme una sèrie de mesures correctores 

que eliminin els factors negatius i apliquin unes pautes de mobilitat sostenibles, sense 

congestions diàries ni accidents. La implementació d’una autoritat del transport 

metropolità és una manera d’unificar els esforços de les diverses autoritats implicades, 

tant humans com econòmics, amb la finalitat que tots ells estableixin una política de 

transports conjunta. La seva implantació comporta una eina de gestió capaç de 

visualitzar el sistema de transports en conjunt, fet que permet una millor organització 

de tots els aspectes relacionats amb el transport públic, tals com planificació, 

finançament, marc tarifari o control de les empreses de transport encarregades d’oferir 

el servei. 

La finalitat última de la implementació d’una autoritat del transport metropolità és 

assolir la integració institucional de totes les administracions responsables del 

transport públic en aquesta regió, a partir de la qual es pot assolir un sistema de 

transports completament integrat que sigui percebut com un tot per part de l’usuari. 

Això comporta una integració funcional, física i tarifària que no es poden assolir sense 

la gestió i supervisió d’una única autoritat del transport metropolità. 

Si les diverses autoritats responsables del transport públic no es mostren participes a 

formar part d’aquesta nova autoritat, difícilment podran aconseguir 

individualitzadament un sistema de transport públic capaç de cobrir, amb uns nivells de 

seguretat, qualitat i confort correctes, la demanda exigida pels habitants de Lima 

Metropolitana. 
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ABSTRACT 

The metropolitan area of Lima, with only an area of 2.819 km2 concentrates 10.5 million 

people, which means a population density of 3750 pop. per km2. On a daily basis will 

produce more than 16 million journeys in this region, of which 80% are carried out by 

public transport. Although these good data could deduce the existence of a good public 

transport system, this one is really inefficient and unsustainable for the population, 

which cannot withstand losing more hours of their free time in an insecure, slow and 

uncomfortable public transport where users are mistreated.  

The large number of negative factors of the transport system causes a series of 

difficulties that hinder the authorities in charge of the improvement of the public 

transport service from doing it, so it is necessary to carry out a series of corrective 

measures to eliminate the negative factors and apply sustainable mobility guidelines, 

without daily congestion or accidents. The implementation of a metropolitan transport 

authority is a way of unifying the both human and financial efforts of the various 

authorities involved, in order that all of them establish a joint transportation policy. Its 

implementation involves a management tool able to visualize the transport system as a 

whole, which allows a better organization of all aspects relating to public transport, 

such as planning, financing, tariff setting and control of the transport companies 

responsible for providing the service. 

The ultimate goal of implementing a metropolitan transport authority is to achieve the 

institutional integration of all the administrations in charge of public transport in this 

region, to achieve a fully integrated transport system that the users perceive as one. 

This implies a functional, physical and pricing integration that cannot be achieved 

without the management and supervision of a single metropolitan transport authority. 

If the various authorities responsible for public transport are not displayed involved in 

being part of this new authority, each separately will not be able to get a public 

transportation system capable of serving the demand required by the inhabitants of 

Metropolitan Lima with security levels, quality and comfort. 
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1. INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS I METODOLOGIA 

Mentre que en les principals àrees metropolitanes europees l’objectiu principal de la política 

de transports és l’augment de quota en el transport públic respecte el transport privat, la 

ciutat de Lima i la seva àrea metropolitana fa  molts anys que han assolit aquest objectiu; amb 

una quota actual d’ús del transport públic del 80% front el 8% d’ús del transport privat. Tot i 

que aquestes bones xifres indueixen a pensar que el transport públic d’aquesta regió és 

eficient, la realitat és que la majoria de la població utilitza el transport públic perquè no 

disposa de cap altre alternativa. Aquests usuaris fa més de quinze anys que pateixen els abusos 

i maltractes del sistema de transport actual fins al punt d’acostumar-se a malgastar bona part 

del seu temps diari en vehicles de transport públic que són lents, incòmodes i insegurs.  

Els canvis que ha experimentat la societat en els últims anys pel que fa al creixement de la 

població, de les activitats laborals i, en resum, de la manera de viure, han comportat un procés 

de descentralització de les ciutats, creant d’aquesta manera ciutats dormitori les quals estan 

profundament lligades a una gran ciutat, la qual és el centre de les activitats econòmiques, 

d’oci, etc. D’aquí sorgeix el concepte d’àrea metropolitana, definida com el territori que 

comprèn els termes municipals d’una gran ciutat i d’un conjunt de poblacions del seu voltant, 

en el qual es desenvolupen accions de planificació conjunta. És evident doncs, que en aquest 

nou escenari un dels elements imprescindibles és el transport públic col·lectiu; el qual no tant 

sols permet la mobilitat, i, conseqüentment, integració de les persones, sinó que també és un 

element vertebrador del territori, en el sentit que és clau en la organització espacial de totes 

les activitats humanes que es realitzen en aquest.  

Així doncs, amb aquesta nova organització espacial, el sistema de transport públic es 

desenvolupa en un territori fragmentat institucionalment, de manera que els àmbits 

territorials de les xarxes de transport i de les institucions administratives no sempre 

coincideixen. Aquesta fragmentació comporta problemes en la gestió del transport públic 

col·lectiu al veure’s implicats diversos agents administradors, on cadascun d’ells té uns 

objectius diversos en matèria de transport. Això dificulta la percepció, per part de l’usuari de 

transport públic, d’un eficaç sistema integrat de transport públic que resulti atractiu. 

La solució sorgida envers aquesta situació ha estat la creació d’organismes propis que 

assumeixin les responsabilitats en matèria de transports. Aquests es denominen autoritats del 

transport metropolità i es troben cada vegada més presents en els principals àrees urbanes 

europees, on s’ha demostrat la seva eficàcia pel que fa l’assoliment dels objectius marcats. 

Segons els anàlisis realitzats, el transport públic de l’àrea metropolitana de Lima és un sistema 

caòtic i poc eficaç, on no existeix cap mena d’integració entre els diversos modes de transport 

ni entre les administracions responsables dels mateixos. Per aquest motiu, el principal objectiu 

del present estudi és donar resposta a la idoneïtat d’implantar una autoritat del transport 

metropolità a l’àrea metropolitana de Lima com a mitjà per a solucionar la problemàtica actual 

del transport públic col·lectiu en aquesta regió. Un cop justificada la necessitat de la 

implantació, s’estableixen les bases del model d’autoritat més idoni per a Lima Metropolitana i 

es redacta un pla estratègic i temporal per a la seva implantació.  
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Per assolir aquests objectius, l’estudi consta de diverses parts i s’ha dut a terme segons la 

següent metodologia:  

- En primer lloc part s’ha realitzat una tasca més bibliogràfica i de consulta per tal de 

definir el concepte d’autoritat del transport metropolità i les característiques de les 

autoritats del transport establertes en les principals àrees metropolitanes europees, 

analitzant quina era la situació prèvia a la seva implantació, com va ser la creació de les 

mateixes i descriure quines són les seves funcions i la seva organització interna; per tal 

de poder comparar-les entre elles i determinar quin és el millor model a implantar a la 

regió de Lima. 

- En segon lloc s’ha realitzat una tasca més d’investigació, on s’ha analitzat 

documentació procedent d’estudis, llibres, articles científics i altres tesines per tal de 

descriure  les característiques de l’àrea metropolitana de Lima, tals com territori, 

mobilitat, situació actual del transport públic i la seva problemàtica i els factors que 

han propiciat que aquest sigui ineficient. 

- Per últim, amb la situació actual del transport públic a Lima ben definida, s’ha justificat 

la idoneïtat de la implantació d’una única autoritat del transport metropolità i s’ha 

definit el model i les característiques de la mateixa que més s’adapten al territori 

objecte d’estudi. Per tal d’assolir aquesta implantació, s’ha dissenyat un pla estratègic i 

temporal amb les diverses actuacions a dur a terme, el seu cost i temps associat i els 

riscos associats a les mateixes juntament amb possibles mesures pal·liatives dels 

mateixos. 
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2. CONCEPTES PREVIS 

En aquest capítol es recullen els conceptes i definicions pràctiques necessaris per tal de dur a 

terme el present estudi i poder justificar el paper fonamental d’una autoritat del transport 

metropolità per tal d’aconseguir una completa integració del transport públic col·lectiu en una 

àrea metropolitana.  

A fi de garantir un bon nivell de vida dels habitants de qualsevol ciutat, és imprescindible que 

els òrgans administratius responsables siguin capaços d’oferir serveis públics de qualitat, tals 

com educació, sanitat o el sistema de transport públic. Aquest últim no tant sols és un element 

vertebrador de la ciutat, sinó que és bàsic en la inclusió de les persones de baixa classe social 

en el sistema. Sense un eficient sistema de transport públic, les persones que no disposen de 

modes de transport alternatius i viuen allunyades de les oportunitats de treball, centres 

d’estudis o centres sanitaris queden excloses dels serveis que els hi garanteix una bona 

qualitat de vida, provocant l’augment de l’índex de pobresa en les ciutats. 

Per tal que un sistema de transport públic sigui eficient, cal que aquest sigui ordenat, ràpid,  

segur, còmode, poc contaminant i assequible per a tots els usuaris. Aquesta idoneïtat 

únicament pot assolir-se mitjançant la completa integració del transport públic, tant des del 

punt de vista físic, operatiu i tarifari, com en el àmbit institucional.  

En un sistema integrat on coexisteixin més d’un mode de transport, amb diverses empreses 

operadores, és indispensable que hi hagi entre ells una coherència, tant pel que fa a la 

continuïtat física i operacional, com pel que fa a horaris, intervals, accessos, atenció a l’usuari, 

entre altres. Per tal d’aconseguir una perfecta integració s’han d’abordar tres obstacles:  

superposició d’operadores en una mateixa ruta, els hàbits dels usuaris respecte els diversos 

modes de transport i la intervenció dels organismes responsables del transport i la seva 

competència en els àmbits regionals, municipals i metropolitans. 

2.1 INTEGRACIÓ DEL SISTEMA DE TRANSPORT PÚBLIC 

A l’hora de desenvolupar el present treball s’ha entès per integració del sistema de transport 

públic col·lectiu a aquell mètode mitjançant el qual s’intenta reunir i coordinar un conjunt de 

sistemes aïllats en un procés únic, coherent, eficaç, energètica i socialment econòmic, realitzat 

a partir d’una pluralitat de mitjans i modes existents, amb diversos vehicles i operadors, 

procurant el consens de visió macro dels beneficis per a la col·lectivitat com a un tot.  

Els principals actors involucrats en el sistema de transport públic col·lectiu són els usuaris, els 

diversos operadors i la autoritat. És important que tots els actors es desenvolupin com si en 

fossin un de sol, i en el cas que ens ocupa, a nivell institucional ha d’haver-hi una única 

autoritat del transport metropolità que superi les barreres polítiques, les quals poden 

ocasionar problemes per a la seva creació. Aquesta autoritat ha de disposar dels mitjans 

necessaris per tal de garantir la unitat i continuïtat del sistema de transport en col·laboració 

amb tots els actors, aconseguint així una mobilitat sense interrupcions a tots els nivells: físic, 

operacional, tarifari, informatiu, etc. 
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Existeixen diferents tipus d’integració segons es tracti d’institucional, operacional, física o 

tarifaria.  

2.1.1 INTEGRACIÓ INSTITUCIONAL 
El primer pas necessari per aconseguir una integració del sistema de transport públic és la 

integració Institucional, ja que totes les decisions relacionades amb la incorporació de noves 

rutes, establiment d’horaris o implantació de tarifes entre d’altres, es realitzen més àgilment i 

amb millors resultats quan existeix un organisme integrador que faciliti els acords entre les 

parts involucrades. L’assoliment d’aquest tipus d’integració passa per la creació d’un 

organisme de treball, a través del qual es coordinin totes les accions de l’àmbit del transport 

públic, de manera que els beneficis percebuts per l’usuari resultin majors que la suma dels 

beneficis individuals que puguin aportar cada un dels agents involucrats de manera separada. 

Aquesta integració és considerada com el procés que requereix més temps per a la seva 

consolidació, ja que suposa una sèrie de canvis de tipus estructural que han de ser assimilats i 

acordats pels diversos agents involucrats. 

2.1.2 INTEGRACIÓ OPERACIONAL 
La integració operacional, també anomenada funcional, té com objectiu eliminar tota la 

duplicació innecessària de serveis, coordinar els horaris per tal que es faciliti el 

transbordament dins del sistema, oferir un sistema informatiu de tota la xarxa de transport 

integrada, on l’usuari no percebi el canvi d’operador, i altres accions que prioritzin l’ús del 

transport públic, com per exemple l’atorgament de més carrils bus o la restricció d’accés en 

vehicle privat en zones cèntriques de les grans ciutats. 

2.1.3 INTEGRACIÓ FÍSICA 
La integració física és fonamental per tal de proporcionar-li a l’usuari l’oportunitat de realitzar 

transbordaments entre diversos modes de transport, fet essencial per tal d’aconseguir la 

màxima integració. Així doncs aquesta integració contempla la construcció d’intercambiadors, 

espais físics on conflueixin més d’un mode de transport; un adequat sistema de senyalització e 

informació i la posada en servei de la coordinació d’horaris establerta en la integració 

operacional.  

2.1.4 INTEGRACIÓ TARIFÀRIA 
L’últim aspecte a tenir en compte és la integració tarifària, la qual s’entén com la 

despenalització dels transbords, i s’aconsegueix quan tots els modes i operadors que 

funcionen en una mateixa regió metropolitana accepten l’ús de títols de transport que 

incloguin aquest cost, de manera que els beneficiats són els usuaris del transport públic. 

Gràcies a aquesta integració, la qualitat del servei es veu incrementada al permetre als 

operadors funcionar en xarxa de manera coordinada i planificada. Tot i que es considera que 

l’ideal és un sistema tarifari totalment integrat, existeixen exemples d’integració tarifària 

parcialment integrada, on únicament es permet el lliure transbordament mitjançant l’ús 

d’abonaments especials; mentre que el transbordament amb el bitllet senzill o bitllets 

propietat d’algun operador és penalitzat. 
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Un cop assolida la integració institucional, també anomenada administrativa, els altres tipus 

d’integració es duen a terme a través d’aquesta, és a dir, que la planificació sobre la 

construcció d’intercambiadors, noves rutes o la política tarifària són algunes de les funcions de 

l’organisme únic anomenat autoritat del transport metropolità, el qual es desenvolupa en el 

punt següent donat que aquest treball es centra en la implantació d’aquest organisme.   

2.2 AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ 

Prèviament a l’anàlisi sobre la implantació d’una Autoritat del Transport Metropolità a Lima es 

convenient definir què és exactament una Autoritat del Transport Metropolità i quines són les 

seves funcions. 

2.2.1 DEFINICIÓ 
Una Autoritat del Transport Metropolità és una Entitat, de caràcter públic, amb competències 

sobre el transport públic col·lectiu en l’àrea metropolitana que li ocupa.  

Generalment l’organització del transport públic d’un municipi recau en les autoritats 

municipals, així com la seva planificació i gestió. La necessitat de la creació d’aquest tipus 

d’entitat sorgeix en el moment en que el transport públic passa de tenir caràcter municipal a 

supramunicipal, afectant a varis municipis a la vegada. Concretament, això passa en les àrees 

metropolitanes; és a dir, en les situacions on hi ha un municipi d’un cert tamany, pel que fa a 

població i activitat econòmica, que atrau diàriament a persones d’altres municipis colindants, 

ja sigui per motius de feina, estudis o oci.  

Així doncs, la funció principal d’una Autoritat del Transport Metropolità consisteix en tenir una 

visió de conjunt de la mobilitat generada en l’àrea metropolitana, coordinant els diversos 

modes de transport públic existent per tal d’oferir a l’usuari una xarxa de transport públic 

col·lectiu integrada i capaç de competir amb el transport privat. 

Per tal que hi hagi una plena integració, es necessari que l’Autoritat de Transport no tant sols 

realitzi tasques de coordinació entre les autoritats dels diversos municipis afectats, sinó també 

amb les empreses operadores encarregades d’oferir el servei de transport, les quals poden ser 

públiques o privades; deixant de banda els interessos personals de cadascuna d’elles.  A banda 

de coordinar els serveis ja existents, es considera convenient que aquesta entitat sigui també 

l’encarregada de la planificació del transport públic, determinant quines seran les properes 

inversions a dur a terme prioritzant-ne les actuacions més necessàries.  

A l’hora de parlar d’organització del transport públic se’n poden diferenciar tres nivells, el 

nivell estratègic, el nivell tàctic i el nivell operatiu. El nivell estratègic se’n encarrega de definir 

els objectius a assolir en referència a la política de transports, pel que és responsabilitat de les 

Autoritats de transport. El nivell operatiu és l’encarregat de dur a terme el servei de transport, 

pel que se’n encarreguen les empreses operadores. Pel que fa al nivell tàctic, encarregat de 

definir la oferta de serveis de transport públic per tal de complir amb els objectius estipulats 

en el nivell estratègic, aquest pot ser responsabilitat de les Autoritats del transport o de les 

empreses operadores. Dins d’aquest nivell es troben funcions com la planificació de les xarxes 

de transport, la coordinació dels serveis, l’establiment de la política tarifària, la venda dels 
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bitllets de transport i el màrqueting o la informació a proporcionar als usuaris del transport 

públic. És evident que tant a les Autoritats del Transport com a les empreses operadores els 

interessa poder fer-se responsable d’aquestes funcions, i sovint depèn de la normativa existent 

o de la tradició del país en qüestió el repartiment d’aquestes funcions.  

Donada la complexitat de l’organització d’un transport públic que generalment avarca diversos 

modes de transport amb les empreses operadores corresponents, és fonamental establir des 

d’un inici quines seran les competències de l’Entitat.  

2.2.2 ÀMBIT FUNCIONAL 
Així doncs es tracta de delegar a aquesta autoritat les funcions necessàries per tal que 

aconsegueixi que l’usuari percebi una xarxa de transport públic completament integrada. Això 

implica una integració física, la qual s’aconseguirà mitjançant la construcció d’espais físics on 

l’usuari pugui canviar de mode de transport el més senzill i àgil possible perdent el mínim 

temps en l’intercanvi. Per tal d’agilitzar aquest procés d’intercanvi és necessària una integració 

funcional, on l’autoritat ha de ser capaç de coordinar els horaris, recorreguts i parades de les 

diverses empreses operadores. Però per aconseguir una total integració del transport públic en 

tots els seus aspectes és necessària la integració tarifària, eliminant d’aquesta manera les 

penalitzacions que l’usuari rep a l’hora d’utilitzar diversos modes de transport.  

A Europa existeixen varies ciutats amb autoritats del transport metropolità, cadascuna d’elles 

amb unes funcions i organitzacions diverses segons les pròpies necessitats. Tot i aquesta 

variabilitat, es donen diverses funcions que són comunes a totes elles i, per extensió, es poden 

anomenar funcions típiques d’una Autoritat del Transport Metropolità. Aquestes són: 

- Definició i organització del servei de transport públic, on s’inclou establiment d’horaris, 

rutes i parades. 

- Definició de la política tarifària. 

- Establiment dels contractes amb les empreses operadores del servei. 

- Elaboració del balanç financer del sistema. 

- Promoció de l’ús del transport públic i informació als usuaris del sistema. 

- Avaluació i seguiment de les polítiques de mobilitat urbana. 

Aquestes s’apliquen a tots els components del sistema de transport públic: autobusos urbans e 

interurbans, tramvies, metros, trens urbans e interurbans i altres modes de transport que 

poguessin coexistir dins la zona metropolitana en qüestió. Cal destacar que, en alguns casos 

concrets, la definició i organització del servei de transport públic ferroviari no és gestionat per 

l’autoritat de transport metropolità. Això es dóna en els casos en què el mode de transport no 

només opera en la regió metropolitana sinó que avarca una superfície més extensa, motiu pel 

qual la seva gestió recau en un òrgan de caràcter regional.  

2.2.3 TIPOLOGIES EXISTENTS 
Si s’analitzen diverses àrees metropolitanes europees  s’observa que hi ha varietat pel que fa a 

l’organització del transport públic col·lectiu en les mateixes. Concretament se’n troben 4 

tipologies: 
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1. Àrees metropolitanes on la responsabilitat de l’organització del transport públic recau 

en les autoritats locals ordinàries. En aquest cas cada municipi és responsable dels 

serveis municipals propis, mentre que l’autoritat regional es fa càrrec del transport 

públic regional. 

2. Àrees metropolitanes on es delega a les empreses operadores la responsabilitat de 

l’organització del transport públic. 

3. Àrees metropolitanes on existeix un organisme específic encarregat d’organitzar el 

transport públic. 

4. Àrees metropolitanes on s’ha creat una autoritat del transport metropolità, 

encarregada d’organitzar el transport públic reunint a les diverses autoritats 

responsables. Aquest és el que s’ha adoptat en els últims anys per la majoria d’àrees 

metropolitanes espanyoles. 

Segons el seu caràcter jurídic es poden diferenciar dues tipologies d’autoritat del transport 

metropolità i, dins d’aquestes, n’existeixen diverses classes.  

1. Autoritats del transport metropolità que funcionen com a entitats cooperatives sense 

personalitat jurídica pròpia. 

2. Autoritats del transport metropolità creades com a entitats funcionals corporatives 

amb personalitat jurídica pròpia. Dins d’aquest segon grup es pot diferenciar entre: 

a. Mancomunitat de municipis. 

b. Consorci interadministratiu. 

c. Entitat Metropolitana. 

d. Entitat pública empresarial subjecte al dret privat.  

Pel que fa al primer grup, es tracta d’un conveni de col·laboració entre diverses 

administracions públiques interessades, les quals s’hi subscriuen voluntàriament. Donat que 

no es constitueix cap entitat jurídica específica, no se li deleguen competències executives. 

A diferència d’aquest primer grup, les autoritats pertanyents al segon grup estan perfectament 

estructurades per tal de dur a terme les funcions i responsabilitats que els hi són delegades per 

part de les administracions integrades, de manera que es conformen com un agent apoderat 

que actua en nom de les administracions i organitzacions integrants. L’objectiu de cedir les 

responsabilitats referents al transport públic a aquestes autoritats és que aquestes 

desenvolupin l’oferta integrada del transport públic. Segons la forma jurídica que adopten se’n 

poden diferenciar quatre tipus. Per tal de poder entendre correctament les diferències entre 

cadascuna d’elles a continuació se’n resumeixen les característiques pròpies. 

Segons si es tracta d’autoritats creades a partir de la voluntat de les administracions afectades 

o, pel contrari, a partir de la obligatorietat d’una llei, podem dividir aquests quatre tipus en dos 

grups. En un primer grup s’hi troben la mancomunitat de municipis i el consorci 

interadministratiu, ambdós creats com a associacions voluntàries.  
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La mancomunitat de municipis és una associació voluntària de varies autoritats municipals, on 

els actors implicats procuren arribar a acords referents al transport públic sense la necessitat 

de recórrer a administracions de nivell superior. Els municipis adherits cedeixen la gestió del 

transport públic local de cadascun d’ells amb la finalitat d’obtenir la prestació d’un servei 

conjunt per a tots els seus membres. Tot i que són una eina adequada per superar les barreres 

municipals, aquestes normalment estan governades per polítics dels municipis integrants, de 

manera que no és un gestor professional qui es troba a càrrec de la gestió del transport públic. 

A més a més, sovint el comitè executiu de la mancomunitat està format per masses membres, 

de manera que les pautes de treball acostumen a ser lentes e ineficients.  

El consorci interadministratiu, a diferència de la mancomunitat, és la creació d’una nova 

societat formada per les institucions responsables del transport públic de diversos nivells de 

govern (nacional, autonòmic i local), de manera es dóna una gran varietat entre els seus 

membres. Això suposa un gran avantatge respecte la mancomunitat, ja que al cedir-li les 

institucions que la formen la responsabilitat en matèria de transport públic, obté una plena 

capacitat de gestió tècnica, econòmica i administrativa del transport. Tot això es deriva en una 

major agilitat, motiu pel qual aquesta és la fórmula utilitzada per la majoria d’àrees 

metropolitanes espanyoles, tot i que el seu cost és major. Aquesta associació econòmica es 

regeix per uns estatuts i està gestionada per un gerent professional amb coneixements 

específics sobre el transport públic col·lectiu. Les funcions que generalment li són delegades 

són la coordinació, planificació i control del servei, la implementació i gestió de la integració 

tarifària, la determinació del finançament pels diversos modes de transport i la prestació de la 

informació homogènia als usuaris.  

Tant l’entitat metropolitana com l’entitat pública empresarial subjecte al dret privat tenen en 

comú que són de constitució obligatòria, responen a un poder autonòmic de coordinació dels 

municipis afectats i no a una decisió d’aquests municipis de cooperació entre ells. Ambdós es 

creen per a la planificació conjunta i la coordinació del servei de transport públic en una àrea 

metropolitana i és un organisme públic regional qui assumeix les competències. La diferència 

entre tots dos recau en què la segona promou i protegeix els seus interessos comuns propis 

front altres institucions polítiques i es regeix per la Llei del Dret Privat.  
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3. ESTAT DE L’ART 

En la present investigació s’han analitzat les experiències d’implementació d’una autoritat del 

transport metropolità en grans ciutats d’Europa per tal d’extreure’n les característiques de 

cadascuna i poder posteriorment aplicar el model que es cregui més convenient per a la ciutat 

de Lima. Cal destacar que la majoria d’aquestes Autoritats tenen pocs anys de vida, donat que 

van ser creades després de l’any 1980; de manera que han anat evolucionant amb el temps 

segons els propis interessos, tant pel que fa a les tasques designades com a l’organització. Així 

doncs es considera fonamental fixar-se en les autoritats que han assolit certa experiència a 

l’hora d’establir les bases de la nova autoritat per a la ciutat de Lima. 

Les ciutats seleccionades per al present anàlisi han estat Barcelona, Londres, Paris i Madrid. 

S’han escollit aquestes perquè totes elles disposen d’eficients sistemes de transport urbà en 

les respectives àrees metropolitanes, amb sistema tarifari integrat i diversos modes de 

transport que funcionen coordinadament, de manera que l’usuari pugui desplaçar-se en el 

menor temps possible. En el cas de Paris, la seva autoritat del transport és la més antiga 

d’Europa i, per tant, la que té més experiència en el sector. Les autoritats del transport de 

Barcelona i Madrid es caracteritzen per la gran quantitat de funcions que li són encomanades, 

a més a més del seu caràcter consorcial que difereix de la resta d’autoritats europees 

implantades. Pel que fa a Londres, aquesta és un referent mundial en el sistema de transport  

L’esquema utilitzat per tal de presentar la informació recopilada és el que es mostra a 

continuació: 

1. Característiques de la ciutat i mitjans de transport públic 

2. Aspectes generals sobre la creació de l’autoritat de transport metropolità 

3. Estat actual i estructura interna de l’autoritat 

4. Funcions a desenvolupar 

5. Característiques del sistema tarifari integrat 

6. Finançament del transport públic 

 

3.1 AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE 

BARCELONA (ATM) 

3.1.1 MARC TERRITORIAL, MOBILITAT I MITJANS DE TRANSPORT 

3.1.1.1 MARC TERRITORIAL 

La ciutat de Barcelona es troba situada al nord-est d’Espanya, a la vora del mar Mediterrani. 

Aquesta ocupa una àrea de 101,4 km2 on hi viuen 1.611.822 persones i és el centre de la Regió 

Metropolitana de Barcelona, formada per 7 comarques amb un total de 164 municipis. Entre 

tots aquests avarca una superfície de 3.237,1 km2 i una població de 4.239.067 habitants, 

aproximadament el 65% de la població de Catalunya. Amb aquestes dades s’extreu que el seu 
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ràtio de concentració de població1 és del 38%, un dels més baixos de totes les regions 

metropolitanes espanyoles. 

L’àrea d’actuació de la ATM és una estructura polinuclear, amb una polaritat central marcada 

però amb una segona i tercera corona amb nuclis relativament autònoms respecte la ciutat 

central, pel que fa a feina i centres d’estudis.  

 
Figura 1. Regió Metropolitana de Barcelona (Font: Itinerarios metropolitanos: policentrismo, movilidad y trayectorias 

personales en la ciudad porosa) 

3.1.1.2 MOBILITAT 

Tot i tenir un ràtio de concentració de població relativament baix, el número de desplaçaments 

entre la capital i la seva regió metropolitana no és negligible, tal i com es mostra en la taula 1. 

 
Interns 

ciutat Barcelona 

Connexió 

RMB - Barcelona 
Resta 
RMB 

Total 

 Desplaçaments % Desplaçaments % Desplaçaments % Desplaçaments % 

No motoritzats 2.829.621 57,4% 68.328 3,9% 4.901.013 53,2% 7.798.962 49,1% 

Transport públic 1.360.781 27,6% 945.626 53,9% 696.067 7,6% 3.002.474 18,9% 

Transport  privat 741.652 15,0% 741.789 42,2% 3.610.259 39,2% 5.093.700 32,0% 

TOTAL 4.932.054 31,0% 1.755.743 11,1% 9.207.339 57,9% 15.895.136 100,0% 

Taula 1. Distribució modal dels viatges realitzats en un dia feiner a la RMB (Font: EMEF 2013)  

Tot i que el nombre de desplaçaments interns de la ciutat de Barcelona realitzats en transport 

públic és força elevat, no succeeix el mateix amb els desplaçaments realitzats en transport 

públic a l’interior de la Regió Metropolitana de Barcelona, on el transport privat guanya molt 

de terreny al transport públic. Tot i això cal destacar que gairebé la meitat dels desplaçaments 

realitzats a la regió metropolitana de Barcelona es duen a terme mitjançant modes no 

                                                           
1
 Població de la ciutat capital/Població de la Regió Metropolitana 
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motoritzats, com pot ser a peu o en bicicleta; el que la defineix com una regió sostenible en 

aquest àmbit.    

3.1.1.3 MITJANS DE TRANSPORT PÚBLIC 

A la regió metropolitana de Barcelona conviuen diversos modes de transport públic col·lectiu, 

tals com el metro, ferrocarrils urbans i de rodalies i autobusos urbans e interurbans. A la taula 

2 es poden observar les principals característiques dels mateixos. 

Mode 
Línies Xarxa (km) Veh – km 

(milions) 
Viatges 

(milions) 
Recaptació 

(M€) 

Metro 7 102,6 84,3 369,9 240,17 

Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya 

2 143,9 30,5 75,5 68,27 

Rodalies de Catalunya (RENFE) 6 456,4 106,5 105,1 136,35 

Tramvia metropolità 6 29,1 2,5 23,8 12,52 

Autobusos Transports de Barcelona 102 879,0 40,8 183,0 131,78 

Autobusos Àrea Metropolitana 105 1.292,6 36,4 74,6 75,86 

Autobusos DGTM (Generalitat Cat.) 352 10.251,4 39,7 30,2 38,61 

Altres autobusos urbans 120 1.045,2 13,1 38,1 20,02 

TOTAL 700 14.200,2 353,8 900,2 723,58 

Taula 2. Característiques modes de transport a la RMB any 2013 (Font: ATM)  

Es pot comprovar que els operadors que tenen més pes són els que exploten les xarxes 

ferroviàries i els autobusos de la ciutat de Barcelona, és a dir, TMB, RENFE i FGC.  

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. és l’empresa encarregada de la gestió de la xarxa de 

metro de la ciutat de Barcelona. Aquesta és una empresa pública que va ser municipalitzada 

l’any 1952 segons un acord al qual es va arribar amb l’Ajuntament de Barcelona.  

L’empresa Transports de Barcelona, S.A. s’encarrega d’operar la xarxa d’autobusos urbans de 

Barcelona i, de la mateixa manera que l’empresa anterior, també es tracta d’una empesa de 

caràcter públic que va ser municipalitzada segons el mateix acord de l’any 1952. 

Tot i que ambdues empreses tenen estructures independents, quan es tracta de planificar i 

coordinar els serveis ho fan sota la marca i denominació comuna “Transports Metropolitans de 

Barcelona” (TMB), de manera que els dos modes de transport que gestionen aquestes 

empreses es complementin el màxim possible, tant pel que fa a horaris, recorreguts, etc.  

L’actual propietari del 100% de les accions de Transports Metropolitans de Barcelona és 

l’administració pública Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la qual es va crear el juliol del 

2011. Aquesta té caràcter supramunicipal, al tenir influència en els 36 municipis de l’àrea 

metropolitana de Barcelona, i va ser creada amb l’objectiu de millorar la prestació dels serveis 

públics en la seva àrea d’influència. Amb la seva creació es van substituir tres organismes 

públics: la Mancomunitat de Municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, l’Entitat de Medi 

Ambient i l’Entitat Metropolitana del Transport, aquest últim, creat l’any 1987, era l’anterior 

encarregat de TMB.  
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Algunes de les tasques de l’AMB són la planificació i gestió de les xarxes d’autobús i metro, 

ordenació del taxi, aprovació del Pla Municipal d’Urbanisme i promoció del transport 

sostenible. Aquesta presta els serveis de transport públic a diverses companyies de transport, 

les quals operen sota concessió administrativa. Aquestes companyies poden ser de caràcter 

públic (TMB) o de caràcter privat (actualment 8 empreses operadores d’autobús). 

Pel que fa als trens, Rodalies de Catalunya és una marca comercial utilitzada per la Generalitat 

de Catalunya i RENFE operadora pels serveis de rodalies, els quals van ser traspassats el Gener 

del 2010 des del Ministerio de Fomento de España a la Generalitat de Catalunya. 

L’altre companyia de ferrocarril existent a la Regió Metropolitana de Barcelona és l’empresa 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Aquesta, de caràcter públic, va ser creada 

l’any 1979 per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de gestionar l’explotació de les línees 

transferides per l’Estat, a les quals també s’integrava el Funicular de Vallvidrera. Actualment 

no només s’encarrega de les línees de tren metropolitanes, sinó que també gestiona la línea de 

tren Lleida – La Pobla de Segur, els serveis de quatre estacions d’esquí, dos serveis de 

funiculars i un ferrocarril turístic a l’Alt Llobregat. 

Tot i això, a banda d’aquestes tres coexisteixen moltes altres empreses operadores, sobretot 

pel que fa als autobusos urbans dels municipis que envolten Barcelona, motiu pel qual és 

important l’adhesió de tots ells a una única entitat capaç de coordinar-los, minimitzant les 

inversions i maximitzant l’àrea geogràfica coberta pel mateix. 

3.1.2 CREACIÓ DE L’AUTORITAT DE TRANSPORT PÚBLIC 

3.1.2.1 ANTECEDENTS  

Conforme la ciutat de Barcelona anava creixent i s’anava formant una nova estructura de 

mobilitat es reduïa l’ús del transport públic respecte el vehicle privat. Aquesta decisió per part 

dels usuaris depèn de molts elements que afecten a diverses administracions, pel que és 

necessari coordinació i acord entre elles. 

La conveniència de la creació d’un organisme coordinador del transport públic metropolità és 

reconeguda per l’Estat, la Generalitat i les Administracions Locals (Ajuntament de Barcelona i 

Entitat Metropolitana del Transport) al signar un acord on tots ells reconeixen la necessitat 

d’una entitat de col·laboració de tipus consorcial per a la organització del sistema de transport 

públic col·lectiu de l’àrea de Barcelona. Aquest acord és conegut com l’Acord Marco, del 28 de 

juliol del 1995, a partir del qual s’establiran les bases per a la posterior creació de l’Autoritat 

del Transport Metropolità el 19 de març del 1997.  

Prèviament a la creació de l’ATM es va crear l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT), la 

qual va heretar una sèrie de funcions que abans exercia la Corporació Metropolitana de 

Barcelona (CMB), però a les quals s’hi van afegir noves competències: 

- Una potestat generadora de recursos. 

- La titularitat de les accions de les societats Ferrocarril Metropolità de Barcelona (FMB) 

i Transports de Barcelona (TB). 
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- La planificació i fixació contractual dels serveis de transport urbà de superfície dels 

municipis que avarca i la gestió de les compensacions econòmiques.  

- El paper d’Organisme tècnic-polític, que recull les opinions i necessitats de transport 

públic col·lectiu detectades i les actuacions per a millorar la oferta de serveis. 

Posteriorment a la creació de l’EMT, va ser creada la comissió coordinadora del Pla Intermodal 

de Transport, que serveix per a enfortir el diàleg entre la Administració local i la Generalitat de 

Catalunya i ajuda a entendre el transport públic col·lectiu de la Regió Metropolitana de 

Barcelona com a un únic sistema, amb independència del titular de la competència o de 

l’empresa explotadora. Un cop instaurada aquesta comissió, va haver-hi un progressiu 

apropament sobre la necessitat de que existís un únic marc econòmic-financer, tant pel que 

respecta a la cobertura de les noves xarxes com al manteniment i millora de l’existent.  

L’any 2011 va ser creada l’Àrea Metropolitana de Barcelona per substituir diverses entitats 

públiques ja existents, com la EMT, unificant i millorant la prestació dels serveis públics a l’àrea 

metropolitana de Barcelona.  

3.1.2.2 CONSTITUCIÓ 

Un cop signat l’Acord Marco l’any 1995, el següent pas per a la constitució de l’Autoritat 

Metropolitana de Transport va ser designar un Comitè Executiu de Creació de la ATM, les 

funcions del qual consistien en el desenvolupament teòric de la nova autoritat de transport 

metropolità.  

La feina principal d’aquest Comitè va ser redactar un Protocol de Bases i Criteris de creació de 

la ATM, el qual es va presentar el 31 d’octubre de 1996. La redacció d’aquest Protocol va 

suposar la primera proposta operativa completa de creació de la ATM, basada en: 

- Creació immediata d’un consorci anomenat Autoritat del Transport Metropolità. 

- Assignació a aquest consorci d’una sèrie de funcions a desenvolupar en una primera 

etapa. 

- Definició de la estructura organitzativa del consorci. 

- Establiment de les finalitats a desenvolupar pel mateix. 

Sota aquestes primeres bases organitzatives va ser creat i redactat l’Acord i el Conveni de 

Constitució de l’Autoritat del Transport Metropolità. 

L’Acord de Constitució va ser signat a Barcelona el 19 de març del 1997 per representants que 

actuaven en nom de l’Administració General de l’Estat, la Generalitat de Catalunya, 

l’Ajuntament de Barcelona i l’Entitat Metropolitana del Transport. En aquest acord, les 

administracions representades manifestaven que estaven d’acord en considerar que, per a 

l’organització com a sistema integrat del transport públic col·lectiu de l’àrea de Barcelona que 

permeti la seva potenciació, era imprescindible la creació d’una nova entitat de dret públic, 

amb personalitat jurídica i patrimoni propis, de caràcter voluntari i duració indefinida. A més a 

més, es va acordar que l’Administració General de l’Estat designaria dos representants per tal 

de formar part del Consell d’Administració de la constituïda Autoritat del Transport 

Metropolità, en qualitat d’observadors.  
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El mateix 19 de març de 1997 va ser signat el Conveni de Constitució. Aquest el varen signar 

representants que actuaven en nom de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona 

i l’Entitat Metropolitana del Transport. En aquest conveni les administracions representades 

manifestaven la necessitat de creació d’una entitat consorcial de col·laboració de caràcter 

voluntari mitjançant la qual la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Entitat 

Metropolitana del Transport exerciran de forma mancomunada les seves competències en 

matèria de transport públic de viatgers. Per tal que l’Entitat creada constitueixi l’organisme 

tècnic-polític encarregat de desenvolupar totes les funcions previstes a l’Acord Marc, les parts 

implicades hauran de promoure les modificacions del marc normatiu que s’escaigui.  

En el mateix Conveni de Constitució es determinen quines seran les funcions a realitzar per 

part de l’ATM un cop aquesta hagi assolit el seu total desenvolupament. Per tal de poder dur-

les a terme, és imprescindible que des del moment de la creació de la ATM les administracions 

constituents de la mateixa li atribueixin, amb caràcter permanent, les següents funcions: 

1. Planificació d’infraestructures 

2. Relacions amb operadors de transport públic col·lectiu 

3. Finançament del sistema per les Administracions 

4. Ordenació de tarifes 

5. Comunicació 

A més a més de definir les funcions i competències de l’autoritat, en el Conveni de Constitució 

també es van aprovar els Estatus de la nova entitat i es va acordar la dotació econòmica 

fundacional conjunta de fons per al seu establiment. Per tal de permetre l’acompliment amb la 

màxima eficàcia de les funcions assignades a la ATM, la Generalitat de Catalunya va acordar 

suspendre la comissió coordinadora del Pla Intermodal de Transport, donat que les funcions 

que aquesta realitzava les passa a realitzar la nova autoritat. 

3.1.3 ESTAT ACTUAL I ESTRUCTURA ORGANITZATIVA  
Des del moment de la seva creació, l’ATM ha vetllat per tal d’aconseguir l’adhesió al Consorci 

dels ajuntaments de l’àmbit exterior a l’EMT (actualment reemplaçada per l’AMB) titulars de 

servei de transport urbà. A tal efecte va donar-se un pas important el 18 de novembre del 

2002, quan els representants de l’Autoritat del Transport Metropolità i de l’Agrupació de 

Municipis titulars de serveis de Transport Urbà de la regió metropolitana de Barcelona 

(AMTU), van signar el conveni d’adhesió de l’AMTU a l’ATM.  

L’Agrupació de Municipis titulars de Transport Urbà de la segona corona metropolitana de 

Barcelona, AMTU, és una associació de municipis lliurement adherits que va ser creada l’any 

2001. L’objectiu de la mateixa és la promoció del transport públic urbà de les seves ciutats 

adherides, actualment 71 municipis. Donat que des de l’ATM es promouen polítiques de 

foment, racionalització, inversió i impulsió del transport públic, es va creure convenient 

l’adhesió d’aquesta associació a l’ATM. 

Al signar el conveni d’adhesió, l’ATM té el deure d’informar, consultar, sol·licitar tota la 

informació necessària i fer participar de les seves actuacions a l’AMTU. Recíprocament, l’AMTU 

té el deure d’orientar i facilitar tota la informació requerida per l’ATM, així com el dret de ser 
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escoltada i consultada en totes les actuacions de l’ATM. Com a integrant de l’ATM, l’AMTU i els 

municipis que l’integren tenen el deure de participar en les despeses generals de 

funcionament del Consorci. 

En l’actualitat les administracions integrants al consorci són la Generalitat de Catalunya i un 

total de 95 municipis, tots ells agrupats en l’Àrea Metropolitana de Barcelona o en l’Agrupació 

de Municipis titulars de serveis de Transport Urbà de la regió metropolitana de Barcelona. El 

nombre d’administracions titulars del servei de transport públic col·lectiu consorciades ha 

augmentat considerablement en els pocs anys de vida de l’entitat, així com el nombre 

d’empreses operadores de transport integrades, que a dia d’avui en són 53. Aquesta 

consolidació ha permès obtenir grans millores en la oferta de transport públic de la regió 

metropolitana de Barcelona.  

És obvi que una entitat d’aquestes característiques i dimensions precisa d’una eficient 

organització interna. Aquesta s’ha vist modificada respecte els acords inicials de constitució del 

consorci, donat l’expansió del mateix. Actualment les funcions a realitzar per l’ATM són majors 

i es necessita de més personal, ja que han augmentat les administracions consorciades i per 

tant s’estableixen més relacions amb empreses operadores de transport.  

Els òrgans de govern de l’ATM, segons l’acord de creació, eren el Consell d’Administració, el 

president i el director general. En el primer s’atorgava un 51% de representació a la 

Generalitat de Catalunya, la qual també designava el president. Les administracions locals, tals 

com l’Ajuntament de Barcelona, l’Entitat Metropolitana del Transport i la resta d’Ajuntaments, 

disposaven del 49%; distribuïts en el moment de la fundació en un 25% a l’Ajuntament de 

Barcelona i un 24% a l’EMT. Pel que fa a l’Administració General de l’Estat, la seva presència en 

el Consell d’Administració de l’ATM es basava en dos observadors permanents.   

Tal i com s’estableix en els estatus de l’entitat, el Consell d’Administració tenia el dret de crear, 

dins el mateix Consell, un Comitè Executiu com a òrgan més reduït de direcció – administració, 

a qui delegar certes funcions. Aquest va ser creat l’any 2005, de manera que l’estructura 

operativa interna actual es la que es pot observar en el organigrama de la figura 2.  

El Consell d’Administració és l’òrgan governant de l’ATM i està format per 18 membres de ple 

dret, dels quals 9 són en representació de la Generalitat de Catalunya i 9 en representació de 

les altres administracions locals; i per 2 membres en qualitat d’observadors en representació 

de l’Administració General de l’Estat, els quals tenen veu però sense vot. El president del 

Consell és el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, mentre que els 

dos vicepresidents són el primer tinent alcalde de l’Ajuntament de Barcelona i el president de 

la AMB. 
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Figura 2. Organigrama amb l’estructura operativa interna de l’ATM (Font: ATM) 

Les competències designades al Consell d’Administració són les derivades de fer possible 

l’exercici de les funcions encomanades a l’ATM, tals com aprovar els projectes de contractes-

programa amb les empreses operadores, els convenis de finançament, els sistemes de tarifes, 

pressupostos i convenis d’adhesió al Consorci d’altres administracions públiques, entre 

d’altres. Per a tal fi el Consell es reuneix trimestralment. 

Per tal que el Consell d’Administració pugui prendre les decisions més adequades requereix 

d’un Comitè Executiu, el qual té la funció general d’informar i elevar propostes al Consell. Les 

funcions que li són atribuïdes a aquest Comitè són, entre d’altres, fer el seguiment de 

l’execució dels convenis i contractes amb administracions i operadors, fer els requeriments 

financers corresponents a les administracions consorciades i elaborar propostes sobre les 

tarifes i pressupostos anuals al Consell d’Administració. Per tal de garantir un correcte 

funcionament, aquest Comitè es reuneix una vegada al mes. Formen el Comitè Executiu un 

total de sis membres: tres en representació de la Generalitat, dos en representació de l’AMB i 

un en representació de l’AMTU. El fet que les decisions importants s’adoptin amb una majoria 

de dos terços proporciona a l’AMT un element fonamental de garantia de bon funcionament.  

El tercer i últim òrgan de govern és el Director General. Segons els estatuts de l’entitat, les 

funcions que se li assignen són aquelles referents a l’organització del personal, administració 

de patrimoni i contractacions i actuacions juridicoadministratives i econòmicofinanceres.  

Tal i com s’observa en la figura 2, tots els òrgans de govern disposen de sis òrgans de consulta i 

assessorament especialitats en els diversos àmbits d’actuació. 
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3.1.4 FUNCIONS I OBJECTIUS 
Les funcions a desenvolupar per l’Autoritat del Transport Metropolità estan definides en els 

seus estatus. Aquestes es deriven de la funció bàsica de coordinar el transport públic 

metropolità a la regió metropolitana de Barcelona i són les que es detallen a continuació: 

Planificació d’infraestructures i serveis 

La funció més rellevant de l’ATM consisteix en planificar les infraestructures de transport 

públic col·lectiu i programar aquelles que s’hagin d’executar en un termini de 10 anys. Es 

considera aquesta funció com la més rellevant donat que, ja que l’objectiu principal del 

consorci és la coordinació del transport públic, és important realitzar prèviament una correcta 

planificació per tal que la posterior coordinació dels serveis una vegada executats sigui el més 

àgil i eficient possible. 

A l’hora de planificar les infraestructures se’n definiran les característiques, la programació de 

les inversions amb els corresponents convenis de finançament i es supervisaran els projectes 

per tal que compleixin amb el previst en la fase de planificació. A banda de planificar es durà a 

terme un seguiment de l’execució de les inversions en curs en el sistema previstes en els 

instruments de programació. 

Referent als serveis que ja es trobin en funcionament, es planificaran i s’establiran els 

programes d’explotació coordinada per a totes les empreses que els prestin. 

Relacions amb operadors de transport col·lectiu 

Generalment els convenis amb les empreses prestadores dels serveis de transport públic en la 

Regió Metropolitana de Barcelona són del tipus contracte – programa, els quals són elaborats i 

posteriorment controlats per l’ATM. 

Els contractes programa són l’instrument economicofinancer mitjançant el qual les 

administracions, a través de l’ATM, reconeixen els compromisos que es deriven de les seves 

decisions polítiques en referència a les tarifes del transport públic; donat que aquestes estan 

obligades a pagar el cost real del servei ofert per les empreses operadores. Aquest tipus 

d’instrument estratègic i de gestió, caracteritzat per l’establiment d’uns objectius de millora a 

mitjà termini, proporciona una relació més equilibrada entre les dues parts, obligant a 

l’empresa operadora a complir correctament el contracte, incloses les clàusules de 

compromisos de qualitat. 

Finançament del sistema per les administracions 

L’ATM també se’n encarrega d’elaborar les propostes de convenis de finançament amb les 

diferents administracions públiques responsables del finançament del transport públic, tals 

com l’Administració General de l’Estat o la Generalitat de Catalunya. Com a conseqüència 

d’aquesta tasca se’n deriva la concertació dels acords de finançament amb dites 

administracions per tal d’ajudar al dèficit dels serveis i les despeses de funcionament de 

l’estructura de gestió.  
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Per tal de minimitzar el dèficit al màxim, l’ATM controla els ingressos, els costos i les inversions 

de les empreses prestadores dels serveis de transport públic col·lectiu. 

Ordenació de tarifes 

És potestat de l’ATM elaborar i definir un marc de tarifes pels títols de transport integrats, així 

com realitzar una revisió anual dels preus dels títols que es trobin dins d’un projecte 

d’integració tarifària ja en funcionament.  

Donat que l’ATM és la titular dels ingressos procedents de la venda de títols de transport 

integrats o combinats, és l’encarregada de dur a terme el repartiment dels mateixos que 

s’escaigui entre els operadors.  

Comunicació 

Amb l’objectiu que la percepció de l’usuari sobre la xarxa de transport públic sigui el més 

unificada possible, l’ATM és l’encarregada de definir i promocionar la imatge corporativa del 

sistema metropolità de transport públic col·lectiu, fent-ho amb total respecte i compatibilitat 

amb les pròpies administracions titulars dels sistemes i amb les empreses operadores 

encarregades de dur a terme els serveis de transport.  

Per dur a terme la promoció de l’ús del transport públic entre la població, l’ATM s’encarrega de 

realitzar campanyes de comunicació, publicitat, i tot tipus de documentació informativa per als 

usuaris, així com la relació amb els mateixos. 

Marc normatiu futur 

La mateixa Autoritat del Transport Metropolità és l’encarregada d’estudiar, elaborar i proposar 

a les administracions consorciades les adaptacions del marc normatiu que es creguin 

convenients per tal que l’ATM pugui fer possible l’exercici que li correspon. 

A banda de tractar amb les administracions consorciades, es troba dins l’àmbit funcional de 

l’ATM l’establiment de relacions amb les altres administracions per al millor compliment de les 

funcions atribuïdes a l’ATM de conformitat amb els seus estatuts. 

Altres funcions relacionades amb la mobilitat 

Una de les funcions més importants que ha de dur a terme l’ATM és la elaboració, tramitació i 

avaluació dels Plans Directors de Mobilitat. Un Pla Director de Mobilitat té per objecte 

planificar la mobilitat de la regió tenint present tots els modes de transport, el passatge i les 

mercaderies i fomentar els desplaçaments dels modes no motoritzats. Així doncs, els objectius 

bàsics del Pla Director de Mobilitat són millorar la qualitat de vida i garantir l’accessibilitat de 

la ciutadania, aconseguint una mobilitat sostenible i segura.  

L’ATM també s’encarrega de la redacció d’informes respecte els plans de mobilitat urbana i els 

plans de serveis, on aquest últim és on es defineixen les directrius i línies d’actuació per als 

propers deu anys en relació amb l’oferta de serveis de transport públic. Donat que el consorci 

és l’encarregat de gestionar-los, és lògic que aquest participi en la seva planificació. 
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A banda de les tasques ja esmentades, són responsabilitat de l’ATM el foment de la cultura de 

la mobilitat sostenible entre els ciutadans, a més a més de l’elaboració de propostes per a l’ús 

racional de les vies i espais públics.  

Les funcions anteriorment relacionades van en consonància amb el principal objectiu de l’ATM 

en l’actualitat, el qual és fer més eficient la mobilitat dins de la Regió Metropolitana de 

Barcelona, fomentant l’ús del transport públic. Més concretament els principals objectius a 

assolir en un horitzó temporal proper són: 

- Aconseguir l’aprovació d’un Pla Director d’Infraestructures que s’adapti a les 

necessitats actuals i crear els mecanismes de finançament que el facin possible. 

- Proposar un Pla de Serveis que estructuri la diversitat d’ofertes existents, penalitzant 

els transbordaments el mínim possible. Per tal que això es pugui dur a terme és 

necessari una millora integració tecnològica i tarifària.  

- Distribuir els recursos de les Administracions públiques d’una manera eficient per tal 

que els operadors del transport no incrementin els seus dèficits. Per tal de aconseguir-

ho s’ha de realitzar una correcta distribució de l’espai públic, ordenar el trànsit i 

regular els punts de parada per tal d’afavorir la intermodalitat, entre altres actuacions. 

En conjunt, el que l’ATM persegueix és una bona distribució de serveis, que garanteixi la 

cobertura total del territori i de la població amb la utilització més adequada de les 

infraestructures i operadors existents i futurs. 

3.1.5 SISTEMA TARIFARI INTEGRAT 
Ja s’ha comentat que una de les principals funcions de l’ATM és ordenar les tarifes, establir un 

marc tarifari comú i aprovar-lo anualment. Aquest marc tarifari forma part del que es coneix 

com a sistema tarifari integrat, el qual permet la utilització dels diferents modes de transport 

necessaris per realitzar un desplaçament amb un únic títol de transport, despenalitzant 

econòmicament els transbordaments. Això és possible únicament amb els modes de transport 

presents a la Regió Metropolitana de Barcelona i els operadors dels quals estan adherits a la 

ATM; és a dir, el metro, autobusos urbans, metropolitans e interubans, el tranvia, Ferrocarrils 

de la Generalitat de Catalunya i Renfe Rodalies.  

El projecte de la Integració Tarifària al conjunt de la RMB, promogut per la Generalitat  de 

Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’EMT, es va aprovar en el Consell d'Administració de 

l’ATM celebrat el 15 de novembre de 2000 i té com a objectius: 

- Crear un sistema de tarifes fàcil d’entendre i basat en principis acceptats pels usuaris. 

- Que el sistema de transport sigui percebut com a una xarxa  integrada. 

- Contribuir a  posicionar el transport públic com a  sistema més atractiu als usuaris. 

La seva implantació va requerir una sèrie d’actuacions, les quals van ser: 

- Negociació i firma dels convenis d’integració amb els diversos operadors implicats. 

- Seguiment i supervisió de l’activitat de les empreses adjudicatàries dels serveis de 

distribució dels títols emesos per l’ATM. 

- Instal·lació dels sistemes de validació i venda dels títols de l’ATM. 
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- Implantació de la Cambra de compensació i distribució d’ingressos, la qual duu a terme 

les liquidacions mensuals als diferents operadors integrats. 

- Campanya de comunicació per informar als ciutadans sobre la utilització del nou 

sistema tarifari i la implantació de serveis d’atenció a l’usuari. 

Pel que fa a la instal·lació dels sistemes de validació i venda dels títols de l’ATM, van haver 

d’adequar-se i compatibilitzar els sistemes tecnològics de validació i venda de les diferents 

empreses operadores adherides al sistema tarifari. Donat que els principals operadors 

utilitzaven la tecnologia magnètica en els propis títols de transport, va optar-se per utilitzar-la 

també en els nous títols tarifaris integrats propietat de l’ATM. Aquesta tecnologia és la 

característica tècnica bàsica del sistema, donat que permet obtenir d’una manera àgil i directa 

la informació essencial per poder realitzar la distribució dels ingressos entre els diversos 

operadors. 

El fet que els títols integrats puguin ser utilitzats en qualsevol mode de transport implica la 

necessitat de gestionar d’una manera centralitzada tota la informació rebuda del sistema. Amb 

aquesta finalitat es va constituir la Cambra de compensació i de distribució d’ingressos, la qual 

realitza mensualment la distribució dels ingressos procedents de la venda de títols integrats en 

els diversos operadors. 

La implantació de l’actual integració tarifària va comportar la necessitat de comunicar als 

ciutadans els canvis que es produirien en el sistema de transport, tals com els principis bàsics 

de funcionament del nou sistema, la gamma de títols integrats disponibles i els operadors 

adherits. Per això l’any 2001 es va dur a terme una gran campanya informativa, la qual es va 

complementar amb la informació oferta per les empreses operadores als propis usuaris. 

Per tal de poder establir els diferents títols de transport integrats amb les seves corresponents 

tarifes, en el mateix Consell d’Administració de l’ATM del 15 de novembre del 2000 es va 

establir el mapa de zonificació. Aquest mapa és el que es mostra a la figura 3, on hi ha 

compresos els 253 municipis de l’àmbit geogràfic del sistema tarifari integrat i estan marcades 

les diferents corones geogràfiques sectorialitzades (de la 1 a la 6) en les quals es divideix 

aquest territori, essent la zona tarifària l’àrea compresa a la intersecció entre corones i sectors. 

Un dels principals beneficis per als usuaris a l’hora de viatjar en un sistema tarifari integrat és 

l’opció de poder realitzar fins a un màxim de tres transbordaments entre els diferents modes 

de transport sense ésser penalitzats. Òbviament, com més siguin les zones travessades en un 

viatge, més llarg serà el trajecte; per això el temps del que es disposa per tal de poder fer un 

transbordament sense tenir penalització augmenta en funció de les zones travessades. 

L’ATM disposa d’una gran varietat de títols de transport integrats en que s’adapten a un públic 

molt divers segons les seves necessitats i característiques. La gamma de títols integrats amb les 

corresponents tarifes de l’any 2014 es mostren en l’Annex 1. 
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Figura 3. Mapa zonificació Regió Metropolitana de Barcelona (Font: ATM) 

El sistema tarifari de la Regió Metropolitana de Barcelona és un sistema parcialment integrat, 

donat que es permet el lliure transbordament entre diferents modes de transport únicament 

mitjançant l’ús de títols integrats; mentre que aquest es penalitza en l’ús de bitllets senzills. 

Això permet que els diversos operadors adherits a la ATM mantinguin la seva pròpia política 

tarifaria amb els propis títols de transport, de manera que conviuen els títols integrats de 

l’ATM amb els títols propis de cada operador.  

Aquesta parcial integració penalitza l’ús del bitllet senzill, incentivant als usuaris a utilitzar 

títols integrats on el preu per desplaçament resulta més econòmic. D’aquesta manera es 

fomenta l’ús del transport públic al adquirir l’usuari abonaments mensuals o trimestrals.  

La implantació de l’actual sistema tarifari integrat a la Regió Metropolitana de Barcelona va 

suposar un abans i un després en la història del transport públic, donat que aquest va ser molt 

ben acollit per part de tots els usuaris i va fer possible que, en els 12 anys des de la seva 

implantació, la demanda de transport públic hagi crescut un 150%.  

3.1.6 FINANÇAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC 
Tal i com ja s’ha comentat anteriorment, la ATM és l’encarregada d’elaborar els contractes 

programa amb les diferents empreses operadores responsables del servei del transport públic; 

així com controlar els ingressos pels títols integrats i repartir-ne el que correspongui entre els 

diferents operadors. A banda de tractar amb les empreses operadores, també s’encarrega 

d’elaborar contractes programa amb les diverses administracions implicades en el finançament 

del transport públic.  
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Al signar els contractes programa, les empreses operadores estableixen un conveni amb les 

administracions responsables, a través de l’ATM, segons el qual aquestes s’han de fer càrrec de 

la part del cost real del servei que no és coberta amb els ingressos per la venda de títols de 

transport.  

El cost del sistema de transport públic a la Regió Metropolitana de Barcelona té dues vies de 

finançament; per una banda la recaptació derivada de la venda de títols de transport, i per una 

altra banda a través de les subvencions que aporten les administracions públiques. 

La ATM és l’encarregada de la recaptació dels diners obtinguts amb la venda de títols integrats. 

Aquesta part del finançament varia anualment. Segons les tarifes vigents en l’any 2013, la 

recaptació anual va ser de 458.900.879,47€ sense IVA, el que suposa un increment del 1,56% 

respecte la venda de títols integrats a l’any 2012. El títol més venut va ser la T-10, 

proporcionant un 70% dels ingressos totals, seguit de la T-50/30, molt utilitzada per estudiants 

i treballadors que únicament utilitzen el transport públic integrat en dies feiners i amb aquests 

únics objectius. Un 75,8% dels ingressos es donen per la venda de títols integrats d’una zona, 

el que remarca l’elevat ús del transport públic per a mobilitats dins la mateixa zona però una 

disminució del mateix a mesura que la distància augmenta (augment del número de zones).  

El coeficient de cobertura és la proporció dels costos del transport públic assumida 

integrament pels usuaris mitjançant la compra dels títols de transport. En un escenari ideal, el 

seu valor seria superior al 100% però actualment es situa entorn el 45,7% a l’any 2013 enfront 

al 70-80% d’altres països europeus com Alemanya.  

Els ingressos tarifaris, o recaptació, depèn del nombre d’usuaris i del preu que paguen pels 

bitllets. Com a numerador del coeficient de cobertura seria convenient incrementar-ho, i això 

només és possible amb un increment de demanda i/o amb una pujada del preu del transport 

públic. Cal recordar que el transport públic és un servei públic, motiu pel qual no es pot aplicar 

qualsevol pujada al preu dels bitllets. A Espanya, la diferència d’ingressos conseqüència de la 

tarificació reduïda social (per a jubilats, joves, famílies nombroses o monoparentals) no és 

compensada per les administracions responsables de benestar social, sinó que es tradueix 

directament en una reducció de la recaptació a càrrec de les administracions responsables del 

transport públic. Això explica parcialment les diferències amb la taxa de cobertura alemanya. 

S’entenen com a costos operatius el conjunt de costos necessaris per fer funcionar el sistema. 

Com a denominador del coeficient de cobertura, seria convenient reduir-ho en la mesura del 

possible.  

Donat que el coeficient de cobertura actualment es situa entorn el 45% és necessària una altre 

font de finançament complementaria als ingressos obtinguts per la venda de títols de 

transport que suporti el 55% dels costos operatius. Tal i com ja s’ha comentat, aquesta altra 

font de finançament són les subvencions de les administracions públiques. 

Les quatre fonts públiques principals encarregades del finançament son: la Generalitat, l’Estat, 

els Ajuntaments i els impostos i cànons especials. La proporció en què aquestes quatre fonts es 

fan càrrec del finançament públic depèn del tipus de transport (urbà o interurbà) i del seu 

emplaçament; i a més a més és variable amb el temps.  
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Tal i com es pot veure en les figures 4 i 5, el finançament públic varia segons si el municipi està 

ubicat a la corona central o ÀMB, a la zona AMTU o està fora de la regió integrada de l’ATM. 

També depèn si el municipi supera o no els 50.000 habitants. La principal font de finançament 

del transport públic a la primera corona és la Generalitat, seguida dels recursos aportats pels 

Ajuntaments. En canvi, la principal font de finançament del transport urbà als municipis de la 

resta de corones de la RMB són fonts municipals, que s’acompanyen d’ajuts de la Generalitat i 

d’una petita aportació estatal als municipis de més de 50.000 habitants.  

 
Figura 4. Principals fluxos de finançament de cada tipus de transport públic a la RMB (font: PTP) 

 
Figura 5. Comparativa finançament diversos municipis de la RMB (font: PTP) 

A banda de la recaptació i de les subvencions, existeixen alguns tributs per ajudar a finançar el 

transport públic. En els municipis pertanyents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’aplica el 

Tribut Metropolità (TM), el qual es manifesta com a un recàrrec en el Impost de Bens 

Immobles. La recaptació d’aquest tribut és gestionada per ATM, qui ho reparteix entre els 

operadors de transport públic de l’àrea metropolitana de Barcelona.  
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Per poder apreciar la diferència entre les subvencions aportades per les diferents 

administracions públiques, es mostra en la taula 3 la aportació feta per cada administració 

pública l’any 2013 per tal de finançar una part del transport públic en la RMB. 

Administració ATM - RMB 

Estat 95 M€ 14% 

Generalitat de Catalunya 281 M€ 41% 

Ajuntament de Barcelona 80 M€ 11% 

Resta de municipis 95 M€ 14% 

Aportacions diferides 140 M€ 20% 

Total subvencions 2013 691 M€ 

Total recaptació 2013 582 M€ 

Total costos 2013 1.274 M€ 

Taxa de cobertura 45% 

Taula 3. Subvencions rebudesa l’ATM any 2013 (Font: ATM)  

Per a poder dur a terme una correcta distribució mensual d’ingressos entre els operadors, la 

Cambra de compensació i distribució d’ingressos segueix una regla de repartiment que té en 

compte la tarifa neta recaptada i la cadena modal de cada desplaçament realitzat, obtinguda 

de l’algoritme anomenat índex d’intermodalitat. La obtenció del mateix és possible gràcies a la 

implantació en els títols de transport integrat d’un bit de seguiment i per la informació 

proporcionada de les empreses operadores adherides, la qual és recaptada a través dels propis 

sistemes de venta i validació de títols. 

A continuació es mostren les regles de distribució dels ingressos tarifaris entre els diversos 

operadors, en funció de la recaptació obtinguda per part de l’operador i el nombre d’etapes 

realitzades. Existeixen fórmules similars per a totes les combinacions possibles d’etapes i 

nombre d’operadors implicats.  

- Una etapa:       RG = T 

- Dues etapes (zona urbana 1 + interurbana):   RU = ½ · A    

RI = T – RU 

- Tres etapes (zona urbana 1 + interurbana + interurbana): RU = 0,48 · A    

RI1 = (T – RU) · Z1 / Z 

RI2 = (T – RU) · Z2 / Z 

On: 

- T = recaptació tarifària 

- RG = ingrés de l’operador genèric 

- RU = ingrés de l’operador urbà 

- RI = ingrés de l’operador interurbà 

- A = tarifa mitjana ponderada de referència a la zona 1 

- ZK = nombre de zones recorregudes amb l’operador interurbà k-èssim 

- Z = nombre total de zones recorregudes 
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A més a més de la distribució d’ingressos, les Administracions locals tenen l’obligatorietat de 

compensar mensualment a les empreses operadores del seu municipi a conseqüència del 

decrement d’ingressos que pugui ocasionar l’impacte de la integració, la qual cosa quedarà 

estipulada en el contracte amb l’operador en qüestió.  

3.2 SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ÎLE-DE-FRANCE (STIF) 

3.2.1 MARC TERRITORIAL, MOBILITAT I MITJANS DE TRANSPORT 

3.2.1.1 MARC TERRITORIAL 

Paris es la capital de França i de la Regió de la Île-de-France. Aquesta última és una regió 

francesa que avarca vuit departaments, amb més de 1280 municipis i que va ser creada al 1961 

amb el nom de Districte de la Regió de Paris; i conservant-ne els límits, es va transformar en la 

Regió de la Île-de-France el 1976.  

La Île-de-France, que constitueix l’Àrea Metropolitana de Paris, està dividida en la capital, 

Paris; en una petita corona que envolta la capital, formada pels departaments de Hauts-de-

Seine, Val-de-Marne i Seine-Saint-Denis; i en una gran corona que la formen els departaments 

més allunyats que son Val-d’Oise, Seine-et-Marne, Essonne i Yvelines.  

 
Figura 6. Divisió corones Île-de-France (font: Thomas Bonne) 

La ciutat de Paris té una població de 2.249.975 habitants, amb una superfície de 105,4 km2 i 

una densitat de 21.428 hab / km2. En el cas de la Île-de-France, la població és de 11.852.851 

habitants, i té una superfície de 12.012,3 km2, amb una densitat de 987 hab/km2. Aquesta és 
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una de les regions més poblades d’Europa en la qual hi viu un 18% de la població francesa, 

principalment concentrada en la capital i la primera corona. 

3.2.1.2 MOBILITAT 

Pel que fa als desplaçaments, cada habitant de la Île-de-France es desplaça, de mitja, 3,8 

vegades al dia. Això comporta 41 milions de desplaçaments diaris, la distribució modal dels 

quals es mostra en la taula 4. 

 
Interns 

ciutat Paris 

Connexió 

Paris – Île-de-France 
Resta 

Île-de-France 
Total 

 Desplaçaments % Desplaçaments % Desplaçaments % Desplaçaments % 

No motoritzats 5.150.080 64,0%   133.620   3,1% 11.442.300 39,7% 16.726.000 40,7% 

Transport públic 2.172.690 27,0% 2.766.300 65,1% 3.348.010 11,6% 8.287.000 20,1% 

Transport  privat     724.230 9,0% 1.351.080 31,8% 14.025.690 48,7% 16.101.000 39,2% 

TOTAL 8.047.000 19,6%     4.251.000 10,3% 28.816.000 70,1% 41.114.000 100,0% 

Taula 4. Distribució modal dels viatges realitzats en un dia feiner a la Île-de-France (Font: Enquête globale transport)  

En aquesta taula podem veure que el 70% de desplaçaments corresponen a desplaçaments 

fets a la Île-de-France sense tenir com a origen o destí la capital. Això és bastant lògic donat 

que el 80% de la població de la Île-de-France resideix fóra de la capital.  

També resulta rellevant el fet que, dins la ciutat de Paris, quasi dos terços dels desplaçaments 

es realitzin mitjançant modes no motoritzats. Això pot ser una conseqüència del Pla de 

Desplaçaments Urbans de la ciutat de Paris, on s’incentiva als usuaris del transport a fer-ho 

mitjançant vehicles no motoritzats o en transport públic. És igualment important el fet que tan 

sols el 9% dels desplaçaments es realitzin en vehicle privat, cosa que denota el bon 

funcionament del transport públic dins la capital francesa. 

En el cas dels desplaçaments de connexió entre Paris i la Île-de-France, el transport públic 

dobla en nombre de desplaçaments al vehicle privat, fet de rellevant importància ja que, 

encara que només representin el 10% dels desplaçaments totals realitzats a la Île-de-France, 

evita costos derivats de congestions a les vies d’entrada i sortida de la capital.  

3.2.1.3 MITJANS DE TRANSPORT PÚBLIC 

La ciutat de Paris i la Regió de la Île-de-France compten amb una xarxa de transport públic 

extensa i composta per diversos modes de transport. 

De tots ells, el mitjà de transport més utilitzat l’any 2013 va ser el metro, amb un total de 

1.527 milions de viatges. Aquest compta amb 302 estacions i 16 línies, les quals cobreixen un 

total de 220 km en tota la Île-de-France. 

El segon mitjà de transport més utilitzat va ser el tren, amb un total de 1.198 milions de 

viatges, de manera que el 65% dels desplaçaments van realitzar-se mitjançant modes 

ferroviaris (tren o metro). Pel que fa al tren, existeixen dues xarxes ferroviàries de transport 

públic en la ciutat de Paris i la seva àrea metropolitana.  
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La Réseau Express Régional (RER) és una xarxa regional amb un total de 587 km de vies a 

través de les quals circulen 5 línies de tren (anomenades amb lletres de la A a la E). Aquestes 

línies travessen la ciutat de Paris i en total disposen de 257 estacions.  

La Transilien és el denominatiu de la xarxa de trens suburbans gestionats per la SNCF a la regió 

de la Île-de-France. Les 8 línies que formen aquesta xarxa són denominades amb lletres i 

discorren per tota la Île-de-France a través de 700 km de vies ferroviàries i 124 estacions. 

A més a més del tren, a la regió de la Île-de-France existeix una xarxa de tramvies composta 

per 7 línies, 82 km de vies i un total de 145 estacions a través de la qual es realitzen anualment 

190 milions de viatges. 

Pel que fa a la complexa xarxa d’autobusos urbans e interurbans de la regió de la Île-de-France, 

aquesta està formada per 1.450 línies que cobreixen un total de 25.000 km en tota la regió. 

L’any 2013 va registrar-se un total de 1.093 viatges amb autobús. 

A banda dels mitjans de transport públic ja anomenats anteriorment, a la ciutat de Paris 

existeix també un mitjà de transport fluvial anomenat Voguéo, inaugurat l’any 2008, compost 

per catamarans que circulen pel riu Sena i realitzen cinc parades en llocs d’interès laboral i de 

connexió amb altres modes de transport públic; amb una longitud total de 9 km. 

Els usuaris que es desplacen amb transport públic col·lectiu ho fan mitjançant tres tipus 

d’empreses: 

- El 80% a través de la RATP, companyia dels transports parisencs, que inclou: els autobusos, el 

tramvia, el metro i el sistema de trens regionals (RER). Aquesta és l’empresa més important i la 

que té pràcticament el monopoli del transport col·lectiu a l’interior de la ciutat. És una 

empresa pública, de caràcter industrial i comercial, amb autonomia financera.  

- El 17% amb la SNCF (Societat Nacional dels Ferrocarrils Francesos), empresa pública 

ferroviària francesa que operen els trens de rodalies anomenats Transilien i una part de les 

línies RER. 

-  El 3% restant ho fa amb empreses privades que gestionen els autobusos de les afores. 

Aquestes empreses formen l’associació anomenada OPTILE, formada per 93 operadors 

d’autobusos privats.  

3.2.2 CREACIÓ DE L’AUTORITAT DE TRANSPORT PÚBLIC 

3.2.2.1 ANTECEDENTS  

La necessitat d’un organisme encarregat de l’organització del transport públic col·lectiu en la 

Regió de Paris va sorgir als anys 30, motiu pel qual uns anys més tard va establir-se un Decret, 

el 12 de novembre de 1938, per tal de crear la primera entitat d’aquest tipus: el Comité de 

Transport de Paris, els representants del qual eren, en la gran majoria, de l’Estat Francès.  

Després de la segona guerra mundial es va reorganitzar el transport de la Regió. La llei del 21 

de març del 1948 va establir la creació, a partir del 1 de gener del 1949, de la RATP i la Oficina 

Regional de Transports Parisencs (ORTP), que al 1959 va esdevenir el Syndicat des Transports 
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Parisiens (STP). Aquesta va ser l’Autoritat de Transport Metropolità més antiga d’Europa i 

estava formada principalment per l’Estat, la ciutat de Paris i tres departaments de la seva àrea 

metropolitana. 

El STP va ser creat amb l’objectiu d’organitzar i modernitzar el transport de passatgers en la 

regió de Paris donat el gran número d’empreses operadores existents. Amb aquest objectiu se 

li van atribuir principalment les funcions que es descriuen a continuació: 

- Determinació de la relació entre les empreses encarregades de l’explotació i els 

mitjans tècnics a utilitzar en cada cas.  

- Definir les condicions generals d’explotació dels serveis. Per a això, el Sindicat realitza 

acords amb la RATP, l’Estat i la SNCF. 

- Controlar la gestió de la RATP examinant-ne el seu compte d’explotació, balanços, 

pressupostos i propostes d’inversió. 

- Fixació de les tarifes a aplicar en les línies de la RATP i les línies suburbanes de la SNCF, 

comptant amb l’aprovació del Govern que pot oposar-se a les tarifes aprovades. 

- Repartir entre les Administracions representades en ell, les càrregues que resultin com 

a conseqüència dels dèficits d’explotació en les empreses públiques de transport 

(RATP i SNCF). El 70% és responsabilitat de l’Estat, mentre que el 30% restant de les 

altres administracions. 

- Distribuir entre les empreses de transport la quantitat recaptada de l’impost sobre 

transports que paguen les empreses situades en aquesta Regió. 

- Finançar, construir i explotar els aparcaments públics d’interès regional situats a les 

afores de Paris. 

L’any 1991, uns trenta anys més tard de la seva creació, la STP va ampliar les seves 

competències per tal d’incloure, dins les seves funcions, les de gestionar el transport públic 

dels departaments restants de la île-de-France. D’aquesta manera quedava constituïda l’àrea 

metropolitana de la ciutat de Paris tal i com es coneix avui en dia.  

3.2.2.2 CONSTITUCIÓ 

Arran dels desacords ocorreguts l’any 1999 pel sistema de compensació establert, el qual 

beneficiava a les empreses explotadores de transport públic sense considerar el servei ofert 

per les mateixes, els poders públics van decidir modernitzar les relacions entre el Syndicat des 

Transports Parisiens i les empreses operadores. D’aquesta modernització sorgeix la necessitat 

de modificar l’actual organització del transport públic col·lectiu. 

Per aquest motiu, la Llei del 13 de desembre del 2000 va establir la creació del Syndicat des 

Transports d’Île-de-France (STIF), el qual substituïa el vigent STP. La STIF es constitueix com 

una institució pública, la qual ha d’actuar sota la supervisió de la Regió i amb una presència per 

part de l’Estat cada vegada més restringida. Tot i això no va ser fins el juliol del 2005 que l’Estat 

es va retirar de la Junta Directiva i aquest es va substituir per la Regió, tenint lloc el 15 de març 

del 2006, la primera junta de la STIF presidida pel president de la Regió de la Île-de-France.  
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3.2.3 ESTAT ACTUAL I ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
L’òrgan actual encarregat de dirigir el Syndicat des Transports d’Île-de-France és una junta 

directiva formada per 29 membres, on l’Estat Francès no hi té participació. Aquesta junta està 

presidida pel president de la regió de la Île-de-France i composta per 14 representants del 

consell regional de la Île-de-France, 5 representants de la ciutat de Paris, 7 representants dels 

departaments que formen l’àrea metropolitana de Paris, 1 representant de la Cambra de 

Comerç i Indústria de Paris – Île-de-France, 1 representant dels Establiments Públics de 

Cooperació Intermunicipal de la Île-de-France i 1 representant del comitè de socis del 

transport públic. El fet que hi hagi aquesta pluralitat de membres garanteix una presa de 

decisions que té en compte tots els actors que intervenen en el transport públic.  

Aquest consell es reuneix una mitjana de 6-7 vegades a l’any, a banda de realitzar possibles 

reunions amb les empreses operadores dels serveis.  

El principal objectiu del consell és promoure i definir les polítiques de transport de la regió de 

la Île-de-France, així com establir els mitjans per a la seva aplicació.  

El director general, el qual és nombrat pel president del consell, és l’encarregat dels 

treballadors del STIF. 

Per tal que el consell de direcció pugui prendre les decisions més adequades i estar plenament 

informat, existeixen diverses comissions tècniques especialitzades que l’informen i l’orienten. 

En total existeixen 5 comissions de suport on cadascuna té una especialització, tals com la 

comissió econòmica i tarifaria, la de seguiment de contractes i projectes d’inversió, oferta del 

transport, qualitat del servei i la comissió de la democratització. Aquestes comissions 

tècniques, a més a més d’informar al consell d’administració, també col·laboren amb el comitè 

d’usuaris del transport públic.  

3.2.4 FUNCIONS I OBJECTIUS 
El principal objectiu pel qual va ser creat el STIF és el d’enfortir la oferta de transport i la 

qualitat del servei que percep l’usuari.  

Per poder dur a terme aquest objectiu, en un principi aquest va heretar les funcions que 

prèviament realitzava el STP. Així, sota la ordre del 7 de gener del 1959 la nova autoritat del 

transport metropolità passa a ser el STIF, el qual té com a funcions establir relacions amb les 

empreses operadores, determinant les condicions tècniques i generals de funcionament dels 

serveis de transport públic. A banda del funcionament, també ha d’establir els termes 

financers i controlar els programes d’inversió. De cara a la població, té la missió de fomentar el 

transport públic entre tots els habitants de la Île-de-France.  

En l’actualitat, el STIF coordina, organitza i finança els transports públics col·lectius de la regió 

de la Île-de-France. Com a autoritat organitzadora i vist l’èxit al llarg d’aquests anys, se li han 

designat noves funcions a les atorgades en la seva creació. Les funcions que exerceix el STIF en 

l’actualitat són les que s’enumeren a continuació: 

- La designació dels responsables d’explotació i la definició de les condicions generals 

sota les quals aquesta es duu a terme. 
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- La determinació de la política tarifària, incloent la creació dels títols de transport. 

- La definició de la oferta de transport i del nivell de qualitat del servei, ambdós inclosos 

en els contractes signats amb les empreses operadores responsables d’explotació. 

Aquests contractes especifiquen el finançament que reben les operadores per part del 

STIF a canvi del compliment dels mateixos, així com repartiments de bonificacions i 

penalitzacions en funció del servei ofert. 

- La modernització del sistema de transports públics mitjançant grans projectes 

d’infraestructures, principalment els previstos en el contracte del pla Estat-Regió. 

- La millora de la qualitat del servei a través de l’elaboració i revisió del pla de 

desplaçaments urbans (PDU). 

- La direcció d’estudis que permetin apreciar l’oportunitat i la viabilitat de la creació de 

noves infraestructures, dirigint els projectes d’inversió realitzats. 

- El finançament de la major part del cost de funcionament dels transports públics. 

- Organització i responsabilitat del transport escolar a la regió i altres serveis de 

transport a mida. 

Segons els seus estatus sota els quals opera el STIF, aquest té l’opció de delegar alguna de les 

seves competències a col·lectius locals o agrupacions, a excepció de la política tarifària.  

3.2.5 SISTEMA TARIFARI INTEGRAT 
L’empresa operadora RAPT va ser la primera companyia operadora de transport públic 

col·lectiu en integrar el bitllet senzill d’autobús amb el del metro a l’any 1970. Cinc anys més 

tard, al 1975, aquesta empresa va seguir innovant amb la creació d’un abonament mensual, 

anomenat carte orange; i més endavant anual, que permetia a l’usuari viatjar en qualsevol 

sistema, tantes vegades com volgués, a l’interior de determinats radis concèntrics. El preu 

únicament variava en funció del radi de la zona escollida, on el centre era la ciutat de Paris i la 

resta del territori estava dividit en un total de 5 corones tarifàries. Tot i que aquestes s’han vist 

modificades i augmentades durant tots aquests anys, sobretot amb la incorporació de tota la 

regió de la Île-de-France al sistema tarifari integrat, el model adoptat en l’actualitat és molt 

similar a l’inicial. 

La determinació del sistema tarifari és una funció exclusiva de l’autoritat del transport 

metropolità, pel que el STIF és l’encarregat de fixar les característiques del sistema tarifari 

integrat i les tarifes dels bitllets de transport. Tot i això, pel que fa als mitjans de transport 

locals, el STIF pot delegar l’organització dels mateixos als organismes municipals que ho 

sol·licitin. En aquest cas, els bitllets de transport permesos per a la utilització del transport 

públic poden ser els creats pel STIF o títols propis de transport. En els municipis que no 

estiguin perfectament integrats i desitgin organitzar la seva pròpia xarxa de transport públic, 

les subvencions rebudes per part del STIF poden variar respecte als altres municipis.    

Actualment el sistema tarifari integrat funciona segons la divisió de la Regió de la Île-de-France 

en 5 zones tarifàries concèntriques, el centre de les quals és la capital, Paris, i a qui li correspon 

la zona 1. Per tal de poder-se desplaçar amb un bitllet vàlid, aquest ha de cobrir totes les zones 

travessades pel mitjà de transport escollit. Els diferents tipus de bitllets integrats i les tarifes 

corresponents es mostren en l’annex 1. 
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Figura 7. Divisió regió Île-de-France en 5 corones tarifàries (font: STIF) 

A banda dels títols de transport integrat, existeixen bitllets simples per a un sol viatge a 

utilitzar en un únic mode de transport. Donat que aquests no permeten la despenalització els 

transbordaments, es considera que el sistema tarifari implantat és parcialment integrat.  

La fixació de les tarifes ve condicionada amb la recaptació provinent de la venda de bitllets de 

transport necessària per dur a terme el finançament del transport públic col·lectiu.  

El fet que aquesta autoritat del transport metropolità sigui la més antiga d’Europa li ha permès 

adquirir una gran experiència pel que fa a la política tarifària a aplicar. Durant els seus 55 anys 

d’història ha sofert canvis en molts dels seus aspectes, entre els quals s’hi inclou la política 

tarifària, tals com modificacions zonals, alteracions de les tarifes dels bitllets de transport o 

creació, modificació i eliminació de títols de transport.  

Totes aquestes modificacions han permès al STIF saber quines són les característiques de la 

mobilitat i com adaptar-s’hi per tal d’adquirir l’equilibri necessari en el seu finançament pel 

que fa als ingressos provinents de la venda de títols de transport públic. 

3.2.6 FINANÇAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC 
Tal i com ja s’ha comentat anteriorment, el STIF és l’encarregat de mantenir l’equilibri global 

del cost del transport a la regió de la Île-de-France. Per poder dur a terme aquesta tasca, 

gestiona el seu pressupost operatiu, participa en el finançament de les inversions i controla la 

política de transports. 

Com a exemple d’esquema de finançament del transport públic, es mostra en la figura 8 els 

diversos canals d’ingressos que va tenir el STIF l’any 2012 i com aquests van ser repartits.  
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Figura 8. Esquema finançament transport públic en la regió de la Île-de-France l’any 2012 (Font: STIF)  

Com es pot comprovar, la principal font de finançament és el pagament del transport, el qual 

és recaptat per les cotitzacions socials i posteriorment entregat al STIF. Aquest és una taxa que 

abonen les empreses i organismes que tenen més de 9 assalariats. La base d’aquesta taxa va 

en funció de la massa salarial. Hi ha tres taxes diferents segons els departaments. A Paris i 

Hauts-de-Seine la taxa aplicada és del 2,60%, a Seine-Sant-Denis i Val-de-Marne la taxa és del 

1,70%, mentre que a Essonne, Yvelines, Val d’Oise i a Seine-et-Marne la taxa és del 1,40%. 

Aquest recurs permet finançar la inversió i el funcionament dels transports col·lectius en la 

Regio de la Île-de-France. 

La segona font de finançament són els usuaris del transport públic, els quals aporten un 30,4% 

dels ingressos totals a través de la compra de bitllets i abonaments. 

La tercera font de finançament són les subvencions públiques rebudes per part de les diverses 

administracions que conformen la regió de la Île-de-France, les quals són despeses de carácter 

obligatori per a les administracions locals membres del STIF. Aquestes contribucions van 

ascendir a 1.707 milions d’euros l’any 2012 i varien segons l’administració en funció de la 

distància a la que es troba de la capital, el nombre de mitjans de transport públic i els habitants 

de cadascuna d’elles. La distribució de subvencions es mostra en la figura 9. 

 
Figura 9. Distribució de les subvencions rebudes de les diverses administracions de la Île-de-France (Font: STIF)  
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Gairebé un 10% dels ingressos provenen de la devolució, per part de les empreses operadores, 

del 50% de la recaptació obtinguda per la venda dels abonaments Navigo; mentre que el 2,8% 

restant s’obté de les sancions aplicades a aquells usuaris que viatgen sense un bitllet de 

transport vàlid.  

Les despeses de funcionament a suportar per aquests ingressos es distribueixen tal i com es 

mostra en la figura 10. Les remuneracions totals abonades a les empreses de transport 

vinculades per contracte al STIF per a l’aplicació de la política d’explotació dels transports 

públic col·lectius representen un 85% de les despeses totals. El 15% restant es reparteix entre 

el transport escolar, les pròpies despeses de gestió del STIF, les partides destinades a estudis i 

altres despeses relacionades amb campanyes de publicitat, foment del transport públic o 

adaptació d’estacions i material rodant a persones amb mobilitat reduïda entre d’altres. 

 
Figura 10. Distribució percentual de les despeses del STIF l’any 2012 (Font: STIF)  

3.3 TRANSPORT FOR LONDON (TFL) 

3.3.1 MARC TERRITORIAL, MOBILITAT I MITJANS DE TRANSPORT 

3.3.1.1 MARC TERRITORIAL 

La ciutat de Londres, situada al sud de l’illa de la Gran Bretanya, és la capital del Regne Unit i la 

principal metròpolis financera i de negocis amb estatus de “gran ciutat mundial” de la Unió 

Europea. La seva població supera els vuit milions d’habitants i posseeix una àrea d’influència 

funcional que transcendeix els seus límits administratius i compte, com a mínim, amb cinc 

milions d’habitants més. 

L’àrea metropolitana de Londres es coneix com el Gran Londres, o Greater London en anglès, i 

és una de les nou àrees administratives i comtats d’Anglaterra. La zona administrativa de Gran 

Londres es va crear l’any 1965 i cobreix la ciutat de Londres juntament amb 32 districtes, amb 

una àrea d’influència de 1579 km2. La ciutat de Londres, la qual té una superfície de 2,6 km2, té 

un estatus especial dins del Gran Londres, ja que no forma part dels 32 districtes.  
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3.3.1.2 MOBILITAT 

S’han analitzat els desplaçaments realitzats a l’àrea metropolitana de Londres en un dia feiner. 

La distribució segons els modes utilitzats queda reflectida en la taula 5. 

 Total desplaçaments a la Greater London 

 Desplaçaments % 

No motoritzats 6.900.000 22,7% 

Transport públic 13.400.000 44,1% 

Transport  privat 10.100.000 33,2% 

TOTAL 30.400.000 100,0% 

Taula 5. Distribució modal dels viatges realitzats en un dia feiner a Greater London (Font: Transport for London)  

Tal i com es pot apreciar, el transport públic és el mode més utilitzat per desplaçar-se en un dia 

feiner a la Greater London. Aquest fet és degut a una amplia xarxa de transport públic 

col·lectiu i a les restriccions existents per accedir a l’interior de la capital amb vehicle privat. 

3.3.1.3 MITJANS DE TRANSPORT PÚBLIC 

A la Greater London existeixen varis modes de transport públic, però un dels més antics i 

utilitzats de la ciutat és el autobús. Amb aquest els usuaris del transport públic realitzen fins a 

4.1 milions de viatges diaris, el que suposa un 47% dels viatges realitzats en transport públic. 

Actualment hi ha uns 7.500 autobusos en servei que recorren les més de 19.500 parades 

d’autobús que es troben distribuïdes per tota la capital.  

L’altre pilar del transport públic de la ciutat és el metro. Londres va ser la primera ciutat del 

món en disposar d’una línia de metro a l’any 1863, tot i que el tram recorregut només era de 6 

km. Avui en dia el metro de Londres disposa de més de 408 km de ferrocarril i 11 línies que 

recorren 275 estacions, permetent als usuaris realitzar fins a 3 milions de viatges diaris.  

Altres modes de transport públic són el DLR (Docklands Light Railway), els trens de rodalies 

(London Overground), el tramvia i el LRS (London River Services).   

El DLR és un tren lleuger que connecta tota l’àrea metropolitana de Londres. Actualment és un 

dels sistemes de control automàtic de trens més avançat del món i, des de la seva obertura al 

1987, s’ha expandit per connectar Beckton, Lewisham, London City Airport, Woolwich Arsenal i 

Stratford International; portant fins a 80 milions de passatgers l’any. 

La xarxa de rodalies, o London Overground, viatja a través de 21 dels 33 districtes de Londres; 

connectant les àrees exteriors de Londres amb el centre de la ciutat a través de 4 línies i un 

total de 84 estacions. 

El LRS consta de 8 molls que es connecten entre si mitjançant ferris. Aquests molls estan 

situats estratègicament per millorar la mobilitat a la ciutat de Londres i connectar amb altres 

modes de transport públic i llocs d’interès.  
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3.3.2 CREACIÓ DE L’AUTORITAT DE TRANSPORT PÚBLIC 

3.3.2.1 ANTECEDENTS 

A l’any 1929 es va iniciar el procés de nacionalització de totes les empreses de transport urbà 

de Londres a causa de la necessitat d’eliminar l’excessiva competència existent i evitar un 

desenvolupament independent de les diferents xarxes de transport. 

Així a l’abril del 1933 es va crear la London Passenger Transport Board (LPTB), empresa pública 

que agrupava 5 empreses de ferrocarrils, 17 empreses de tramvies i 61 empreses d’autobusos; 

permetent un elevat grau de coordinació dels transports urbans de Londres. 

Amb el nou govern l’any 1945 es va decidir que les empreses de transport més importants de 

la nació havien de ser nacionalitzades i posades sota un únic òrgan de gestió encarregat de la 

planificació i de la política de finançament. Per això, l’any 1947 es va crear la British Transport 

Commission (BTC), tot i que l’òrgan executiu encarregat dels transports de Londres va ser el 

London Transport Executive (LTE). Tant el president com els membres de la BTC i el LTE eren 

designats pel Ministre de Transports. 

Donat que l’amplitud i diversitat de les activitats de la BTC feien difícil una gestió eficaç i 

unificada de les mateixes, l’any 1962 es van crear òrgans de control independents per a cada 

una de les activitats controlades prèviament per la BTC, i, entre elles, el London Transport 

Board (LTB) com a òrgan propietari i gestor dels transports de Londres.  El LTB era responsable 

directe davant del Ministre de Transports, que era qui nombrava al President de l’Organisme. 

Aquest estava obligat a cooperar amb els Ferrocarrils Britànics en l’àrea del Gran Londres. 

Uns anys més tard va iniciar-se el procés de transferència de funcions del Govern a les 

autoritats locals, motiu pel qual es va crear l’any 1963 el Greater London Council (GLC), òrgan 

encarregat de la planificació local pel Gran Londres, amb una superfície d’actuació de 1.500 

km2. El GLC va ser substituït i reemplaçat a l’any 1984 pel London Regional Transport (LRG). 

Així doncs la planificació i funcionament del sistema de transports del Gran Londres estava 

dividida en diversos organismes e institucions, on uns s’encarregaven de la planificació, altres 

d’executar-ne els plans i altres del control del sistema.  

Degut a aquesta divisió institucional finalment es va dur a terme, a l’any 2000, la creació d’un 

organisme encarregat de la planificació, organització i control de la mobilitat a l’àrea 

metropolitana de Londres.  

3.3.2.2 CONSTITUCIÓ 

La Transport for London va ser creada l’any 2000 mitjançant la Llei del Transport Regional de 

Londres del 1999. Aquest organisme va ser creat per la Greater London Authority (GLA), entitat 

encarregada d’administrar la regió del Gran Londres, inclòs el transport públic. L’objectiu de la 

creació del TfL era el de delegar en ell totes les funcions relatives a la mobilitat en la regió del 

Greater London. En el moment de la seva creació va adquirir les funcions de l’autoritat 

encarregada de la xarxa de transport públic fins aquell moment, la London Regional Transport.  
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3.3.3 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
Aquest organisme està controlat per una junta formada per membres designats per l’Alcalde 

de Londres. Per sota d’aquest hi ha el Comissari de Transport for London, el qual s’encarrega 

d’informar al consell i liderar l’equip de direcció.  

El Consell d’Administració és l’encarregat de governar i dirigir l’autoritat del transport 

metropolità de Londres. Aquest està format per 17 membres, inclòs l’alcalde de la ciutat 

Londres. Pel que fa a la resta de membres, la Llei aprovada per la GLA estableix certs 

requeriments que aquests han de complir, incloent una certa experiència en el camp de la 

mobilitat.   

Existeixen comitès i grups assessors que aconsellen e informen al Consell d’Administració per 

tal de prendre les millors decisions. Aquests comitès són el Comitè d’auditoria i seguretat, el 

Comitè de finances i política, el Comitè de tren i metro, el Comitè de remuneracions, el Comitè 

de seguretat, accessibilitat i sostenibilitat i el Comitè del transport per superfície.  

El Consell d’Administració celebra reunions cada dos mesos, mentre que els diversos comitès 

ho fan una vegada al trimestre.  

Per sota d’aquests òrgans de govern, la Transport for London està organitzada en tres grans 

grups, cadascun d’ells responsable de diversos aspectes i modes de transport. Aquests grups 

són el London Underground, responsable del funcionament de la xarxa de metro; el London 

Rail, responsable de la xarxa de tramvia, la xarxa de rodalies, els trens lleugers i de la 

coordinació amb els operadors responsables del servei de tren; i el Transport en Superfície, 

responsable de la xarxa d’autobusos, servei de taxis i transport fluvial. 

3.3.4 FUNCIONS I OBJECTIUS 
El principal objectiu pel qual va ser creat la TfL és posar en pràctica la Estratègia de Transports 

creada per l’Alcaldia.  

Tot i ser responsable de la majoria de qüestions relacionades amb la mobilitat, la TfL no té 

capacitat d’influenciar en els serveis oferts per les empreses de ferrocarril regional, els quals 

són gestionats per la Junta de Ferrocarrils. 

L’obligació de la TfL és proporcionar els serveis de transport públic a la regió del Greater 

London, establint relacions amb la Junta de Ferrocarrils per tal de cooperar entre sí i coordinar 

els serveis de transport gestionats per ambdues entitats.  

Per poder executar l’estratègia de transport creada per la Greater London Authority, les 

funcions atribuïdes a l’autoritat del transport metropolità TfL són: 

- Organització i coordinació dels serveis de transport públic existents. 

- Establiment de les relacions amb les empreses operadores encarregades de 

l’explotació del servei mitjançant contractes, on es determina sota quines condicions 

generals aquest es duu a terme. 

- Supervisió del compliment dels contractes signats amb les empreses operadores.  

- Posada en servei de la política tarifària establerta per la Greater London Authority. 
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- Finançar el transport públic mitjançant la recaptació dels ingressos i repartiment entre 

les diverses empreses operadores. 

- Redacció i supervisió de programes d’estalvi i eficiència en el transport públic. 

A més a més de la gestió dels serveis de transport públic al Greater London i d’executar la 

política de transports, el Transport for London té altres funcions com ara: 

- Gestió de la taxa de congestió. 

- Manteniment de carreteres principals i semàfors de Londres. 

- Regulació dels taxis de la ciutat. 

- Oferir d’un transport públic més accessible per a les persones amb mobilitat reduïda. 

- Promocionar els desplaçaments a peu i en bicicleta. 

3.3.5 SISTEMA TARIFARI INTEGRAT 
El sistema tarifari integrat del Greater London està organitzat segons unes corones 

concèntriques que delimiten 9 zones, de les quals la zona 1 correspon al centre de la ciutat de 

Londres.  

Per tal de viatjar amb el sistema tarifari integrat pels diferents transports públics de Londres 

els usuaris poden adquirir diferents tipus de bitllets de transport especificats en l’annex 1. Les 

tarifes dels mateixos són revisades cada any i fixades per la Greater London Authority. A més a 

més la Transport for London ofereix diversos descomptes en els preus dels títols de transport 

que es mostren en l’annex 1 per a estudiants, jubilats i nens. 

3.3.6 FINANÇAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC 
Tal i com ja s’ha comentat anteriorment, la TfL és l’encarregada de dur a terme les funcions 

relacionades amb el finançament del transport públic, tals com la recaptació d’ingressos per 

part de les diverses fonts de finançament i el repartiment corresponent entre les diverses 

empreses operadores.  

El finançament del sistema de transport públic a la Greater London procedeix de sis fonts 

principals, les quals són: 

- Ingressos procedents de la recaptació per la venda de títols de transport i de la taxa de 

congestió de la ciutat de Londres. Aquests ingressos s’utilitzen per a cobrir una part de 

les despeses de funcionament i de les inversions dels serveis de transport públic 

col·lectiu de l’àrea metropolitana de Londres.  

- Subvencions del govern central. Les subvencions per part del Departament de 

Transport del govern de Londres són la principal font de finançament del transport 

públic. N’hi ha de dos tipus, una destinada a finançar les inversions i l’altre per cobrir 

una part del cost operatiu del servei de transport públic. A més a més, també es reben 

ajudes per part del govern central destinades a suportar una part dels costos de la 

xarxa de metro i per a altres projectes específics. 

- Ingressos  provinents d’un percentatge de les taxes comercials, les quals paguen els 

negocis establerts a la ciutat de Londres.  
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- Capital provinent de préstecs i endeutament, el qual es demana prestat a diverses 

fonts segons les condicions del mercat. Tot i tenir deutes, la TfL disposa de suficient 

líquid i un nivell d’endeutament assequible i compatible amb una gestió financera 

prudent.  

- Ingressos procedents del desenvolupament comercial, tals com patrocinadors que 

confien en la marca TfL.  

- Fonts de finançament provinents d’altres empreses per tal de dur a terme projectes 

específics relacionats amb la millora del transport públic col·lectiu. 

3.4 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID 

3.4.1 MARC TERRITORIAL, MOBILITAT I MITJANS DE TRANSPORT 

3.4.1.1 MARC TERRITORIAL 

La ciutat de Madrid, capital d’Espanya i de la Comunitat de Madrid, es troba situada al centre 

de la Península Ibèrica. Aquesta compta amb una superfície de 605 km2 i una població superior 

als 3.200.000 habitants.  

A diferència d’altres ciutats europees amb una gran àrea d’influència, aquesta no compta amb 

una àrea metropolitana definida legalment, on s’especifiquin quins són els municipis que 

l’integren. Però a la pràctica, és obvi que les relacions de la capital amb els municipis 

colindants són necessàries, pel que sí que es pot definir una àrea metropolitana de Madrid.  

En referència als transports, la ciutat de Madrid atrau diàriament moltes persones provinents 

de tota la Comunitat de Madrid, no tant sols de la seva àrea metropolitana. És per això que el 

Consorcio Regional de Transportes de Madrid s’encarrega de planificar i organitzar els 

transports de tota la Comunitat i no tant sols de la seva àrea metropolitana. Això suposa una 

regió amb més de 6.400.000 habitants repartits en 8.021 km2 i 179 municipis. El fet que tots 

ells es trobin adscrits al Consorci simplifica i facilita la feina de planificació i organització, 

podent oferir un servei de transport completament integrat en tota la Comunitat.  

3.4.1.2 MOBILITAT 

Segons la última enquesta de mobilitat en un dia laborable realitzada a la Comunitat de 

Madrid, el nombre de viatges realitzats supera els 15.000.000. Cal tenir en compte que 

aquesta enquesta va ser realitzada a l’any 2004. Si es té en compte que la població de la 

Comunitat en aquests 10 anys ha augmentat un 10%, prenent el mateix increment pel nombre 

de viatges realitzats diàriament, aquests poden arribar en l’actualitat als 16.500.000.  

A la taula 6 es mostra la distribució modal dels desplaçaments motoritzats realitzats en un dia 

feiner l’any 2004 a la Comunitat de Madrid. El nombre de desplaçaments realitzats comptant 

els no motoritzats van ser 15.173.407. 
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Interns 

ciutat Madrid 

Connexió 

Madrid - Comunitat 
Resta 

Comunitat 
Total 

 Desplaçaments % Desplaçaments % Desplaçaments % Desplaçaments % 

Transport  privat 280.427 25,9% 965.643 32,6% 3.822.038 39,2% 5.068.108 50,7% 

Transport públic 801.566 74,1% 1.993.879 67,4% 2.136.764 7,6% 4.932.209 49,3% 

TOTAL 1.081.993 10,8% 2.959.522 29,6% 5.958.802 59,6% 10.000.317 100,0% 

Taula 6. Distribució modal viatges mecanitzats a la Comunitat de Madrid any 2004 (Font: EDM04) 

El fet més destacable d’aquestes dades és la gran diferència entre l’ús del transport públic i del 

transport privat a l’interior de la ciutat de Madrid, el que denota una bona oferta de transport 

públic. Donat que un 67% dels desplaçaments per accedir o sortir de la ciutat es fan amb 

transport públic, es pot afirmar que la capital es troba ben comunicada amb la resta de la 

Comunitat. El balanç final entre ambdós categories de transport mecanitzat és suficient per 

apreciar la bona feina que realitza el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. 

3.4.1.3 MITJANS DE TRANSPORT PÚBLIC 

Els mitjans de transport públic col·lectius disponibles a la Comunitat de Madrid es poden 

agrupar en dos grups segons si aquests presten servei a la ciutat capital o a la resta de la 

Comunitat de Madrid. 

A l’interior de la ciutat de Madrid els transports públics existents són el metro, els autobusos 

urbans i el metro lleuger o tren en superfície. Pel que fa a la resta de la Comunitat, el tren de 

rodalies connecta la capital amb les principals ciutats, mentre que l’extensa xarxa d’autobusos 

interurbans arriba a tots els municipis del territori. 

Cada municipi disposa de la pròpia xarxa d’autobusos urbans. En la majoria de casos aquesta 

és prou extensa, pel que gairebé tots els viatges es duen a terme a través d’aquesta. En els 

municipis més petits, la xarxa d’autobusos propis urbans és petita o inexistent, de manera que, 

en els casos en què existeix, aquesta complementa la xarxa d’autobusos interurbans. 

En la taula 7 es poden veure les principals característiques dels diversos mitjans de transport 

públic de la Comunitat de Madrid, d’on s’extreu que es tracta d’una xarxa de transport públic 

densa amb una longitud elevada i suficient per cobrir pràcticament la totalitat del territori de 

la Comunitat de Madrid. 

Mode 
Línies Xarxa (km) Nº parades 

/ estacions 
Veh – km 
(milions) 

Viatges 
(milions) 

Metro 12 287,0 238 191,3 604,1 

Metro lleuger 4 35,5 56 13,3 15,8 

Tren de rodalies (RENFE) 9 384,2 92 144,5 180,3 

Autobusos urbans Madrid (EMT) 217 1.546,7 4.626 93,6 408,2 

Autobusos urbans altres municipis 118 669,7 3.031 20,3 40,9 

Autobusos interurbans 348 3.382,7 6.988 169,5 179,8 

TOTAL 708 6.305,8 15.031 632,5 1.429,1 

Taula 7. Característiques dels mitjans de transport públic col·lectiu de la Comunitat de Madrid (Font: CRTM) 
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El conjunt de la xarxa de metro de la ciutat de Madrid és explotat per l’empresa pública Metro 

de Madrid, S.A, propietat de la Comunitat de Madrid. Existeix una excepció en el cas de la línia 

9 del metro, l’explotació i gestió de la qual va ser concedida a l’empresa de caràcter público-

privada Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A, les accions de la qual es troben repartides 

entre diverses empreses privades i l’empresa Metro de Madrid, S.A. 

L’empresa operadora encarregada d’oferir el servei dels autobusos urbans de la ciutat de 

Madrid és la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Aquesta és una empresa de 

caràcter públic propietat de l’Ajuntament de Madrid que va ser creada el 1947 substituint a 

l’anterior Empresa Mixta de Transportes. 

Pel que fa a la resta d’autobusos urbans d’altres municipis e interurbans, aquests són oferts 

per un total de 39 empreses operadores diverses, algunes de les quals tenen caràcter públic i 

són propietat dels principals municipis de la Comunitat. 

El metro lleuger o tramvia uneix la perifèria amb el centre de la ciutat de Madrid. El servei 

d’aquest mode de transport, tot i tenir únicament 4 línies, és ofert per tres empreses 

operadores. L’empresa Metros Ligeros de Madrid, S.A., de caràcter publico-privat propietat de 

dues empreses privades i de Metro de Madrid, S.A., és l’encarregada de prestar el servei de la 

línia 1. L’empresa Metro Ligero Oeste, S.A., de caràcter privat, explota les línies 2 i 3 del metro 

lleuger. La línia 4 és explotada per l’empresa privada Tranvía de Parla, S.A. 

Per últim, el tren de rodalies és un servei de transport ofert per la companyia ferroviària Red 

Nacional de los Ferrocarriles Españoles. RENFE és una empresa pública propietat del Ministeri 

de Foment de l’Estat Espanyol.  

3.4.2 CREACIÓ DE L’AUTORITAT DE TRANSPORT PÚBLIC 

3.4.2.1 ANTECEDENTS 

El 28 de setembre del 1964 va aprovar-se un Decret mitjançant el qual es creava l’Àrea 

Metropolitana de Madrid i, juntament amb aquesta, la Comisión de Planeamiento y 

Coordinación del Área Metropolitana de Madrid. Aquest últim organisme, pertanyent al 

ministeri d’obres públiques i urbanisme, tenia l’objectiu de gestionar i planificar les 

infraestructures de transport i el desenvolupament urbanístic metropolità de l’Àrea 

Metropolitana de Madrid. Tot i això, COPLACO no tenia una visió de coordinació de la gestió 

dels serveis oferts per les diverses empreses operadores ja fossin de caràcter públic o privat.  

L’any 1979 van constituir-se els diversos ajuntaments, els quals van reclamar l’autonomia 

d’organitzar i redactar els propis plans urbanístics i serveis de transport públic. Aquest fet va 

portar a la desaparició dels dos organismes anteriors, l’Àrea Metropolitana de Madrid i 

COPLACO, fent un pas enrere en l’objectiu de la integració del transport públic.  

El fet que pocs anys més tard la població es traslladés de la capital a les ciutats properes va 

comportar la necessitat d’una important millora en el servei de transport públic, el quan va 

començar a perdre usuaris degut, en part, a la forta competència entre les dues empreses 

públiques operadores de la xarxa de metro i d’autobús de la ciutat de Madrid, la qual conduïa  

a una falta de coordinació del transport públic a tots els nivells. 
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Tots aquests aspectes van fer palesa de la necessitat de la creació d’un organisme coordinador 

del transport públic col·lectiu de la Comunitat de Madrid. 

3.4.2.2 CONSTITUCIÓ 

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid va ser creat per la Llei de la Comunitat de 

Madrid el 16 de maig del 1985, passant a estar operatiu un any més tard. 

Segons la Llei de creació del mateix, aquest és una entitat amb personalitat jurídica i patrimoni 

propis, mitjançant la qual s’articula la cooperació i participació de la Comunitat de Madrid i els 

Ajuntaments de la Comunitat en la gestió conjunta del servei de transport públic col·lectiu. 

El CRTM es crea com a un organisme autònom de la Comunitat de Madrid, amb un àmbit 

d’actuació de tota la Comunitat. D’aquesta manera, tots els municipis pertanyents a la 

Comunitat poden adherir-s’hi de forma voluntària. Segons l’establert en la mateixa llei de 

creació, els municipis han de cedir, en el moment de la seva adhesió al consorci, els propis 

drets sobre la planificació i organització del transport públic, de manera que el CRTM pugui dur 

a terme plenament les funcions que li van ser atorgades.  

3.4.3 ESTAT ACTUAL I ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
Actualment el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha aconseguit l’adscripció 

voluntària de 177 municipis d’un total den 179 existents a la Comunitat de Madrid. Cal 

destacar que els dos municipis que no hi estan adherits tenen poblacions inferiors als 1.000 

habitants i no disposen de transport públic col·lectiu, de manera que a efectes pràctics es pot 

dir que el consorci gestiona el transport públic de tota la Comunitat de Madrid.  

Per a un correcte funcionament del consorci, la Llei de creació del mateix n’establia la direcció 

per part d’un Consell d’Administració. Aquest, dirigit per un president del consell, havia d’estar 

format per 20 membres, on 7 vocals representaven la Comunitat de Madrid, 6 vocals 

representaven els Ajuntaments consorciats on 3 eren del Ajuntament de Madrid, 2 vocals en 

representació de l’Estat, 2 vocals en representació dels sindicats, 2 en representació de les 

associacions empresarials i, per últim, un vocal en representació de les associacions de 

consumidors i usuaris de la Comunitat de Madrid. Cal destacar la presència, a més a més de les 

diverses administracions públiques implicades en el transport públic col·lectiu, 

d’organitzacions privades tals com associacions empresarials o de consumidors.  

S’extreu, del propi Consell d’Administració, una Comissió Delegada formada per sis membres 

del consell. L’objectiu d’aquesta Comissió és la de dur a terme les funcions encomanades per 

part del Consell d’Administració. 

L’encarregat de dur a terme la direcció immediata del Consorci sota l’autoritat del Consell 

d’Administració és el Director Gerent.  

Per tal de donar el suport necessari al Consell d’Administració es crea, per la mateixa Llei de 

creació del Consorci, un Comitè Tècnic, el qual té la funció d’informar i donar suport tècnic al 

Consell d’Administració en tots els aspectes que se’l requereixi. 
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Després de trenta anys amb els mateixos òrgans administratius és necessari dur a terme una 

millora i modernització del Consorci, fet que implica un repartiment de les competències 

atribuïdes a cada òrgan. Així, l’any 2013 es creen, sota la dependència del Director Gerent del 

Consorci, dos nous òrgans administratius, la Secretaria General i la Direcció de Planificació 

Estratègica i Explotació. Aquests dos nous òrgans estaran estructurats en varies àrees 

funcionals per tal de poder dur a terme més eficaçment les funcions que li són atribuïdes.  

3.4.4 FUNCIONS I OBJECTIUS 
El Consorci Regional de Transports Públics Regulars de Madrid es crea amb el propòsit 

d’establir un Organisme que tingués autoritat, representativitat i capacitat tècnica suficient per 

tal d’aconseguir un sistema integrat de transport públic de viatgers, amb una major capacitat i 

qualitat de la oferta; articulant la cooperació i participació de totes les institucions i 

administracions implicades en la ordenació d’aquest servei públic.  

Per aconseguir dur a terme els seus objectius, es va dotar al Consorci d’una sèrie de 

competències i funcions, les quals prèviament corresponien a la Comunitat de Madrid o als 

Ajuntaments de la mateixa. Aquestes són:  

- Planificació de la infraestructura del transport públic de viatgers, definint la política a 

seguir, la programació de les inversions i la supervisió d’aquests projectes. 

- Planificació dels serveis i establiment dels programes d’explotació per a les empreses 

operadores dels serveis. 

- Elaboració de la política tarifària amb l’objectiu d’un marc tarifari comú. 

- Tramitació i resolució d’autoritzacions i concessions. 

- Dur a terme les inspeccions i, en cas necessari, les corresponents sancions. 

- Recaptació dels ingressos obtinguts per la venda de títols combinats de transport 

propietat del CRTM. 

- Distribució, entre les empreses públiques dependents del Consorci, dels ingressos per 

tarifes i realització de les compensacions que siguin necessàries entre les diverses 

empreses operadores. Per tal d’establir correctament les compensacions 

econòmiques, el consorci realitzarà un control dels ingressos i costos de les empreses 

prestadores del servei de transport. 

- Creació d’una imatge global del sistema de transport públic, mitjançant publicitat i 

atenent e informant als usuaris del transport públic. 

- Establiment de mecanismes de coordinació amb l’Administració de l’Estat. 

- Responsabilitat del finançament del transport, mitjançant la coordinació de les 

subvencions proporcionades per les diverses administracions responsables. 

- Elaboració de propostes de convenis amb altres Comunitats Autònomes sobre 

aspectes relacionats amb les funcions del Consorci. 

Aquestes funcions atorgades des de l’inici de la creació del Consorci s’han vist modificades al 

llarg d’aquests anys segons l’evolució del sistema de transport. Així doncs, un cop assolit el 

marc tarifari comú, les funcions relacionades amb la política tarifària recauen en la 

determinació de les tarifes dels títols de transport, la creació de nous títols o modificació dels 

existents. Algunes de les funcions afegides amb el temps han estat la realització d’estudis, 
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informes i enquestes per tal de controlar la variació de la mobilitat i d’aquesta manera poder 

satisfer-ne la demanda.   

3.4.5 SISTEMA TARIFARI INTEGRAT 
De la mateixa manera que en la ciutat de Barcelona, el sistema tarifari de la Comunitat de 

Madrid és parcialment integrat. Aquest fet beneficia als usuaris que únicament necessitin 

viatjar mitjançant un mode de transport, donat que l’abonament d’aquest és més econòmic 

que els abonaments integrats.  

Com que el CRTM gestiona els transports públics de tota la Comunitat de Madrid, tot el seu 

territori es troba dividit en zones tarifaries concèntriques, tal i com es mostra a la figura 11. 

 
Figura 11. Mapa zones tarifàries comunitat de Madrid (Font: CRTM) 

Com es pot observar, la ciutat de Madrid és la zona central A, mentre que els municipis 

colindants més propers a la capital es troben repartits en les zones B1, B2 i B3. La resta del 

territori de la Comunitat que queda més allunyat pertany a les zones C1 i C2.  

L’afluència de viatgers que entren i surten de la Comunitat de Madrid respecte les Comunitats 

veïnes és tant elevada que, l’any 2011, la comunitat de Castilla – La Mancha va firmar un acord 

amb la comunitat de Madrid per tal d’incloure les províncies adjacents a la mateixa dins la seva 

política tarifària. Per aquest motiu van crear-se les zones tarifàries E1 i E2, dins les quals 

s’inclouen els municipis pertanyents a les províncies de Toledo i Guadalajara.  
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Segons aquest acord, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid és l’encarregat de 

gestionar els serveis d’autobusos interurbans que presten servei en els municipis de les 

províncies de Toledo i Guadalajara. D’aquesta manera els abonaments de les zones E 

permeten utilitzar, a més a més dels serveis de transport interiors a la Comunitat de Madrid, 

els corresponents a aquestes empreses operadores i als trens d’aquestes províncies.  

Per tal de poder viatjar mitjançant un títol de transport integrat és necessari posseir una 

targeta de transport. Aquesta és personal e intransferible i en ella figuren impresos el nom i la 

fotografia del titular i un número d’identificació, servint de suport als títols de transport 

emesos pel CRTM. Per tal de poder realitzar un desplaçament és necessari tenir carregat a la 

targeta un abonament de transport vàlid i que es correspongui amb el viatge que es pretén 

realitzar. Els abonaments són vàlids per la zona indicada i les que es troben compreses a 

l’interior de la mateixa. 

La targeta de transport públic és una tarja sense contacte, la qual ha substituït la tecnologia de 

bitllets amb banda magnètica. Així, per poder accedir als diversos modes de transport 

únicament cal aproximar-la al lector senyalitzat sense necessitat que es produeixi contacte. 

Els diversos abonaments integrats emesos pel CRTM i les seves tarifes per a l’any 2014 es 

troben en l’annex 1. La creació de diverses tarifes en funció de la combinació de certes zones 

tarifàries permet a l’usuari habitual del transport públic beneficiar-se d’uns millors preus. 

A més a més dels descomptes per als joves i persones de la tercera edat, per a cada 

abonament de transport existeixen modalitats amb descompte per a les famílies nombroses i 

persones discapacitades. 

3.4.6 FINANÇAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC 
Una de les principals funcions atorgades al Consorcio Regional de Transportes de Madrid és la 

gestió del finançament del transport públic. A tal efecte, en la Llei de creació del consorci 

s’especifica que aquest serà l’òrgan receptor dels recursos financers provinents de: 

- Crèdits que figuren en el pressupost del consorci per al sosteniment del servei. 

- Les aportacions de l’Estat, la Comunitat de Madrid i els Ajuntaments integrats en el 

consorci, els quals aporten finançament com a compensació dels costos dels serveis de 

transport públic de la seva competència. La quantitat a aportar per part d’aquests 

queda fixada anualment en els pressupostos del Consorcio. 

- Les aportacions de les empreses privades. 

- Els ingressos corresponents a la venda de títols multimodals implantats pel Consorci. 

- Les sancions imposades en l’exercici de les seves competències. 

Amb tots aquests diners recaptats provinents de les diverses fonts esmentades el consorci té 

l’obligació d’atendre les despeses de funcionament del transport públic en el seu àmbit 

d’actuació, els programes d’inversió de les empreses públiques integrades al consorci i 

proporcionar les compensacions econòmiques a les empreses operadores en funció de l’ús per 

part dels usuaris dels abonaments de transport integrat propietat del CRTM. 
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Actualment el 55,8% dels ingressos que rep el consorci provenen de subvencions de les 

diverses administracions, mentre que el 44,2% restant són ingressos provinents de la 

recaptació de la venda d’abonaments de transport.  

Origen Ingressos Percentatge 

Administració General de l’Estat 116.509.426,18€ 5,0% 

Comunitat de Madrid 1.083.433.719,95€ 46,6% 

Ajuntament de Madrid 91.212.534,99€ 3,9% 

Ajuntaments locals i Comunitat Castilla-La Mancha 7.109.638,87€ 0,3% 

Ingressos recaptació 1.026.859.199,46€ 44,2% 

TOTAL 2.325.124.519,45€ 100% 

Taula 8. Fonts i ingressos del CRTM l’any 2012 (Font: CRTM) 

El repartiment d’aquests ingressos es mostra a la taula 9. 

Destí Despeses Percentatge 

Metro de Madrid, S.A. 914.603.758,61€ 39,2% 

Empresa Municipal de Transportes de Madrid 489.226.462,52€ 21,0% 

Renfe Rodalies 138.452.083,58€ 5,9% 

Concessions ferroviàries (metro lleuger)  125.941.572,00€ 5,4% 

Concessions per carretera (autobusos urbans e interurbans) 572.884.251,56€ 24,5% 

Altres necessitats (concessions administratives, etc) 42.672.662,53€ 1,8% 

Necessitats pròpies del CRTM 50.381.428,61€ 2,2% 

TOTAL 2.334.162.219,41€ 100% 

Taula 9. Despeses del CRTM l’any 2012 (Font: CRTM) 
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4. LIMA METROPOLITANA 

Després d’analitzar diverses àrees metropolitanes europees amb autoritats del transport ja 

implantades, aquest apartat de l’estudi es centra en el territori objecte d’estudi. 

En els dos primers punts es defineixen les característiques territorials i poblacionals de l’àrea 

metropolitana de Lima i l’esquema de mobilitat de la mateixa.  

El tercer punt d’aquest apartat es centra en el transport públic, definint els diversos modes 

existents amb els corresponents organismes responsables. Per últim, s’exposa quina és la 

problemàtica existent amb el transport públic per tal de poder justificar la necessitat 

d’implantar una autoritat del transport metropolità en aquesta regió. 

4.1 ÀREA METROPOLITANA DE LIMA 

Per poder entendre les divisions administratives que afecten a l’organització del transport 

públic de Lima, capital del Perú, cal definir prèviament com es troba organitzat el país. 

Donada la seva extensa superfície, el territori del Perú es divideix en un total de 24 

departaments els quals, al seu torn, es troben dividits en províncies. Cada província es troba 

dividida en districtes, essent aquestes subdivisions les menors circumscripcions político-

administratives del país. Segons aquesta organització, el Perú es troba dividit en un total de 24 

departaments, 196 províncies i 1.846 districtes. 

 
 Figura 12. Departaments del Perú i situació de les províncies de Lima i Callao (Font: Viajar a Perú) 
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El departament de Lima es troba dividit en 11 províncies, entre les quals es troben la Província 

de Lima i la Província Constitucional del Callao. Ambdues compten amb un règim especial que 

els hi atorga govern a nivell local i regional.  

Les institucions públiques encarregades de gestionar les províncies i prestar els serveis d’àmbit 

local en les seves respectives jurisdiccions són les municipalitats provincials, o metropolitana 

en el cas especial de la Província de Lima. En el cas dels districtes, les institucions són menors i 

s’anomenen municipalitats districtals.  

El territori objecte d’aquest estudi, l’àrea metropolitana de Lima, està formada per les 

províncies de Lima i Callao i rep el nom de Lima Metropolitana.  La seva ubicació dins el país és 

important, ja que es troba al centre de la costa del Perú. Les dues infraestructures de transport 

més importants estan situades molt a prop del centre històric de Lima: el port està ubicat a 

15km i l’Aeroport Internacional Jorge Chávez a 10km, a l’interior de la Província Constitucional 

del Callao. Ambdós serveixen per connectar el país amb la resta d’Amèrica i Àsia, ja que el port 

de Callao hi té enllaços directes a través de l’Oceà Pacífic.  

La Província de Lima està formada per 43 districtes, on el districte de Lima és l’actual centre 

històric de la ciutat. Pel que fa a Província Constitucional del Callao, aquesta es troba dividida 

en 7 districtes; de manera que en conjunt les dues províncies estan fragmentades en 50 

districtes, els quals conformen l’àrea metropolitana de Lima. Totes elles s’agrupen en un total 

de 6 zones segons la seva ubicació, tal i com es mostra en la figura 13. 

 
Figura 13. Distribució de Lima Metropolitana en 6 zones (Font: CAF Banco de Desarrollo de América Latina) 
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Històricament les ciutats de Lima i Callao es trobaven separades per un desert, però la seva 

connexió al segle XIX mitjançant un ferrocarril va propiciar l’expansió urbana de les dues 

ciutats, la qual va tenir el seu punt àlgid en els anys 1970. Actualment les dues ciutats es 

troben totalment unides formant una única trama urbana, de manera que únicament es 

separen administrativament.  

Dins del departament de Lima, la superfície ocupada per les províncies de Lima i Callao, és a 

dir, l’àrea de Lima Metropolitana, és de 2.818,98 km2, on hi viuen 10.568.436 persones, el que 

suposa un 30% de la població del Perú. De tots ells s’estima que aproximadament un 13% viu 

en condicions de pobresa, fet que caracteritza els hàbits de mobilitat de la població.  

Per tal de poder implementar un nou sistema de mobilitat integral cal conèixer l’estructura 

urbana de la ciutat. La zona de Lima Centro és la zona històrica de la ciutat i on es generen un 

gran nombre de desplaçaments diaris. Tot i això, com es pot observar en la figura 14, l’àrea 

metropolitana de Lima té una configuració polinuclear de varis centres comercials i financers. 

Aquests segueixen la direcció nord – sud seguint els principals eixos viaris. Pel que fa a les 

àrees industrials, aquestes es concentren en la zona de Lima Este amb alguns nuclis aïllats en la 

zona de Lima Norte. Finalment, els sectors residencials es desenvolupen amb baixes densitats 

poblacionals cap a les afores, mentre que a la zona del centre de l’àrea metropolitana s’hi 

troba una major densificació en altura i població. 

 

 

Figura 14. Estructura urbana de Lima Metropolitana (Font: Instituto Metropolitano de Planificación) 
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4.2 MOBILITAT 

En tota la regió de Lima Metropolitana hi ha registrats un total de 1.595.106 vehicles a motor, 

dels quals 1.195.353 són cotxes, 241.520 motos i 158.233 són mototaxis. Si bé això suposa una 

taxa de motorització de les més baixes d’Amèrica Llatina, la taxa de mortalitat és de les més 

altes, fet que posa en evidència un important problema de seguretat vial. 

Diàriament es produeixen més de 16 milions de desplaçaments, la distribució per modes dels 

quals es mostra en la taula 10. 

Mode Tipus Percentatge Percentatge total 

No motoritzat 

A peu 5,8% 

7,4% Bicicleta 0,8% 

Altres 0,8% 

Transport públic 

Combi 33,6% 

80,6% 

Microbus 29,9% 

Mototaxi 4,8% 

Colectivo 4,1% 

Taxi 3,5% 

Bus metropolitano 3,0% 

Metro 1,7% 

Transport privat 
Cotxe 7,6% 

8,3% 
Moto 0,7% 

Taula 10. Distribució modal dels desplaçaments a Lima Metropolitana l’any 2013 (Font: Lima Metropolitana) 

En comparació amb altres àrees metropolitanes de Sud Amèrica similars a la regió d’estudi, l’ús 

del transport públic a l’àrea metropolitana de Lima és molt superior (enfront el 53% a Bogotá o 

el 37% a Santiago de Chile). Tot i aquest ús tant elevat per part dels residents de la regió, un 

67,7% està insatisfet amb el servei de transport públic enfront el 6,3% d’usuaris satisfets, 

segons la enquesta de satisfacció del transport públic de Lima Como Vamos 2013. Aquestes 

dades reafirmen l’ineficient sistema de transport públic del que disposa la regió. 

Cal tenir en compte que els fluxos de mobilitat a l’interior del territori es troben dividits en 

diverses zones, donada la característica policèntrica del territori, la seva complexa organització 

i gran extensió territorial. Segons estudis publicats per l’organisme pertanyent a la 

Municipalitat Metropolitana de Lima Protransporte l’any 2006, la major demanda de transport 

públic es dóna en les zones nord i centre i en els eixos vertebradors de la ciutat que van de 

nord a sud, mentre que en les zones del sud i del sud-oest la demanda és menor. 

Per a satisfer aquesta demanda, en els últims anys el transport públic de la regió s’ha vist 

reestructurat. Des de la Municipalidad Metropolitana de Lima s’han potenciat grans eixos 

centrals que creuen l’àrea metropolitana des de Lima Norte fins a Lima Sur, els quals són 

complementats mitjançant eixos secundaris que tenen la funció d’alimentar aquests eixos 

centrals des de les zones restants.  
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4.3 TRANSPORT PÚBLIC 

4.3.1 MITJANS DE TRANSPORT PÚBLIC 
Els mitjans de transport públic existents actualment a la regió de Lima Metropolitana es basen 

principalment en modes viaris. Entre tots ells hi ha registrats 23.182 vehicles predominant les 

unitats petites i antigues, on el 80% té més de 15 anys d’antiguitat. De tots els vehicles de 

transport públic inscrits, un 49% són microbusos i un 39% camionetes rurals, també conegudes 

com a combis.  

Actualment entre tots els vehicles de transport públic es realitzen 559 rutes de transport, de 

les quals 403 han estat atorgades per la Municipalidad Metropolitana de Lima i 156 per la 

Municipalidad Provincial de Callao. Totes elles són cobertes per un total de 298 empreses de 

transport públic. Amb aquesta gran varietat de rutes és inevitable que moltes d’elles es 

solapin, portant únicament a problemes de congestió de trànsit a les principals vies de l’àrea 

metropolitana. Segons les últimes dades disponibles, els recorreguts de rutes superposades 

supera els 38.000 quilòmetres. 

 
Figura 16. Plànol actual de les rutes de transport públic de Lima (Font: Municipalidad Metropolitana de Lima) 

4.3.1.1 COMBI 

El mitjà de transport públic més utilitzat són les combis. Aquestes són furgonetes rurals de 

tipus minivan que utilitzen els passatgers per realitzar trajectes curts, amb un total d’entre 10 i 

16 seients.  
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S’estima que en tota l’àrea metropolitana de Lima hi ha més de 9.000 combis que presten 

servei de transport públic per tot el territori. Per fer-ho es precisa de dues persones: el 

conductor i el cobrador, éssent aquest últim l’encarregat de cobrar la tarifa establerta als 

viatgers abans d’accedir al vehicle i d’anunciar, amb l’ajut de cartells, el pròxim trajecte que es 

disposa a realitzar la combi mentre aquesta es troba aturada al carrer. Un cop la combi és 

plena fa el trajecte prèviament establert.  

Els dos principals problemes relacionats amb les combis són la poca seguretat i el mínim 

confort amb el que viatgen els passatgers, ja que sovint aquests han d’anar drets i amuntonats. 

 Donat que aquests vehicles són de poca capacitat, que no existeix un registre complert 

d’aquests ni una organització sobre les rutes que segueixen, les combis són les principals 

causes dels problemes de congestió que pateix la ciutat.  

Figura 15. A la esquerra, imatge d’una combi. A la dreta, imatge d’un microbús (Font: www.elcomercio.pe) 

4.3.1.2 MICROBÚS 

El mitjà de transport que disposa de més vehicles en la seva flota és el microbús, superant els 

11.300 vehicles en l’actualitat. Aquests són mini autobusos que disposen d’entre 17 i 33 

seients, en funció del model, i és caracteritzen per ser els vehicles més antics que circulen per 

l’àrea metropolitana.  

Tot i que aquests tenen rutes amb parades establertes, sovint el servei es duu a terme sense 

tenir-ho en compte. Així quan un passatger sol·licita baixar del microbús, o pujar-hi aixecant la 

mà a mode de senyal des de la vorera, el vehicle s’atura al mig del carrer. Cal tenir en compte 

que en les parades establertes no s’indiquen les línies que circulen ni els seus recorreguts, pel 

que si es vol saber l’itinerari d’un microbús s’ha de preguntar al cobrador o llegir-ho al lateral 

del vehicle. Tots aquests aspectes contribueixen a empitjorar el trànsit de la ciutat. 

4.3.1.3 MOTOTAXI 

Les mototaxis són un mitjà de transport molt utilitzat en tota l’àrea metropolitana de Lima, a 

excepció de la zona Lima Centro, on tenen prohibida la circulació degut als problemes en el 

trànsit que aquestes ocasionaven.  

Estan formades per una motocicleta que porta incorporada al darrera una cabina amb dos 

seients, com si fos un carruatge. Aquestes funcionen com el servei de taxi, és a dir, realitzen la 
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ruta que demana l’usuari i s’acorda una tarifa abans de l’inici del servei, ja que els vehicles no 

disposen de taxímetres. Degut a l’elevat índex d’atur registrat en aquesta regió l’any 1980 i la 

lliure importació de vehicles de segona mà, existeix una sobre oferta de taxis i mototaxis, fet 

que es deriva en una disminució de la qualitat del servei, rebaixes de tarifes, baixa rentabilitat 

del negoci, falta de manteniment dels vehicles, informalitat en el servei i un elevat risc 

d’accidents de trànsit.  

Figura 16. Mototaxi aturada i vàries mototaxis circulant per Lima (Font: Presentació Transporte Urbano en Lima 

Metropolitana a Bogotà, 6 de febrer del 2013) 

4.3.1.4 COLECTIVO 

El colectivo, també anomenat òmnibus, és el transport públic urbà per excel·lència. Es tracta 

d’un autobús estàndard d’entre 35 i 40 seients. Aquest servei és ofert per una gran multitud 

d’empreses operadores privades a les quals la Municipalidad Metropolitana de Lima els hi ha 

concedit les rutes a realitzar. Generalment, tant les rutes com les parades preestablertes 

vénen respectades, fet que comporta que els usuaris el vegin com un mitjà de  transport més 

fiable.  

Els trajectes oferts pel colectivo són trajectes llargs que uneixen Lima Centro amb els districtes 

exteriors i amb altres ciutats importants del Perú. 

4.3.1.5 METROPOLITANO 

Per tal de donar resposta als problemes de congestió de la ciutat, l’any 2010 va entrar en 

funcionament el mode de transport conegut com a Metropolitano o Sistema Metropolitano de 

Transporte.  

Aquest és un sistema d’autobusos de ràpida circulació que viatgen per uns carrils separats de 

la resta anomenat Corredor Segregado de Alta Capacidad (COSAC), el qual creua l’àrea 

metropolitana de sud a nord, connectant 16 districtes amb una longitud de 26km i 38 

estacions. 

A banda de la ruta troncal o principal, tant a l’extrem nord com a l’extrem sud de la línia 

principal existeixen rutes anomenades alimentadores que realitzen trajectes curts per tal 

d’apropar els usuaris a les principals estacions del Metropolitano.  

Un total de 4 empreses operadores de transport donen servei al COSAC, tres de les quals són 

consorcis formats per transportistes locals.  
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L’objectiu de la construcció i posada en funcionament d’aquest servei va ser principalment 

reduir els temps de transport i oferir un servei de millor qualitat i seguretat que contaminés 

menys. Donat que s’han satisfet les expectatives esperades, està projectada un segon corredor 

segregat, el recorregut del qual s’ha vist modificat per tal que aquest serveixi per alimentar la 

futura segona línia de metro. 

 
Figura 17. Metropolitano circulant pel corredor segregat d’alta capacitat (Font: www.limamigracion.wordpress.com) 

4.3.1.6 METRO 

Contràriament al que succeeix en les àrees metropolitanes europees analitzades en capítols 

anteriors, el metro és el mode de transport menys utilitzat pels habitants de l’àrea 

metropolitana de Lima.  

Conegut també amb el nom de tren eléctrico de Lima, aquest és un sistema urbà de transport 

ferroviari que recorre la ciutat de Lima de sud a nord-oest, passant adjacent al centre de la 

ciutat, mitjançant viaductes elevats.  

Tot i que les obres de la línia 1 van iniciar-se l’any 1986, no va ser fins a l’any 2012 que va 

iniciar-se el servei degut a l’aturada de les obres per causes econòmiques. Dos anys després va 

inaugurar-se una ampliació de la línia, deixant aquesta tal i com es troba actualment. La xarxa 

bàsica de metro de Lima està formada per 6 línies, tot i que actualment només es troba en 

funcionament la línia 1 i en obres la línia 2. Així doncs el recorregut actual té una longitud de 

34,6 km i consta de 26 estacions de passatgers.  

Així doncs podem concloure que la ciutat de Lima disposa de dos sistemes de transport 

massiu, de construcció recent, que estan començant a alleujar en part el problema de 

mobilitat de la ciutat. Aquests són el metro i el Metropolitano, ambdós amb línies paral·leles i 

en sentit nord – sud.  

4.3.2 SISTEMA TARIFARI 
Donada la gran varietat de mitjans de transport públic i multitud d’empreses prestadores del 

servei, existeixen diferents tarifes segons el mode a utilitzar, pel que es conclou que el sistema 

tarifari de l’àrea metropolitana de Lima no és integrat. 
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La moneda oficial del Perú és el Nuevo Sol. Aproximadament, un sol equival a 27 cèntims 

d’euro. Amb aquesta referència, s’aporten a continuació les tarifes dels diversos mitjans de 

transport. 

En el cas dels microbusos i de les combis, la tarifa promig és de 1 Sol, tot i que aquesta ve 

fixada pel cobrador en funció del trajecte que cada usuari vulgui realitzar.    

En el cas del colectivo o òmnibus, les tarifes acostumen a ser més cares, depenent dels 

trajectes a realitzar, donat que la majoria d’aquests són interprovincials i connecten Lima amb 

la resta de regions del Perú. 

Les tarifes d’accés al Metropolitano són les més regulades degut a que únicament hi ha 4 

empreses operadores encarregades de prestar el servei, fet que facilita la coordinació i posada 

en comú entre elles. Inicialment, la tarifa d’accés als busos troncals era de 1,50 Sols mentre 

que als busos alimentadors era de 1,00 Sol, independentment del trajecte a realitzar. El 

desembre de 2012 va posar-se en servei el primer cas d’integració tarifària, passant a aplicar-

se una tarifa única de 2,00 Sols que permetia realitzar les dues combinacions de viatges 

següents: troncal – alimentador – troncal o bé alimentador – troncal – alimentador. Al 

desembre de 2014 va incrementar-se la tarifa integrada a 2,50 Sols. Donat que no es disposen 

de targetes amb bandes magnètiques ni xips integrats com en els casos de les àrees 

metropolitanes europees analitzades, per tal d’aplicar la tarifa integrada la persona 

encarregada de validar els bitllets descompte, de la targeta de tarifes de l’usuari, 1 Sol si el 

primer mitjà utilitzat és el bus alimentador o 2,50 Sols si el primer mitjà és el bus troncal. A 

partir d’aquí l’usuari disposa de 122 minuts per canviar de mitjà on, en el primer cas, es 

descompten els 1,50 Sols restants quan s’accedeix al bus troncal, mentre que en el segon cas 

no es descompta res a l’accedir al bus alimentador.  Existeixen descomptes per a estudiants 

escolars i universitaris, els quals paguen la meitat de les tarifes mencionades anteriorment. 

Les tarifes del metro de Lima estan fixades a 1,50 Sols per viatge, amb un preu reduït de 0,75 

Sols per als estudiants. Aquests pagaments es poden realitzar mitjançant una tarja intel·ligent 

recarregable. En un futur, un cop construïdes les altres línies de metro previstes, està pensat 

crear un sistema tarifari integrat per a totes les línies de metro. 

4.3.3 ORGANITZACIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC  
Segons el Decret Suprem de 22 de Juliol de 1988, la gestió del transport i del desenvolupament 

urbà de les ciutats del Perú corresponen legalment a les Municipalitats provincials dins la seva 

jurisdicció. Tot i això, es podran delegar algunes funcions menors als principals municipis dels 

diversos districtes.  

En el cas de l’àrea metropolitana de Lima, aquesta avarca dues municipalitats, la Municipalitat 

Provincial de Callao i la Municipalitat Metropolitana de Lima, on dins d’aquesta última s’hi 

distingeixen diversos nivells de govern (cercado, provincial i regional). A més a més cal tenir en 

compte el Govern del Perú, el qual expressa la seva política de transport a l’àrea metropolitana 

de Lima a través del Ministeri de Transports i Comunicacions del Perú. 
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4.3.3.1 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES DEL PERÚ 

El metro de Lima està gestionat per la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de 

Transporte Masivo de Lima y Callao, la qual va crear-se l’any 1986 amb l’objectiu que aquesta 

planifiqués, coordinés, supervisés i controlés les obres del tren elèctric. Donat que aquesta 

obra afectava els territoris de Lima i Callao, van integrar aquesta autoritat el president de la 

República, el president del Ministeri de la presidència, un representant del ministeri de 

transports i comunicacions, un representant de la Municipalitat de Lima i un representant de la 

Municipalitat Provincial de Callao. 

Segons el Decret d’Urgència nº 063-2009, l’Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de 

Transporte Masivo de Lima y Callao va quedar absorbida pel Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones del Perú. Amb aquest Decret d’Urgència va quedar eliminada l’única autoritat 

encarregada d’un mode del transport públic de l’àrea metropolitana que reunia a les diverses 

administracions responsables del transport públic, deixant d’existir cap tipus d’integració 

administrativa. 

D’aquesta manera la Red Básica del Metro de Lima passa a ser responsabilitat de l’Autoridad 

Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE), qui opera sota 

l’exclusivitat de les ordes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); qui pren les 

funcions de planificar, organitzar, establir les tarifes i finançar el metro de Lima.  

4.3.3.2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALLAO 

Pel que fa a la província de Callao, l’òrgan responsable del transport urbà és la Gerencia 

General de Transporte Urbano; departament controlat per la Gerencia Municipal de la 

Municipalidad Provincial de Callao. Respecte els modes de transport existents, des de la 

Municipalidad Provincial de Callao (MPC) s’encarreguen dels autobusos urbans que circulen 

per la Provincia Constitucional de Callao, creant-ne un registre de control i establint rutes que 

són cedides als operadors mitjançant concessions, eliminant així els autobusos il·legals.  

La gerència de transport urbà s’encarrega de proposar i executar la normativa relacionada amb 

el transport i el trànsit, atorgar llicències i autoritzacions, controlar la circulació vial i participar 

en el planejament i control de les obres d’infraestructures vials.  

Per tal de dur a terme les seves funcions, aquest es troba organitzat en dos dependències: 

- Gerència del transport i del trànsit: unitat encarregada del registre i l’autorització de 

noves línies per a la prestació del servei de transport públic. A més a més s’encarrega 

de la senyalització vial i de dur a terme un control del servei de transport públic. 

- Gerència d’execució coactiva de transport: aquesta unitat és l’encarregada de cobrar 

les multes i sancions per infraccions de trànsit i del servei de transport. 

4.3.3.3 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 

En aplicació a la llei nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, l’estructura orgànica dels 

òrgans de govern local o municipalitats està composta pel consell municipal i l’alcaldia. 
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El Concejo Municipal està format per l’alcalde de la província de Lima i 5 regidors, amb 

l’objectiu d’exercir funcions normatives i fiscalitzadores. En matèria de transport públic, aquest 

és l’encarregat de l’aprovació dels pressupostos on s’inclou la partida per a les inversions i 

manteniment del transport públic col·lectiu, l’encarregat d’aprovar el pla territorial on 

s’indiquin les àrees d’expansió urbana i d’establir les gerències encarregades del transport 

públic col·lectiu. 

L’alcaldia és l’òrgan executiu del govern local, on l’alcalde és el representant legal de la 

municipalitat i la seva màxima autoritat administrativa. Les funcions a realitzar per part 

d’aquest són vàries, on en matèria de transport públic és l’encarregat de proposar-li al consell 

municipal els diversos projectes i ordenances a aplicar.  

Amb la Ordenança nº 812 de la Municipalitat Metropolitana de Lima (MML) s’aprova, l’agost 

del 2005, el Reglamento de Organización y Funciones, segons el qual s’eliminen i es 

substitueixen unitats orgàniques existents fins al moment degut a la similitud de rols 

funcionals. A partir d’aquesta llei es crea una única unitat funcional encara vigent actualment, 

que és la Gerencia de Transporte Urbano. 

4.3.3.3.1 Gerencia de Transporte Urbano 

La Gerencia de Transporte Urbano (GTU) de la Municipalidad Metropolitana de Lima és 

l’entitat encarregada de planificar, regular i gestionar el trànsit urbà de passatgers, atorgant les 

concessions, autoritzacions i permisos d’operació per a la prestació de les diverses modalitats 

de serveis públics per al transport de passatgers. Concretament, les funcions delegades a 

aquesta Gerència són les que s’especifiquen a continuació: 

- Planificar, organitzar, coordinar, dirigir, supervisar i controlar les activitats i projectes 

d’operació del Sistema Metropolitano de Transporte y Tránsito, sistema d’autobusos 

de ràpida circulació que circulen a través del Corredor Segregado de Alta Capacidad. 

- Formular, executar i avaluar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal de la GTU. 

- Proposar polítiques públiques locals que promoguin una gestió millorada del Sistema 

de Transporte y Tránsito. 

- Proposar el Plan Corporativo de Inversiones Metropolitanas per a la renovació i 

manteniment de la infraestructura vial existent, definint les prioritats d’execució dels 

projectes a curt, mig i llarg termini. 

- Planejar i organitzar les activitats i projectes d’operacions 

Per a una millor organització i per poder dur a terme totes aquestes funcions, la GTU es troba 

distribuïda en les 5 subgerències següents:  

- Subgerència d’estudis del trànsit i del transport: és l’òrgan responsable d’elaborar 

estudis, projectes i plans estratègics en matèria del transport, trànsit i vialitat per a la 

província de Lima. Li correspon proposar les polítiques i estratègies per aconseguir un 

sistema de transport ordenat, així com la difusió de la informació sobre aquest. 

- Subgerència de regulació del transport: és l’òrgan encarregat de programar, executar i 

controlar els registres i autoritzacions per a la circulació del servei de transport públic. 
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- Subgerència de fiscalització del transport: és l’òrgan que proposa i desenvolupa les 

activitats de fiscalització i control del transport públic i participa en la elaboració i 

control de les normatives relacionades amb el transport en la província de Lima. 

- Subgerència d’enginyeria del trànsit: és l’òrgan responsable de programar, organitzar i 

controlar les activitats per al manteniment i senyalització de les vies, així com el 

funcionament del sistema de semàfors i la gestió del trànsit urbà de vianants i vehicles 

en l’àmbit de la província de Lima. 

- Subgerència del servei de taxi metropolità: és la unitat responsable dels registres i 

control de les expedicions de les autoritzacions per a la prestació del servei de taxi i 

mototaxi en l’àmbit de la província de Lima. Aquesta subgerència es crea degut a 

l’excés del nombre de taxis, ja siguin regulars com irregulars, i descontrol de les 

llicències vigents a la província de Lima  

A més a més d’aquests departaments, la GTU va crear, l’any 2011, el Proyecto Especial 

Metropolitano de Transporte No Motorizado, el qual està adscrit a la GTU. L’objectiu principal 

de la seva creació va ser la incorporació del transport no motoritzat dins la política 

metropolitana de mobilitat urbana, creant espais destinats a la mobilitat en bicicleta i 

promovent-ne el seu ús entre els ciutadans. 

4.3.3.3.2 Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 

Amb l’ordenança número 732 de 25 de novembre de 2004, la Municipalidad Metropolitana de 

Lima va crear l’organisme públic descentralitzat de la MML anomenat Instituto Metropolitano 

Protransporte de Lima, generalment conegut com a Protransporte.  

L’objectiu principal de la seva creació va ser l’elaboració dels projectes i estudis per a la 

construcció i disseny dels 9 corredors vials segregats d’alta capacitat (COSAC), dels quals 

actualment 1 línia es troba en funcionament i la segona a punt per iniciar la seva construcció. 

Actualment les seves funcions són les relacionades a la gestió de la línia 1 del Metropolitano i 

les corresponents a la planificació per a la construcció, amb el menor temps i cost possible, de 

les 8 línies restants projectades. 

En resum, la Municipalidad Metropolitana de Lima i els seus múltiples departaments 

s’encarreguen de la gestió i planificació del colectivo, Metropolitano, taxis, combis i microbús.  

4.3.4 FINANÇAMENT 
El finançament dels diversos modes de transport públic existents actualment varia en funció de 

l’organisme responsable. 

En el cas del metro, més del 90% dels recursos necessaris per al seu funcionament provenen 

del govern de Perú, ja sigui mitjançant préstecs o a través de la tresoreria de l’estat. El 10% 

restant correspon a la recaptació tarifària. El control pressupostari d’aquest mode de transport 

és controlat per l’Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y 

Callao. 

En el cas del Metropolitano, els recursos disponibles provenen de tres fonts de finançament:  
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- Municipalidad Metropolitana de Lima (66%) 

- Banco Interamericano del Desarrollo (17%)  

- Banco Mundial (17%) 

Aquests dos últims són bancs que concedeixen préstecs a governs nacionals, provincials o 

municipals per al desenvolupament de projectes que contribueixin a desenvolupar els països 

d’Amèrica Llatina i Sud-americà, reduint-ne la pobresa i desigualtat i augmentant la qualitat de 

vida dels seus habitants. Aquests préstecs acostumen a ser a llarg termini amb uns interessos 

molt baixos. 

Pel que fa a la resta de transports vials, tals com combis, microbusos taxis o el colectivo, 

aquests es troben sota un règim de concessió, ja sigui per part de la Municipalitat 

Metropolitana de Lima o per la Municipalitat Provincial de Callao. En aquest cas l’aportació per 

part de les administracions responsables és molt poca, motiu pel qual l’empresa transportista 

fixa les tarifes del seu servei, de manera que aquest està finançat per l’usuari del transport 

públic. La conseqüència que s’extreu d’aquest tipus de finançament són vehicles de transport 

que superen la seva capacitat i que no operen si no es troben completament plens. 

4.3.5 PROBLEMÀTICA DEL TRANSPORT PÚBLIC 
Ja s’ha anat comentant al llarg d’aquest treball que la ciutat de Lima i la seva àrea 

metropolitana tenen greus problemes en referència al trànsit i al transport, fet que suposa una 

greu limitació per al creixement econòmic del país. 

4.3.5.1 ORIGEN 

Prèviament a la descripció dels principals problemes relacionats amb el transport públic 

s’analitza l’origen dels mateixos, característica important per poder entendre’ls en l’actualitat. 

El transport públic es converteix en un problema a partir de l’any 1970. Fins a aquest moment 

el creixement de la ciutat encara no havia ultrapassat la capacitat de les infraestructures del 

transport públic aleshores existent, el qual era atès mitjançant varis modes de transport.  

Degut a l’augment de la població en l’àrea metropolitana de Lima la demanda del servei de 

transport públic va incrementar-se considerablement. El govern d’aleshores no va ser capaç de 

preveure aquesta situació ni de planificar una eficaç inversió en infraestructures de transport, 

així que finalment va optar per liberalitzar el mercat del transport públic, permetent així la 

lliure competència de les tarifes, el lliure accés a les rutes i la llibertat per utilitzar qualsevol 

tipus de vehicle per a prestar el servei. Desafortunadament no va crear-se tota la normativa 

necessària per regular aquesta liberalització, de manera que el sector privat va començar a 

cobrir l’excés de demanda existent amb total llibertat. Així va començar una massiva 

importació de vehicles usats per fer-los servir per al transport massiu de persones a través de 

noves rutes que no estaven aprovades pel govern d’aleshores. La majoria d’aquests vehicles 

són les furgonetes rurals anomenades combis que actualment es troben repartides per tot el 

territori.  

A més a més, totes les persones que en aquell moment es trobaven aturades van veure una 

possibilitat de feina en l’oferiment del servei de taxis i mototaxis, així que al mateix temps van 
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importar-se una gran quantitat de vehicles usats a destinar-los a aquest servei. Tot i que una 

part d’aquests van ser registrats, la gran majoria van començar a actuar de manera il·legal i 

descontrolada per tota l’àrea metropolitana fins a assolir la situació actual, on es troben 

registrats únicament el 60% dels taxis existents.      

4.3.5.2 ACTUALITAT 

El principal problema del transport públic en l’àrea metropolitana de Lima és la manca de 

control i organització per part de les autoritats responsables del mateix.  

Per una banda, la Municipalitat de Lima s’encarrega d’atorgar permisos i concessions de rutes 

de transport públic de la província de Lima establertes per la seva gerència de transport urbà a 

algunes empreses de transport, mentre que, de la mateixa manera, la Municipalitat Provincial 

de Callao atorga permisos i concessions de rutes a l’interior del seu territori. Això provoca 

problemes i enfrontaments entre les empreses encarregades del servei de transport i ambdues 

autoritats, ja que la Municipalitat de Lima desacredita les autoritzacions per actuar com a 

empresa de servei de transport públic atorgades per la Municipalitat de Callao i viceversa.    

A més a més d’una manca de coordinació entre ambdós governs locals, tampoc existeix una 

planificació clara per part del Govern del Perú, qui va permetre el creixement desordenat de la 

ciutat cap a zones on no es disposaven dels serveis bàsics, tals com aigua, llum o transport 

públic. Això ha portat, en l’actualitat, a la planificació de rutes de transport públic més 

extenses que arribin a tota la regió, incrementant el temps de viatge considerablement. 

A la pràctica, la divisió de funcions i jurisdiccions entre el ministeri de transports i 

comunicacions i les dues municipalitats genera una multiplicitat de projectes, programes i 

obres desarticulades, sense una visió compartida del territori en conjunt i amb unes constants 

supervisions de poder. Exactament el mateix succeeix entre les diverses gerències que no 

tenen ben definides les funcions a realitzar i no disposen de mitjans per coordinar accions 

entre elles.  

L’òrgan encarregat de la planificació de les rutes de transport públic és la gerència de transport 

urbà de la Municipalitat de Lima o la corresponent de la Municipalitat Provincial de Callao. 

Aquests, a banda de planificar les rutes, també s’encarreguen d’atorgar les concessions de les 

mateixes a les empreses privades disposades a prestar el servei de transport públic col·lectiu.  

Degut a una falta de control i anàlisi d’aquestes empreses privades, les Municipalitats de Lima i 

Callao acaben atorgant concessions de rutes a empreses que no disposen de vehicles propis 

per a poder prestar aquest servei. D’aquesta manera les empreses de transport procedeixen a 

llogar les seves concessions a particulars que disposen d’algun vehicle de transport col·lectiu, 

normalment les furgonetes anomenades combis, sense donar importància a les condicions 

tècniques i físiques de les mateixes.  

Generalment els propietaris dels vehicles de transport col·lectiu es dediquen, al seu torn, a 

llogar aquests vehicles a un conductor i un cobrador que són els que presten el servei final. El 

problema principal recau en què aquests no són treballadors regularitzats que treballen pel 

propietari del vehicle amb les condicions que això suposa, sinó que el propietari els hi deixa el 
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vehicle per tal que ells prestin el servei i obtinguin, a final de mes, un percentatge dels 

ingressos recaptats mitjançant les tarifes de transport venudes.  

Així, els responsables finals de la prestació del servei de transport públic col·lectiu mitjançant 

combis o microbusos són el conductor i el cobrador, els quals es veuen obligats a transportar 

una gran quantitat de passatgers diàriament per tal d’aconseguir un sou baix a final de mes. 

Per fer-ho omplen els vehicles amb un excés de passatgers, els quals viatgen en unes 

condicions precàries, sovint de peu i amuntonats en les combis. Això no només genera un 

servei de molt baixa qualitat sinó que els usuaris viatgen en condicions poc segures.  

Però per tal de transportar el major nombre d’usuaris diàriament, el conductor i cobrador de 

les tarifes no tant sols sobrepassen l’aforament dels vehicles sinó que procuren realitzar els 

desplaçaments en el menor temps possible. Així els conductors acostumen a sobrepassar la 

velocitat màxima permesa conduint d’una manera temerària per tota la ciutat.  

Ja s’ha comentat que l’àrea metropolitana de Lima, tot i tenir una taxa de motorització baixa 

respecte altres ciutats de l’Amèrica Llatina, presenta una taxa d’accidentalitat i mortalitat molt 

superior a les mateixes. El problema recau en que els vehicles de transport públic es veuen 

implicats en un elevat percentatge dels accidents de trànsit, el que provoca un gran nombre de 

morts degut a la poca seguretat en què viatgen els usuaris.  

Degut al sistema de concessió de les rutes de transport, els responsables dels accidents de 

trànsit on es veuen involucrats vehicles de transport públic no són les empreses de transport 

autoritzades per a la concessió sinó la persona encarregada de conduir el vehicle, qui acaba 

per no respondre dels perjudicis causats.  

Un altre fet destacable com a conseqüència d’aquest sistema de transport públic és que els 

conductors d’aquestes furgonetes, al no haver de retre comptes a cap autoritat sobre el servei 

de transport prestat, sovint modifiquen les rutes segons les seves pròpies conveniències. Com 

a resultat d’això, aturen els vehicles allà on creuen que poden captar més viatgers durant un 

temps indeterminat i estableixen les parades d’una manera improvisada, fet que provoca 

desconcert entre els usuaris del transport públic, els quals veuen diàriament alterada la seva 

ruta de transport. 

Tot i existir modes de transport públic controlats i regularitzats per les autoritats competents 

tals com el metro o el Metropolitano, aquests únicament disposen d’una línia de recorregut. 

Així, els habitants que han de desplaçar-se en les direccions que aquests modes ofereixen ho 

fan mitjançant el metro o el Metropolitano ja que són més còmodes, ràpids i segurs. Però 

òbviament aquests dos mitjans de transport no són suficients per abastar tota la regió i donar 

servei a tots els usuaris de transport públic de l’àrea metropolitana de Lima. 

Així, en alguns casos en què l’única opció de mitjà de transport públic són les furgonetes 

combis o els microbusos, molts usuaris es decanten per l’ús del taxi o mototaxis. Tot i que 

aquests són un mitjà de transport més car, es troben presents en qualsevol punt de l’àrea 

metropolitana de Lima, pel que sovint són vehicles més accessibles que els modes de transport 

públic tradicionals. Tot i això, el fet de viatjar en taxi no suposa una garantía de rapidesa i 



Anàlisis metodològic de la implantació d’una autoritat del transport 

metropolità a Lima (Perú) 

 

 
- 71 - 

 

qualitat, ja que l’elevat nombre de vehicles en circulació, en molts casos buits en busca de 

passatgers, no permet oferir un bon servei a l’usuari. 

Com a conseqüència d’una elevada flota de taxis que es troben constantment en circulació 

degut a una manca de zones d’estacionament establertes, un conjunt de combis antigues que 

circulen per on volen i paren allà on més els hi convé i la gran quantitat d’accidents de trànsit 

que es produeixen diàriament, el trànsit i transport a la ciutat de Lima és un problema 

important. 

Tots aquests factors ja comentats generen un desordre a les vies de la ciutat que provoquen 

retencions de trànsit constants. Durant el dia, les vies es troben tant col·lapsades que la 

velocitat mitjana a la que circula un vehicle que es desplaça per l’interior de l’àrea 

metropolitana de Lima és de 17 km/h. Això implica que els habitants que han de desplaçar-se 

en vehicle propi o transport públic per anar a treballar o per estudiar lluny de la seva zona de 

residència perdin una mitjana de tres a quatre hores diàries en desplaçaments.  

Aquesta congestió que afecta diàriament quasi totes les vies de la ciutat provoca una 

contaminació ambiental i acústica que acaben patint els residents d’aquestes vies i els 

habitants de la ciutat que circulen amb modes no motoritzats. Si una gran quantitat 

d’automòbils atrapats en un embús de transit generen una contaminació atmosfèrica 

important, el fet que aquests siguin vehicles amb una mitjana d’antiguitat de 20 anys 

empitjora la situació fins a arribar a límits insostenibles.  

Una altra característica del sistema de transport públic col·lectiu que percep l’usuari de la Lima 

Metropolitana és que aquest està format per un conjunt d’elements aïllats.  

Per una banda, un sistema format per una multitud de combis, sense una estètica comuna que 

les caracteritzi com a un mitjà de transport públic. La marca i dimensions acostumen a ser 

diverses i generalment es caracteritza per ser una flota d’automòbils antiga i en mal estat. 

Els taxis i les mototaxis inunden els carrers de l’àrea metropolitana, tant els que tenen llicència 

per oferir el servei com els que són il·legals. En el primer cas acostumen a ser vehicles distingits 

pels colors groc i negre i es mostra, en el seu interior, el permís per a prestar el servei de taxi 

concedit per la Municipalitat corresponent.  

Els sistemes de metro i dels autobusos del Metropolitano troncals i alimentadors són 

percebuts com dos sistemes complementaris, perfectament identificats amb una estètica 

pròpia i amb tarifes prèviament establertes pels organismes responsables dels mateixos. Tot i 

que aquests dos modes no es troben integrats operacionalment ni tarifariament, són, en 

conjunt, el que l’usuari percep com un bon sistema de transport públic col·lectiu que dóna 

millor servei a la ciutat.  

El colectivo o òmnibus es percebut per a l’usuari com una xarxa d’autobusos regulars, amb 

parades establertes que es respecten i amb recorreguts generalment extensos. El fet que 

aquest servei vingui ofert per una gran multitud d’empreses de transport en dificulta la seva 

organització i coordinació, en el sentit que es perceben com un conjunt de xarxes d’autobús on 

cada empresa presta el seu servei sense tenir en compte les altres pel que fa a horaris, rutes, 
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parades, etc. A més a més no existeix una imatge comuna que identifiqui al servei en conjunt 

sinó que cada empresa dissenya els seus autobusos amb una estètica pròpia i identificadora.  

Tota aquesta varietat de sistemes aïllats degut a una falta de jerarquització del servei de 

transport públic provoca un excés de rutes de transport, les quals en la gran majoria són 

cobertes per vàries empreses simultàniament, fet que empitjora el trànsit a la ciutat i 

contribueix a un agreujament del problema.  

L’actual situació del transport públic en aquesta regió genera una gran quantitat de factors 

negatius que acaben per afectar la qualitat de vida en l’àrea metropolitana de Lima fins a tal 

punt que, segons una enquesta realitzada el mes de juliol del 2014 a usuaris dels diversos 

mitjans de transport públic col·lectiu, un 43% d’aquests estaria disposat a pagar el doble de les 

tarifes actuals a canvi d’un servei de transport públic de qualitat.   

4.3.5.3 MESURES CORRECTORES 

En aquests últims anys s’han dut a terme, per part de la Municipalitat Metropolitana de Lima, 

diverses actuacions per tal de solucionar eficaçment la problemàtica existent amb el transport 

públic col·lectiu en aquesta regió. 

Entre aquestes actuacions destaca l’aprovació de diverses ordenances municipals, cadascuna 

d’elles amb un objectiu concret però totes buscant la mateixa finalitat: una millora en la 

regulació del transport públic. De totes les ordenances que han entrat en vigor en aquests 

últims anys, les que suposen una bona eina per tal d’aconseguir un salt qualitatiu en el servei 

de transport són: 

- Ordenança 1538, que limita el nombre de vehicles de la flota actual de transport per 

tal de reduir la sobreoferta i estableix les característiques i especificacions tècniques 

que han de complir els vehicles que s’incorporin al servei de transport públic regular 

de passatgers, de manera que existeixi un bus patró.  

- Ordenança 1613, segons la qual s’estableixen les bases per a la creació del Sistema 

Integrat de Transport. 

- Ordenança 1599, que regula la prestació del servei de transport públic controlant les 

condicions d’accés i permanència que han de complir les empreses operadores 

interessades en oferir servei de transport públic i fomenta l’aplicació del SIT.  

- Ordenança 1683, que modifica l’anterior en referència a les condicions d’accés i 

permanència per tal d’oferir el servei de transport públic regular de persones.  

Amb l’aprovació d’aquestes ordenances es pretén eliminar bona part dels factors que 

ocasionen el desordre actual en el transport públic de l’àrea metropolitana de Lima. Resumint, 

els objectius principals plantejats per la Municipalitat Metropolitana de Lima són els següents: 

- Eliminar les combis i els taxis il·legals. 

- Registre de totes les empreses i vehicles pertanyents al sistema de transport públic. 

- Que tots els treballadors del sistema de transport disposin d’adequades condicions 

laborals. 

- Controlar el servei ofert per les empreses operadores i exigència d’una qualitat a 

complir.  
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- Les empreses  operadores han de disposar dels vehicles de transport necessaris 

prèviament a sol·licitar la concessió de la ruta a cobrir. A més a més aquestes han 

d’estar legalment constituïdes i formalitzades. 

- Establiment i control de les rutes de transport i parades dels vehicles. 

- Implantació d’un adequat sistema de semàfors i senyalització vial. 

- Establiment d’un bús patró, clarament identificable pels usuaris del transport públic 

amb un únic color per a tots els vehicles. 

- Ordenació dels vehicles amb una numeració i codificació segons la ruta a realitzar per 

tal que els usuaris puguin identificar-la fàcilment.  

- Renovació de la flota de transport públic amb vehicles que contaminin menys l’aire a 

l’àrea metropolitana. 

4.3.5.3.1 Reforma del Transporte 

Una de les mesures correctores més destacables duta a terme per part de la MML va ser crear, 

el juliol del 2013, la campanya anomenada Reforma del Transporte. Aquest és un procés de 

modernització del sistema de transport a través del qual es busca ordenar el transport públic i 

privat de la ciutat duent a terme diverses mesures complementàries.  

El principal objectiu de la reforma del transport és millorar la qualitat de vida dels habitants de 

la província de Lima, oferint-los un transport ràpid, segur, còmode i ordenat. Per fer-ho s’estan 

realitzant diverses activitats, entre les quals destaquen: 

- Ordenació dels principals carrers i avingudes de la província de Lima, establint parades 

fixes d’autobús i limitant el temps de parada dels mateixos per tal de millorar la 

fluïdesa del trànsit. 

- Fomentar l’ús de les rutes alimentadores del Metropolitano, les quals acosten els 

usuaris del transport públic a la línia troncal que creua la ciutat.  

- Millora de les infraestructures vials mitjançant la construcció de noves vies e 

implantació de sistemes de senyalització i semaforització en les principals avingudes 

de la ciutat, per tal de modernitzar-la i ordenar-la. 

- Promoció de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport per als desplaçaments urbans. 

- Contribució a la implementació del Sistema integrat del transport (SIT). 

4.3.5.3.2 Sistema Integrado del Transporte 

En data 26 de juny del 2012 va entrar en vigència la Ordenança 1613 per a la creació del 

Sistema Integrado del Transporte (SIT), amb l’objectiu d’establir les bases per a un sistema de 

transport públic format per diverses modalitats de transport que compta amb integració física, 

operacional i tarifària.  

En aquesta ordenança s’estableixen els motius per a la creació d’aquest tipus de sistema, quins 

modes de transport formaran part del SIT, la infraestructura vial amb la que comptaran i les 

unitats de gestió, entre d’altres. 

A més a més va establir-se un esquema jeràrquic dels diversos modes de transport disponibles, 

establint com a prioritat els mitjans massius tals com el metro o el Metropolitano, els 
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corredors complementaris a aquests, les rutes d’aproximació als mateixos i, per últim, el 

transport no motoritzat.  

Per tal que les empreses operadores puguin entrar a formar part d’aquest futur sistema de 

transport públic, cal que disposin de vehicles de transport de passatgers propis i que els 

treballadors estiguin legalment en plantilla. Amb aquests dos requisits s’espera eliminar 

algunes de les causes que han contribuït a assolir la situació actual en el transport públic. 

Posteriorment a aquesta ordenança on s’aproven les bases del SIT, es va publicar l’ordenança 

1599, la qual regula el transport públic col·lectiu a la Lima Metropolitana i té com a objectiu 

garantir les condicions de qualitat i seguretat en la prestació del servei de transport públic, 

fomentant la implementació del SIT.  

Mitjançant aquesta normativa, la Municipalidad Metropolitana de Lima pretén aconseguir un 

sistema de transport on s’integrin els diversos nivells de transport públic (Metropolitano, 

metro, autobusos...) creant així una xarxa de rutes connectades que garanteixin un transport 

segur, ràpid i ordenat per a la majoria de la població. Per tal d’aconseguir-ho, la Reforma del 

Transporte proposa els següents passos a seguir: 

- Incorporació dels treballadors en plantilla en el règim general de treballadors 

- Agrupació de les empreses en Consorcis 

- Respectar les parades establertes 

- Control de les freqüències de viatges 

Concretament aquesta norma tracta sobre les autoritats competents en matèria del transport 

públic a l’àrea metropolitana de Lima, els requisits i mecanismes per a l’atorgament de 

concessions per a la prestació del servei i les condicions del mateix. També defineix les 

característiques tècniques dels vehicles i les obligacions de l’empresa autoritzada i drets dels 

passatgers. També s’estableixen les infraccions i sancions aplicables, així com el procediment 

sancionador. Aquestes són aplicables tant als usuaris com als conductors o cobradors el servei 

si aquests no compleixen amb la normativa respecte credencials en regla o oferiment el servei. 

En el cas que ens ocupa, la Ordenança 1599 estableix quines seran les autoritats competents 

del transport públic a la regió de Lima Metropolitana i les seves respectives funcions.  

Així, la Municipalitat Metropolitana de Lima passa a ser l’autoritat competent per a regular i 

reglamentar el servei de transport públic regular de persones en la regió de Lima 

Metropolitana. Per fer-ho s’organitza en els 4 departaments següents: 

1. El Concejo Metropolitano 

2. La Alcaldía Metropolitana 

3. La Gerencia de Transporte Urbano 

4. El Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 

Per tal d’evitar superposicions i duplicitat de funcions, en la mateixa normativa s’estableixen 

les competències de cada departament, ja comentades anteriorment. 
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4.3.5.3.3 Plan de Chatarreo 

La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de Protransporte, promou el programa 

conegut com a Plan de Chatarreo, mitjançant el qual els transportistes entreguen els seus 

vehicles de transport públic que tinguin més de 20 anys d’antiguitat a canvi d’una compensació 

econòmica. 

La finalitat d’aquest pla, que va entrar en vigor el gener del 2012 amb l’aprovació de 

l’ordenança 1595, és renovar el parc automotor i reordenar el transport en la regió.  

Durant aquests tres anys que porta el pla en funcionament, han deixat de circular 1875 

vehicles antics comptant camionetes rurals, microbusos i omnibusos obsolets, entregant a 

canvi Protransporte un total de 11.445.500 dòlars.  

Per tal d’acollir-se a aquest pla, els propietaris han d’acceptar de forma voluntària deixar de 

circular per les rutes compreses en l’àrea d’influència del Metropolitano i la línia 1 del metro, 

fomentant d’aquesta manera els mitjans de transport massius.  

4.3.5.3.4 Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao 

Una altra actuació duta a terme paral·lelament a l’aprovació d’ordenances per part de la 

Municipalitat Metropolitana de Lima ha estat el desenvolupament del Plan Metropolitano de 

Desarrollo Urbano de Lima y Callao (PLAM). Aquest es presenta com a un instrument tècnic 

per a la planificació del creixement de la ciutat de Lima amb una visió a llarg termini (any 

2035). 

L’elaboració d’aquest pla, que es troba actualment en procés, s’està duent a terme de manera 

consensuada amb els alcaldes de les ciutats pertanyents a l’àrea metropolitana de Lima, els 

principals empresaris de la regió, els tècnics que treballen per als diversos organismes afectats, 

diverses organitzacions i els ciutadans interessats. Per tal d’assolir consensos i presentar idees 

s’organitzen periòdicament taules de treball. 

Els tres organismes encarregats de la coordinació d’aquest procés són el Instituto 

Metropolitano de Planificación, la Gerencia de Desarrollo Urbano i el Servicio de Parques, tots 

ells pertanyents a la Municipalitat Metropolitana de Lima. Així, tot i que el nom del projecte 

podria intuir a pensar que s’està creant un organisme supramunicipal entre les dues 

municipalitats de Lima i Callao, qui pren les decisions finals segueix sent únicament la 

municipalitat de Lima.  

A grans trets, els objectius plantejats per a l’àrea metropolitana de Lima l’any 2035 són: 

- Ampliació del port i aeroport 

- Establiment de nous centres econòmics 

- Revalorització de les zones monumentals 

- Creació d’àrees verdes 

- Construcció de nous eixos vials per a una bona mobilitat. 

La mobilitat urbana és una de les prioritats d’aquest pla. Per tal de millorar-la s’han establert 

els següents objectius per a l’any horitzó: 
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- Empreses de transport formals 

- Rutes organitzades 

- Sistemes massius de transport 

- Reducció en un 25% dels vehicles de transport públic actuals 

- Augment dels vehicles de transport públic de gran capacitat 

Aquest pla és una bona idea fruit de molta feina que encara ha d’acabar de desenvolupar-se. 

Tot i això, el resultat hauria estat molt més favorable si totes les administracions afectades i 

responsables dels serveis en l’àrea metropolitana de Lima estiguessin implicades a parts iguals. 

4.3.6 NECESSITAT D’UNA AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ 
Conscients de la problemàtica existent en el transport públic de Lima Metropolitana, les 

autoritats responsables del mateix de la Provincia Constitucional de Callao i la Provincia 

Metropolitana de Lima van intentar dur a terme una acció conjunta per tal de millorar la 

situació actual en el sistema de transport públic. Concretament, l’any 2004 ambdues autoritats 

van signar un acord amb la intenció de facilitar el ingrés de les rutes de transport des del 

territori de Callao a Lima i viceversa. Tot i tractar-se d’una bona iniciativa que podria haver 

millorat els problemes que es troben les empreses de transport que realitzen rutes a l’interior 

del territori d’ambdues províncies, en realitat mai va arribar a establir-se un règim de gestió 

comú amb la capacitat necessària per a validar aquestes autoritzacions, de manera que la 

situació no va veure’s millorada en cap aspecte. 

Després d’aquest intent fallit d’acció conjunta, la Municipalitat Metropolitana de Lima va 

adoptar la posició d’autoritat encarregada del transport públic a Lima Metropolitana. A tal 

efecte, aquesta autoritat ha impulsat vàries accions en els últims anys per tal de millorar 

l’actual sistema de transport públic en el territori, ja comentades anteriorment. 

Tot i que aquestes accions poden contribuir a l’eliminació de bona part dels factors negatius 

que han propiciat la situació actual del sistema, tals com l’excés de vehicles de poca capacitat o 

la falta de formalitat de les empreses operadores, és necessari dur a terme un control per part 

de les autoritats per assegurar que les accions es duen a terme correctament, garantint 

d’aquesta manera l’èxit de les mesures i obtenint el resultat desitjat. En cas contrari la situació 

seguirà sent la mateixa, tal i com va succeir l’any 2004. 

Per poder dur a terme una bona organització del sistema de transport, una de les mesures 

aplicades per part de la Municipalitat de Lima ha estat la creació de diverses gerències i 

institucions que actuen sota la seva responsabilitat, tals com la Gerencia de Transporte Urbano 

o el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima. El fet que cadascuna d’aquestes 

institucions s’encarregui de la direcció i organització d’una part del sistema de transports o a 

millorar algun dels aspectes del sistema de transports actual provoca que la coordinació total 

del sistema sigui més complexa, donat que cada vegada existeixen més entitats responsables 

que vetllen pels seus propis interessos. 

D’aquesta manera el sistema de transport públic no tant sols es veu fragmentat per les 

autoritats del Ministerio de Transportes i Comunicaciones, la Municipalidad Metropolitana de 
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Lima i la Municipalidad Provincial de Callao sinó que existeixen més subfragmentacions a 

l’interior de l’autoritat de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

És obvi doncs que, a banda d’actuacions que eliminin els factors negatius de l’actual sistema, 

és necessària l’existència d’una única autoritat del transport que s’encarregui de vetllar pel 

bon funcionament del sistema en conjunt, controlant que es duen a terme les mesures 

correctores aprovades per la legislació actual i que deixi de banda els interessos particulars 

d’autoritats o institucions per aconseguir els interessos del propi sistema de transport públic. 

Així, amb la creació d’una única autoritat del transport metropolità, s’aconseguirà la integració 

institucional a partir de la qual pot assolir-se la plena integració física i tarifària entre els 

diversos modes de transport, realitzant d’aquesta manera una millora considerable del sistema 

actual amb la finalitat de brindar a l’usuari la facilitat de desplaçar-se per tot el territori de 

manera ràpida, còmode, eficient i amb una alta qualitat en el servei. 

És imprescindible que aquesta nova autoritat s’encarregui de regular tot el sistema, establir les 

normatives que cregui més convenients pel bon funcionament del mateix, vigilar el 

compliment de les mateixes per part de tots els actors implicats i sancionar aquells que les 

infringeixin. Per poder fer-se càrrec de totes aquestes funcions, caldrà que la nova autoritat 

agrupi a tots els actors, tals com les autoritats responsables del transport públic de Lima i 

Callao, el Ministerio de Transportes i Comunicaciones i les empreses operadores encarregades 

d’oferir el servei, de manera que tots ells treballin conjuntament unint esforços i coordinant 

objectius. L’agrupació de tots aquests actors en una única autoritat en matèria de transports 

contribueix a la presa de decisions, fent que aquesta sigui més fàcil i àgil.  

En la taula 11 es mostra com es veurien modificades diverses situacions actuals en un futur 

teòric on la organització dels diversos aspectes relacionats amb el transport públic fossin 

responsabilitat d’una única autoritat del transport metropolità, justificant d’aquesta manera la 

necessitat de la seva implantació.  

 

Situació actual Futura situació teòrica 

Existència de múltiples organismes i entitats 

responsables del transport públic sense cap 

mena de coordinació entre elles 

Existència d’una única autoritat responsable de 

dur a terme totes les funcions relacionades amb 

el transport públic, de manera que la integració 

del sistema sigui completa 

Empreses operadores irregulars que no disposen 
de vehicles de titularitat pròpia per a prestar el 

servei de transport públic, les quals sovint 
segueixen les rutes que més els hi convé i on els 
treballadors no es troben en situació legalitzada 

Empreses operadores legalment constituïdes que 
compleixen amb els criteris establerts per poder 

formar part del procés de licitació de rutes de 
transport preestablertes, tals com possessió dels 

vehicles de transport necessaris i situació 
reglamentada de treballadors 

Superposició de rutes de transport viari i manca 

de parades preestablertes 

Planificació d’una nova xarxa viària d’autobusos 

que connectin amb tot el territori de manera 

clara i directa, amb parades preestablertes que 

permetin connexions amb els diversos modes de 

transport públic, obtenint la màxima integració 

física entre ells 
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Flota de vehicles de transport públic de poca 

capacitat, els quals tenen una mitjana de 20 anys 

d’antiguitat 

Renovació dels vehicles actuals per autobusos 

patró de mitja i alta capacitat 

Excés de vehicles de transport públic de poca 

capacitat que comporten congestió diària de les 

principals vies de l’àrea metropolitana, amb la 

corresponent contaminació acústica i 

atmosfèrica 

Reducció dràstica del nombre de vehicles (taxis i 

combis) i foment de l’ús del transport públic 

massiu (metro i metropolitano) de manera que 

s’alleugin els vials i es redueixi la contaminació 

acústica i atmosfèrica 

En el cas de les combis o microbusos, manca 

d’horaris establerts. En el cas del metro i 

metropolitano, manca de coordinació entre ells 

Coordinació de parades i horaris de tots els 

modes de transport per fomentar el 

transbordament entre ells 

Inversions del transport públic realitzades segons 

els criteris del Ministerio de Transportes i 

Comunicaciones 

Planificació de les inversions de transport públic 

amb establiment de prioritats segons les 

necessitats del sistema  

Existència de varies tarifes segons el mode de 

transport a utilitzar amb penalització de 

transbordaments, a excepció dels autobusos 

alimentadors i troncals del Metropolitano 

Sistema tarifari integrat, on els transbordaments 

entre els diversos modes de transport estan 

despenalitzats mitjançant l’ús de títols de 

transport integrat propietat de l’autoritat del 

transport metropolità de Lima  

Establiment de tarifes per part de les empreses 

operadores 

Establiment de tarifes per part de l’autoritat del 

transport metropolità, amb la conseqüent 

creació de diversos abonaments on el preu per 

viatge es veu reduït 

Prestació, per part de les empreses de transport, 
d’un servei de poca qualitat on els usuaris s’hi 

troben incòmodes i insegurs 

Control del servei ofert per part de les empreses 
operadores mitjançant la concertació de 
contractes programa on s’estableixen els 

requeriments mínim del servei a oferir 
Desconeixement, per part dels usuaris, de tots 
els serveis oferts en el sistema de transports 

degut a la gran quantitat d’empreses operadores 

Prestació de servei d’atenció a l’usuari per part 
de l’autoritat del transport metropolità, qui 
s’encarrega al seu temps de la publicitat i 

l’elaboració de mapes del sistema 
Planificació de futures rutes de metro, 

Metropolitano i autobusos per part de cada 
organisme encarregat de cada mode de 

transport sense cap coordinació entre ells 

Planificació de futures rutes des de l’autoritat del 
transport metropolità seguint una coordinació 
entre modes de manera que es complementin 

els uns als altres 
El 30% de vehicles de transport públic circulen de 

manera il·legal 
Establiment d’un registre de tots els vehicles que 
prestin servei de transport i posterior control del 

mateix per part de l’autoritat del transport 
metropolità 

Manca de recursos financers per a poder millorar 
l’actual situació del sistema 

Establiment de convenis entre l’autoritat del 
transport metropolità i les administracions 

responsables del transport públic per al 
finançament del sistema. Recerca de noves fonts 

de finançament per part de l’autoritat 
Taula 11. Confrontació de situacions actuals en una futura teòrica Lima Metropolitana on s’hi ha implantat una 

autoritat del transport metropolità (Font: elaboració pròpia) 
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5. ESTUDI COMPARATIU 
Després d’haver definit les característiques principals de quatre autoritats del transport 

metropolità europees en els punts anteriors i les característiques i situació actual del transport 

públic a Lima Metropolitana, a continuació es pretén extreure’n les principals similituds i 

diferències entre elles per tal de definir un possible model a aplicar a l’àrea metropolitana de 

la ciutat de Lima.  

Cal destacar en un primer lloc que no existeix un model teòric sobre autoritats del transport 

metropolità. Aquestes són entitats molt recents que han estat creades, la majoria d’elles, a 

partir dels anys 80 per tal de donar solució a una necessitat. Així doncs, en cada cas s’ha creat 

en base a una legislació específica en funció del país, amb unes funcions atorgades que varien 

d’unes autoritats a altres. Així doncs, es tracta d’aprendre de l’experiència de cada una d’elles, 

algunes de les quals tenen més de 50 anys d’història i s’han vist modificades i adaptades en 

funció de les necessitats de cada moment.  

5.1 CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀREA METROPOLITANA 

En la següent taula s’han resumit les principals característiques de totes les àrees 

metropolitanes analitzades, per tal d’extreure quines s’assimilen més a l’àrea metropolitana de 

Lima. 

Àrea 

metropolitana 

Superfície 

(km
2
) 

Població 

(nº habitants) 
Densitat Desplaçaments 

diaris 

Nombre 
mitjans 

transport públic 

Longitud xarxa 
transport 

públic (Km) 

Barcelona 3.237 4.239.067 1.309,5 11.895.136 8 14.200,20 

Paris 12.012 11.852.851 986,7 41.114.000 7 26.598,00 

Londres 1.579 8.000.000 5.066,5 30.400.000 6 48.556,00 

Madrid 8.021 6.400.000 797,9 15.173.407 6 6.305,80 

Lima 2.819 10.568.436 3.749,0 16.000.000 6 135.774,90 

Taula 12. Comparació superfície, població, mobilitat i sistema transport públic de diverses àrees metropolitanes 

(Font: Elaboració pròpia) 

De l’anterior taula és destacable que l’àrea metropolitana de Lima, tot i no tenir gaire 

superfície, triplica la longitud de la xarxa de transport públic de Londres, on es realitzen 

diàriament el doble de desplaçaments que a Lima.  

Pel que fa a superfície, població i densitat, les àrees metropolitanes que més s’assimilen a la 

regió d’estudi són Londres i Barcelona. En referència a nombre de desplaçaments diaris i 

mitjans de transport públic, Madrid és la que pren més similituds amb Lima. 

5.2 MOTIUS PER A LA SEVA CREACIÓ 

En tots els casos analitzats, els motius que van portar a la creació de les autoritats de transport 

metropolità són semblants. Els principals són la falta de coordinació entre els serveis de 

transport públic en l’àrea metropolitana, el que es derivava en una xarxa de transport 
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desordenada. Sovint existia coincidència de responsabilitats entre les diverses autoritats 

encarregades del transport públic. Pel que fa a les empreses operadores, cadascuna traçava els 

propis plans d’explotació i establia la seva pròpia política tarifària.  

En el cas de Lima, el principal motiu per a la implantació d’una autoritat del transport 

metropolità és la manca d’organització entre les administracions responsables, fet que 

provoca que no hi hagi cap coordinació entre els serveis de transport públic existents, els quals 

es solapen en un 28% de les rutes existents.  

5.3 RELACIONS AMB ELS OPERADORS I ADMINISTRACIONS 

En l’actualitat, tot i haver-hi un gran nombre de diferències entre les autoritats analitzades, 

totes elles segueixen unes tendències comunes. La principal és l’establiment previ de les 

responsabilitats atorgades a les autoritats del transport respecte les responsabilitats atorgades 

a les empreses operadores. Una eina utilitzada per totes les autoritats són els contractes. 

Aquests són convenis que realitzen les autoritats del transport amb les empreses operadores i 

amb les administracions encarregades del transport públic en el seu territori.  

En el cas dels contractes signats amb les empreses operadores, en ells s’estableixen les 

condicions del servei que aquestes ofereixen als usuaris per tal de rebre posteriorment les 

compensacions econòmiques de les autoritats del transport. Això implica un major compromís 

per part de les empreses operadores. 

 En el cas dels contractes signats amb les administracions responsables del transport públic, en 

ells s’estableixen anualment les subvencions a aportar al sistema de transport públic per tal 

que aquest pugui funcionar de forma eficient. Les autoritats del transport són les encarregades 

de recollir aquestes subvencions per tal de, posteriorment, realitzar-ne la conseqüent 

distribució entre les empreses operadores.   

En el cas de Lima, les rutes que segueixen les combis, microbusos i colectius són atorgades a 

les empreses operadores mitjançant concessions. Les empreses de transport no signen cap 

contracte on es comprometin a prestar el servei amb uns mínims de qualitat, confort o 

seguretat. Posteriorment a la seva concessió, no hi ha cap instrument per poder controlar el 

servei ofert per part de l’administració. 

5.4 ORGANITZACIÓ I COMPOSICIÓ 

Pel que fa a l’organització de les pròpies autoritats, totes elles estan governades per un consell 

d’administració, el qual és assessorat per comissions tècniques especialitzades.  

El nombre de membres i la composició del consell varia en funció de l’autoritat, quedant 

aquestes diferències resumides en la taula 13. S’observen certes diferències pel que fa a la 

presència en l’autoritat del transport públic d’altres actors que no siguin les pròpies 

administracions responsables del transport públic. En el cas de Paris, abans de prendre una 

decisió important l’autoritat consulta amb el Comitè de Socis del Transport Públic. En el cas de 

Londres, el Comitè d’Usuaris del Transport Públic té tot el dret de donar la seva opinió sobre la 
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política de transports duta a terme per l’autoritat del transport públic. Però l’autoritat que 

marca més diferència amb totes les altres és l’autoritat del transport de Madrid, la qual inclou 

dins el seu consell d’Administració a representants de diverses associacions privades i de 

l’Estat.   

Àrea 

metropolitana 

Membres 

Consell 

Administració 

Percentatge 

administracions 

responsables del 

transport públic 

Percentatge 

corresponent 

a l’Estat 

Percentatge 

associacions no 

responsables del 

transport públic 

Nombre de 

comissions 

tècniques 

Barcelona 18 100% 0% 0% 6 

Paris 29 89,7% 0% 10,3% 5 

Londres 17 100% 0% 0% 6 

Madrid 20 65% 10% 25% 1 

Taula 13. Comparació òrgans govern de les diverses autoritats del transport metropolità europees (Font: Elaboració 

pròpia) 

5.5 TIPUS D’AUTORITAT 

Tot i perseguir totes elles els mateixos objectius, les quatre autoritats del transport analitzades 

es poden diferenciar en dos grups.  

En el cas de les dues autoritats espanyoles, Madrid i Barcelona, aquestes s’han creat sota la 

forma d’un consorci, el que implica una cooperació entre les diverses administracions de 

diferents nivells (autonòmic i local). La principal característica del consorci és el caràcter 

voluntari d’adhesió de les diverses administracions locals pertanyents al territori gestionat per 

l’autoritat del transport metropolità.  

En el cas de Paris i Londres, l’autoritat del transport metropolità ha estat designada per tal de 

ser l’encarregada de la coordinació del transport públic existent en l’àrea metropolitana en 

qüestió. Això implica una certa imposició per part de les autoritats d’un primer nivell a les 

autoritats locals, les quals perden les seves potestats sobre el transport públic.  

L’ús de la fórmula del consorci presenta certs avantatges respecte les entitats metropolitanes 

constituïdes per l’obligatorietat d’una llei. El consorci es crea mitjançant una llei on 

s’estableixen les bases per a la gestió conjunta del servei del transport públic entre 

administracions autonòmiques i municipals. En aquesta llei també s’especifiquen quines seran 

les funcions i objectius del mateix i, per tant, quines seran les competències que els 

ajuntaments interessats en adscriure-s’hi hauran de cedir-li per tal que aquest pugui assolir els 

seus objectius.  

Així, les principals desavantatges per les administracions titulars del servei de transport públic 

local que decideixin adherir-se al consorci són la pèrdua de poder final en matèria del 

transport públic, ja que passa a ser el consorci l’encarregat de planificar les inversions i 

gestionar els serveis existents. Tot i això, les avantatges que es presenten són majors. La 

principal és la millora de les comunicacions amb la resta del territori i millora en el 

finançament. A més a més, les administracions passen a tenir a la seva disposició l’equip tècnic 

del consorci per a la planificació d’horaris, recorreguts, parades, coordinació intermodal entre 
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els diversos modes de transport del municipi i el seguiment dels costos d’explotació. A més a 

més, el consorci és l’encarregat de promocionar el transport públic i informar l’usuari 

mitjançant la realització de plànols amb els modes de transport existents, campanyes 

publicitàries i instal·lació de senyalitzacions i parades d’autobús. Una altre principal avantatge 

pels municipis adherits al consorci és l’augment de cobertura territorial del transport públic, 

sovint aconseguit a través d’autobusos interurbans, i la possibilitat d’utilització, per part dels 

usuaris, dels títols de transport públic integrats.  

Cal destacar en aquest sentit el cas de les empreses operadores integrades en l’autoritat del 

transport metropolità de Paris. El cas de Paris és molt concret ja que existeixen dues grans 

empreses operadores molt poderoses degut als seus anys d’història i moltes altres petites 

empreses que s’han agrupat mitjançant una associació d’empreses operadores, la qual és 

l’encarregada de tractar amb l’autoritat del transport metropolità. 

La possible diferència a l’hora d’escollir un model d’autoritat ha vingut, en els casos analitzats, 

dels seus antecedents. Mentre que a Madrid i a Barcelona no existia cap precedent d’autoritat, 

en el cas de Londres i Paris les autoritats actuals són fruit de l’herència d’altres òrgans 

prèviament existents. Així, a diferència de Barcelona i Madrid on, al dur-se a terme la Llei sobre 

la seva creació van definir-se acuradament els seus estatus, organització i funcions, entre 

d’altres; en el cas de Londres i Paris van modificar-se els òrgans previs sense una 

reglamentació estricta sobre les seves característiques.  

5.6 FUNCIONS  

En referència a les funcions a realitzar per cadascuna de les autoritats analitzades, l’autoritat 

del transport metropolità de Barcelona és la més completa i la que disposa de més funcions a 

realitzar, tal i com s’observa a la taula 14.  

Per contra, l’autoritat del transport amb menys funcions és la TfL. Això és degut a dos motius 

principals: la falta d’integració dels modes ferroviaris i la divisió entre el nivell estratègic i el 

nivell tàctic, essent la TfL l’encarregada de dur a la pràctica les polítiques de transport 

establertes pel nivell estratègic.   

Àrea 

metropolitana 
Funcions 

 Planificació Organització 
Relacions 

operadors 
Finançament 

Ordenació 

tarifes 
Comunicació 

Marc 
normatiu 

Barcelona Si Si Si Si Si Si Si 

Paris Si Si Si Si Si Si No 

Londres No Si Si Si No No No 

Madrid Si Si Si Si Si Si No 

Taula 14. Comparació funcions de les diverses autoritats del transport metropolità europees (Font: Elaboració pròpia) 
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5.7 SISTEMA TARIFARI 

En les polítiques tarifàries de les diverses autoritats és on recauen les principals diferències 

entre elles. En tots els casos el territori es troba dividit en zones tarifàries i l’autoritat ha creat 

títols de transport integrats que permeten a l’usuari viatjar en tot el sistema de transport. Tot i 

que la oferta d’aquests títols integrats varia en funció de l’autoritat, la principal diferència és 

que en els casos de Madrid i Barcelona, a més a més d’existir aquests títols de transport 

integrats, les empreses operadores mantenen els seus propis títols de transport.  

El suport tecnològic dels mateixos és també una diferència important, sent únicament 

Barcelona la que encara utilitza títols amb banda magnètica i no ha innovat mitjançant 

l’adopció de bitllets de transport sense contacte.  

El nombre de zones, de títols de transport i si aquests especifiquen les zones a travessar, 

penalitzant la zona central, per a cada autoritat del transport metropolità es mostren en la 

taula 15. 

Àrea 

metropolitana 

Nombre de 

zones tarifàries 

Nombre bitllets 

integrats diversos  

Diferenciació 

segons zones 

Barcelona 6 8 No 

Paris 9           5 7 Si 

Londres 9 10 Si 

Madrid 6 2 Si 

Taula 15. Comparació sistemes tarifaris diverses autoritats del transport 

metropolità europees (Font: Elaboració pròpia) 

5.8 FINANÇAMENT 

Els recursos financers disponibles varien també en funció de l’autoritat. Totes elles disposen de 

subvencions públiques provinents dels diversos ajuntaments, la capital, la comunitat i, ja sigui 

en major o menor mesura, del govern del país. Tot i així Paris i Londres disposen també, per al 

finançament del transport públic, d’uns impostos específics. En el cas de Paris aquest prové de 

les empreses instal·lades a la capital amb més de 10 treballadors i la meitat de la recaptació 

per multes de trànsit. En el cas de Londres es tracta de la taxa de congestió que paguen els 

vehicles privats que volen accedir al centre de la capital.   

Tot i les diferències existents en matèria d’organització, política tarifària o en la tipologia 

d’entitat, en tots els casos analitzats la implantació d’una autoritat del transport metropolità 

ha suposat beneficis significatius en l’àrea metropolitana, tals com l’augment en la qualitat del 

servei de transport públic, una major disponibilitat d’infraestructures, millor organització dels 

serveis de transport públic i una millor canalització del finançament disponible per tal 

d’obtenir-ne la màxima eficiència. Tot això ha repercutit en un augment dels usuaris del servei 

de transport públic en general i, sobretot, en relació amb l’ús del transport privat.  
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5.9 EL CAS DE BOGOTÀ 

Donada la diferència notable entre els sistemes de transport públic de les àrees 

metropolitanes europees més desenvolupades i l’àrea metropolitana de Lima, s’ha considerat 

interessant analitzar breument el cas de la ciutat de Bogotà, al ser aquest similar al que ens 

ocupa. 

De la mateixa manera que va succeir a Lima, l’origen del problema en el transport públic de 

Bogotà va ser la manca d’oferta de serveis de transport públic, fet que va derivar en la creació 

d’empreses privades de transport, els quals no disposaven de cap òrgan regulador que en 

controlés el servei. Amb el pas dels anys això va comportar l’existència de multitud d’empreses 

privades, les quals lluitaven entre elles per transportar el màxim nombre de passatgers en 

condicions precàries i preus cada vegada més inferiors, donat que la venda dels bitllets és 

l’única aportació monetària per compensar els costos d’explotació. Aquesta lluita és el que es 

coneix com la guerra del centavo. 

Donat que el transport públic va acabar evolucionant d’una manera caòtica, generant els 

mateixos problemes de congestió que es troben actualment a Lima, els quals, al seu temps, 

provocaven elevats índex de contaminació ambiental, llargs temps de viatge i alts índex de 

mortalitat entre altres factors negatius; el desembre del 2010, des del govern municipal de 

Bogotà, es va impulsar el sistema Transmilenio, el qual derivaria en el Sistema Integrado de 

Transporte Público en Bogotà (SITP). 

El SITP consisteix en un sistema de transport públic format per Transmilenio i diversos 

autobusos a escala més petita que alimenten a la flota d’autobusos articulats principal. 

Transmilenio es un projecte de transport massiu urbà format per autobusos d’alta capacitat 

que circulen per corredors segregats. Així, el SITP inclou corredors troncals, vies de connexió, 

estacions, ponts peatonals, vies per a les rutes alimentadores amb les corresponents parades, 

un sistema d’operació d’autobusos, un sistema d’operació dels equips de recaptació i un 

sistema de gestió recolzat per un centre de control. 

Es pot veure doncs que el SITP és l’equivalent al COSAC existent a l’àrea metropolitana de 

Lima, on els autobusos principals (transmilenio) és l’anomenat Metropolitano en el nostre cas. 

Tot i que a Bogotà disposen de varies línies troncals, actualment a Lima Metropolitana només 

es troba operativa una sola línia principal.  

Posteriorment a la seva implantació a Bogotà, Transmilenio S.A., l’equivalent al Instituto 

Metropolitano Protransporte de Lima, va convertir-se en l’òrgan gestor del sistema, 

encarregant-se de la planificació, organització, redacció de contractes amb els operadors de 

tots els autobusos i establiment del sistema tarifari del STIP. 

Tot i que prèviament a la seva implantació van estimar-se unes millores considerables en el 

sistema de transport públic, finalment aquestes no han acabat sent les esperades. Donat que 

aquests autobusos circulen per carrils segregats, els altres modes de transport pateixen una 

congestió més elevada. Un notable factor negatiu ha estat l’augment de la contaminació 

acústica en els carrers per on circulen els autobusos. A més a més, el sistema de transport 
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públic segueix sent insuficient per la demanda existent. Tot i això, al passar a gestionar la 

política tarifària s’ha aconseguit acabar amb la guerra del centavo comentada anteriorment. 

La situació actual del transport públic a Bogotà després de la implantació del SITP segueix sent 

un problema, donat que les millores aportades pel mateix no han arribat a tot el sistema de 

transport públic. Per tal de canviar la situació actual cal actuar en tot el sistema en conjunt i no 

únicament en un mode de transport massiu, ja que la resta d’autobusos locals segueixen 

estant en la mateixa situació, sense rutes preestablertes, parades ni tarifes fixades.  

De l’experiència de Bogotà se’n pot extreure que seria un error aplicar a Lima una solució 

semblant, designant al Instituto Metropolitano Protransporte de Lima les funcions de gestionar 

el sistema de transport integrat; ja que aquesta és una solució parcial i no total, donat que no 

actua en tot el conjunt de transport públic de l’àrea metropolitana sinó que únicament ho fa 

en el propi mitjà i mitjans que el complementen, com són els autobusos alimentadors. Per tal 

de solucionar eficaçment el problema del transport públic i mobilitat que afecta a la nostra 

àrea d’estudi, es necessita compatibilitzar el sistema de transport públic actual amb les 

necessitats de mobilitat de la població, les quals vénen determinades per l’organització 

urbanística del territori. Per tal d’aconseguir-ho, es necessita un òrgan administratiu que tingui 

una visió conjunta de tot el territori i pugui, per tant, coordinar aquests dos aspectes 

satisfactòriament.  
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6. PROPOSTA I ESTRATÈGIA D’IMPLANTACIÓ 
Prenent com a base l’anàlisi i conseqüències extretes en els apartats anteriors i donada la 

idoneïtat justificada d’implantar una única autoritat del transport metropolità a Lima per a la 

millora del transport públic i la mobilitat en la regió, en aquest apartat es proposa el model 

d’autoritat del transport que s’ha considerat més adequat per a l’àrea d’estudi juntament amb 

les seves principals característiques. A fi que aquest s’adapti perfectament al territori objecte 

d’estudi, s’exposen també les actuacions necessàries a dur a terme per a la implantació del 

model teòric creat.  

Per tal d’aportar una solució que sigui viable i funcional, aquesta tesina proposa la creació 

d’una autoritat tècnica unificada com a opció institucional per a la gestió integrada del 

transport públic en l’àrea metropolitana que formen les províncies de Lima i Callao. La 

proposta d’aquesta nova autoritat que es presenta a continuació està basada en les millors 

pràctiques europees analitzades en la primera part del present estudi, prenent com a model 

base l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona. S’ha pres aquesta decisió degut, 

principalment, al seu caràcter voluntari d’adhesió que pot comportar millors resultats i per la 

gran millora en el sistema de transport aconseguit per aquesta autoritat en els últims anys. 

S’ha observat en les àrees metropolitanes de Barcelona i Madrid que el fet que l’autoritat 

tingui caràcter voluntari comporta que les administracions que hi formen part mostren més 

interès en aconseguir els objectius proposats. L’objectiu és que es fomenti el diàleg entre elles 

i s’assoleixin acords que beneficií a tot el sistema en conjunt, de manera que a la llarga totes 

les administracions implicades es vegin afavorides al disposar d’un sistema de transport més 

eficient que serveixi per millorar la qualitat de vida dels habitants de Lima Metropolitana. 

A més a més, tal i com s’ha pogut comprovar en l’apartat anterior de l’estudi, les àrees 

metropolitanes de Barcelona i Lima molt semblants territorialment, ja que al ser dues regions 

costeres el seu creixement es troba limitat pel Mar Mediterrani i per l’Oceà Pacífic 

respectivament. 

6.1 REORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA 

El primer pas per poder implantar una nova autoritat del transport públic és aconseguir la 

voluntarietat de tots els agents implicats. Tot i que en els últims anys s’hagin començat a dur a 

terme accions correctores per tal d’intentar solucionar el problema del transport públic per 

part de la Municipalidad Metropolitana de Lima, les quals ja s’han comentat anteriorment, 

amb els únics esforços de l’administració municipal no n’hi ha suficient.  

És important que els esforços per canviar la situació actual comencin des de la màxima 

autoritat del país, és a dir, des del govern del Perú a través del Ministerio de Transportes i 

Comunicaciones. És essencial que aquest organisme entengui quins són els problemes i costos 

derivats de la situació actual, pel que es proposa l’exposició dels següents punts: 
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- La duplicitat de funcions administratives actuals entre les diverses gerències i òrgans 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima i la Municipalidad Provincial de Callao 

genera una duplicitat de costos en esforços, personal i temps. 

- Per a un país com el Perú, que actualment es troba en via de desenvolupament, el cost 

que li suposa no disposar d’un eficient sistema de transport públic en la seva principal 

àrea metropolitana és la pèrdua d’oportunitats. Per aconseguir activar econòmicament 

la regió de Lima Metropolitana, principal regió potencial del país, cal disposar d’un 

territori estratègicament planificat que sigui atractiu per a les empreses i indústries, on 

el transport públic sigui el sistema vertebrador del mateix. Així, les empreses podrien 

desenvolupar-se al comptar amb un sistema de transport de mercaderies i persones 

que sigui expeditiu i vagi en consonància amb el bon desenvolupament de les 

empreses, creant llocs de treball per als habitants de la regió i disminuint així l’índex de 

pobresa. 

- Els sistemes de transport públic europeus que s’ha demostrat que funcionen 

eficientment són tots estructuralment deficitaris, pel que és important que l’Estat 

estigui disposat a destinar una bona part dels seus recursos pressupostaris en 

inversions d’infraestructures i en el funcionament del nou sistema de transport públic.  

- Per tal de cobrir la demanda existent de transport públic a Lima Metropolitana, cal que 

el sistema estigui basat en mitjans de transport massius, capaços de transportar un 

major nombre de passatgers en menor temps, millors condicions qualitatives per a 

l’usuari i amb vehicles menys contaminants.  

Una vegada l’Estat estigui disposat a reorganitzar el sistema, cal que aquest arribi a un acord 

amb les altres administracions implicades com són la Municipalidad Metropolitana de Lima i la 

Municipalidad Provincial de Callao, sense deixar de banda les diverses municipalitats districtals 

que compten amb competències en matèria d’organització de l’espai públic. Aquest és un 

procés laboriós, que comporta temps per fer entendre a tots els agents implicats que la pèrdua 

de poder de decisió del qual disposen actualment acabarà derivant en beneficis col·lectius que 

són necessaris per a la població.   

És essencial remarcar el caràcter voluntari que hauria de tenir la nova autoritat única del 

transport metropolità, fet que implica que cadascuna de les administracions que actualment 

disposen de competències en matèria d’urbanisme i transport públic les cedeixin a la nova 

autoritat per tal que aquesta pugui realitzar totes les actuacions que consideri necessàries en 

tots els àmbits.  

Aquest fet comporta una reorganització administrativa important, la qual derivarà en la 

desaparició de bona part dels òrgans actuals que realitzen les mateixes funcions que passarà a 

realitzar la nova autoritat. Per tal d’evitar duplicitat de funcions i, per tant, duplicitat de costos, 

es proposa la creació i aprovació de les ordenances i lleis que siguin necessàries per suprimir 

aquests òrgans, com poden ser les subgerències de la Gerencia de Transporte Urbano de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima i de la Municipalidad Provincial de Callao, una part del 

Instituto Metropolitano Protransporte de Lima o de la Autoridad Autónoma del Sistema 

Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. 
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Donat que això suposaria la pèrdua de llocs de feina de tècnics especialitzats, es proposa com 

a mesura pal·liativa la reocupació d’aquests en els diversos departaments tècnics que 

conformaran la Autoritat del Transport Metropolità de Lima Metropolitana. 

Pel que fa a les noves accions empreses en els últims anys per part de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima com són el SIT, el PLAM o el Plan de Chatarreo, es proposa la 

modificació de les ordenances que es considerin necessàries per part de la MML per tal que 

aquestes no hagin suposat una pèrdua de temps i de diners. És a dir, donat que el Plan de 

Chatarreo funciona i aporta beneficis al sistema, la MML pot seguir amb la seva gestió com ha 

vingut fent fins al moment. Però pel que fa al SIT, cal que aquesta funció passi a realitzar-la la 

nova entitat, qui tindrà una visió conjunta de tot el sistema de transport públic i no només 

d’aquells mitjans gestionats per la MML. En referència al PLAM, aquest constitueix una nova 

base sobre la qual poden seguir treballant els tècnics del departament de planificació de la 

nova autoritat.  

6.2 ESTRUCTURA 

Un cop tots els organismes responsables del transport públic hagin pres consciència i voluntat i 

estiguin disposades a implantar una única autoritat per al transport públic col·lectiu, cal definir 

l’organització interna de la mateixa. 

Actualment les administracions responsables del transport públic són la Municipalidad 

Provincial de Callao i la Municipalidad Metropolitana de Lima, pel que la nova autoritat estarà 

formada principalment per representants de les mateixes. Així doncs es proposa que els 

principals representants de les gerències de transport urbà de les mateixes s’uneixin en 

aquesta nova autoritat. Donat que l’Estat haurà de prendre més participació econòmica en el 

sistema de transport públic, es proposa que aquest tingui també representació en l’autoritat 

designant membres del Ministerio de Transportes i Comunicaciones, tot i que en un menor 

grau respecte les dues anteriors. 

En els casos que es prenen de referència, Barcelona i Madrid, la resta d’Ajuntaments de les 

ciutats establertes en les respectives àrees metropolitanes també formen part del consorci 

mitjançant associacions de municipis. Això es degut a que, segons la legislació espanyola, cada 

municipi es responsable del propi servei de transport públic. En el cas del Perú, les 

municipalitats districtals no tenen poder pel que fa al transport públic, de manera que no es 

considera oportú que formin part del present consorci. Tot i això cal tenir en compte que 

aquestes disposen de competències territorials que hauran de cedir en cas que es consideri 

necessari. 

Seguint el cas de Madrid, es proposa que en la nova autoritat hi hagi una petita representació 

dels usuaris del transport públic i de les empreses operadores. Tot i que han de ser les 

administracions les responsables de la gestió del sistema de transport, l’experiència en 

aquesta regió ha demostrat que cal un canvi important en la mateixa. És necessari que l’òrgan 

encarregat de la presa de decisions tingui en compte les opinions dels usuaris i de les empreses 

operadores per tal d’evitar un trencament entre el sistema de transports teòric i el sistema de 
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transports real que transporta diàriament als habitants d’aquest territori mitjançant les 

empreses operadores que presten aquest servei. 

Donat que cal un canvi en el comportament de tots els actors implicats en el sistema és 

important tenir en compte la opinió de tots ells, fent-los partíceps en la presa de decisions i 

aconseguint així que el sistema que es gestiona i dissenya des de l’autoritat del transport 

metropolità concordi amb la realitat en el territori. 

Pel que fa a les diverses entitats que actualment planifiquen i gestionen algun mitjà de 

transport com són la AATE i Protransporte, aquestes passaran a ser les encarregades 

únicament de l’operació del metro i del Metropolitano respectivament. D’aquesta manera, 

administrativament es trobaran en un segon terme amb l’objectiu d’aplicar les decisions 

preses per la nova autoritat, perdent les competències de planificació i tarificació que 

ambdues disposen actualment. 

6.3 FUNCIONS 

Per tal d’aconseguir una millor gestió del sistema de transports és important que l’autoritat a 

implantar realitzi el màxim nombre de funcions relacionades amb el propi sistema. D’aquesta 

manera es redueixen les barreres administratives que dificulten una gestió àgil i eficaç. 

Donat que aquesta entitat ha de tenir una visió neutral i global del sistema és important que 

totes les administracions integrants cedeixin a l’autoritat els poders necessaris per poder dur a 

terme les funcions que li siguin encomanades.  

Seguint aquest criteri, es proposa que l’Autoritat del Transport Metropolità a Lima tingui els 

poders necessaris per dur a terme les següents funcions considerades indispensables, indicant 

al mateix temps quin organisme actual els hi hauria de cedir: 

1) Funcions relacionades amb les infraestructures i els serveis de transport públic: 

a. Planificació de les infraestructures a construir i control i seguiment de les 

obres en execució. Actualment la AATE planifica i controla les obres del 

sistema de metro i Protransporte les obres del Metropolitano. És essencial que 

ambdues entitats cedeixin aquestes competències a l’ATM per tal d’evitar 

solapaments de línies entre els dos sistemes de transport massiu i fomentar-

ne la complementarietat construint intercambiadors. 

b. Programació, elaboració i seguiment de les inversions necessàries per a la 

construcció de les infraestructures. S’ha vist en apartats anteriors que els 

recursos econòmics necessaris per dur a terme les obres del Metropolitano 

provenen de la MML i són gestionats per Protransporte; mentre que els 

recursos per a les obres del metro provenen de l’Estat i són gestionats per 

AATE. Com ja s’ha comentat, caldrà que l’Estat destini més aportacions 

econòmiques a tot el sistema, pel que es proposa que el departament de 

tresoreria de l’Estat treballi conjuntament amb l’ATM. És important remarcar 
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que l’ATM no s’ha de fer càrrec de les despeses de construcció 

d’infraestructures, únicament en determinarà els projectes d’inversió. 

c. Organització i planificació dels serveis existents, elaborant els programes 

d’explotació dels mitjans de transport públic. És un aspecte clau que aquesta 

funció vingui absoluta i completament executada per l’ATM per tal de crear un 

sistema integrat on tots els mitjans de transport públic s’integrin 

funcionalment. En el cas que al planificar els serveis s’hagin de dur a terme 

modificacions en el sentit de circulació dels carrers o atorgar carrils d’ús 

exclusiu per al transport públic, les administracions districtals afectades 

hauran de cedir les competències sobre la organització de l’espai públic que li 

siguin requerides per part de l’ATM. 

Donada la sobre oferta actual en les rutes d’autobús, caldrà que l’ATM realitzi 

estudis de mobilitat per determinar quines han de ser les noves rutes, 

eliminant les que es solapin entre elles i dividint les que tenen recorreguts 

massa llargs amb l’objectiu de reduir el temps de viatge. 

2) Funcions relacionades amb les empreses operadores: 

a. Establiment dels requisits que han de complir les empreses operadores per 

poder participar en el sorteig públic per la concessió de rutes.  

b. Control i registre de les diverses empreses operadores, a fi d’evitar el 

descontrol d’empreses il·legals actual. La supressió d’aquests mitjans de 

transport, els quals ofereixen el servei a zones perifèriques i pobres de l’àrea 

metropolitana on no hi solen arribar els mitjans de transport públic 

convencionals, comporta l’obligatorietat i el compromís, per part de la nova 

ATM, d’una reorganització de les rutes de transport per tal que tots els sectors 

de la població puguin accedir a tots els serveis oferts en la regió. 

En l’actualitat cap organisme s’encarrega d’analitzar, registrar i controlar les 

empreses de transport, fet que ha portat a la situació actual. 

c. Elaboració i signatura del conveni entre l’autoritat i les empreses operadores. 

La AATE i Protransporte, com a empreses de transport que ofereixen el servei 

de metro i del Metropolitano respectivament, hauran d’inscriure’s en aquest 

registre; així com les empreses que vulguin dur a terme el servei d’autobús. 

d. Seguiment del compliment d’aquest conveni pel que fa a la qualitat i al servei 

ofert i posterior repartiment, entre els diversos operadors, de les subvencions 

corresponents.  

És important que l’ATM dugui a terme un meticulós control del servei ofert per 

les diverses empreses de transport, exigint el compliment del contracte signat 

amb les mateixes. Per tal d’evitar la situació actual i que aquestes respectin 

freqüència de pas dels vehicles, horaris, capacitat màxima  i manteniment dels 

vehicles, es proposa afegir una clàusula en el contracte on s’estipuli que, en el 
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cas de no compliment del mateix per part de l’empresa operadora, aquesta no 

rebrà les subvencions corresponents per sufragar el cost d’operació no cobert 

amb la recaptació. 

3) Funcions relacionades amb el finançament del sistema de transport públic: 

a. Control dels ingressos, costos i inversions realitzades anualment, per tal 

d’elaborar els pressupostos anuals necessaris per al funcionament del sistema. 

Per a tal fi, la AATE, Protransporte i la resta d’empreses de transport hauran de 

lliurar els comptes anuals on s’indiqui la recaptació realitzada i quins han estat 

els corresponents costos d’explotació. 

b. Recerca de fonts de finançament per a fer funcionar el sistema de transport 

públic. Això comporta la realització de convenis amb l’Estat, qui prèviament 

haurà d’haver assumit aquesta despesa, considerant que en els primers anys 

de vida de l’entitat la despesa serà major al necessitar adequar el sistema de 

transport actual a un sistema de transport públic integrat que cobreixi la 

demanda existent eficientment. La ATM haurà de buscar, paral·lelament, 

altres fonts de finançament en les dues municipalitats, tot i que l’aportació 

aportada per aquestes serà menor. 

4) Funcions relacionades amb el sistema tarifari integrat: 

a. Elaboració i aprovació d’un marc tarifari comú integrat per als diversos modes 

de transport existents, el que implica la creació de diversos títols de transport i 

l’elaboració del mapa de zonificació segons el qual es regeixin aquests títols. És 

molt important, de cara a la percepció integrada del sistema per part de 

l’usuari, que aquest no hagi de pagar diversos bitllets cada vegada que utilitza 

un mitjà de transport diferent.  

Per a tal fi, la AATE i Protransporte hauran de cedir les competències tarifaries 

dels seus modes de transport corresponents. La resta d’empreses que presten 

el servei d’autobús hauran de passar a cobrar la tarifa establerta per la nova 

autoritat. 

5) Funcions relacionades amb la imatge corporativa de l’autoritat: 

a. Coordinació de campanyes de publicitat per informar als usuaris del nou 

sistema de transport integrat i l’existència de la nova autoritat, deixant clares 

les diferències entre aquesta i les empreses operadores. 

b. Elaboració de plànols amb tots els modes de transport existents i les diverses 

línies, per tal de crear una imatge del sistema completament integrada. 

Addició d’aquesta informació a les parades d’estacions de metro, del 

Metropolitano i d’autobús; on coexistirà amb la informació pròpia de cada 

operador.  

c. Servei d’atenció a l’usuari. 
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6) Altres funcions: 

a. Control i registre de les dades de mobilitat procedents de les màquines de 

validació instal·lades en les estacions del metro, Metropolitano i a l’interior 

dels autobusos.  

b. Anàlisi d’aquestes dades per procedir a una correcta planificació 

d’infraestructures i serveis necessaris.  

S’ha considerat essencial que l’autoritat realitzi, a banda de les funcions de coordinació dels 

serveis de transport públic ja existents, la planificació dels futurs serveis i infraestructures 

necessaris pel sistema. Aquesta autoritat serà l’única amb capacitat de veure el sistema de 

transports com un únic sistema, per tant és qui millor pot planificar els serveis necessaris al 

disposar d’una visió en conjunt. D’aquesta manera s’evitaran futurs errors de superposició de 

rutes entre els diversos modes, tal i com ha succeït en la planificació de la futura línia 2 del 

metro, realitzada pel Ministerio de Transportes i Comunicaciones, i la planificació de la futura 

línia 2 del metropolitano, realitzada per la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Per tant la millor manera d’aconseguir un sistema de transport públic integrat aprofitant al 

màxim els recursos humans i financers dels quals es disposa és concedint-li a l’Autoritat del 

Transport Metropolità de Lima totes les funcions relacionades amb el transport públic, des del 

seu planejament fins al control diari del servei. 

Per a la posada en funcionament d’aquesta nova autoritat i per tal que pugui arribar a realitzar 

totes les tasques que li han estat encomanades, caldrà que es realitzi una primera aportació 

econòmica per part de la tresoreria de l’Estat destinada a: 

- Instal·lació de les noves parades d’autobús, modificant i eliminant progressivament les 

actuals línies de transport de combis, microbusos i colectivos conforme es negocia 

amb les empreses concessionàries actuals. És important que la MML segueixi endavant 

amb el Plan de Chatarreo per tal d’acabar d’eliminar completament les combis. 

- Substitució dels vehicles actuals pel bus patró, ajudant econòmicament a les empreses 

propietàries dels microbusos actuals que no s’adaptin a les condicions del Plan de 

Chatarreo per tal de disposar de vehicles amb més capacitat.  

- Instal·lació de màquines de venta i adaptació de les màquines de validació per als nous 

títols integrats en les estacions de metro i del Metropolitano. Cal destacar que la figura 

del cobrador ha de venir eliminada, agilitzant d’aquesta manera l’accés al servei i 

reduint els temps de viatge. Es proposa instal·lar punts d’informació i atenció a l’usuari 

en les principals estacions per tal d’orientar a l’usuari sobre els títols de transport més 

convenients en cada cas i el foment dels abonaments. Aquesta feina podria venir 

realitzada per part dels cobradors actuals una vegada formats. 
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6.4 SISTEMA TARIFARI INTEGRAT 

Una de les principals funcions atribuïdes a l’autoritat i que haurà de dur a terme el més aviat 

possible des del moment de la seva implantació és la planificació i posada en marxa d’un 

sistema tarifari integrat.  

Es recomana que l’autoritat del transport sigui l’única entitat amb capacitat per dissenyar el 

sistema tarifari i establir els títols de transport vàlids amb les tarifes corresponents, de manera 

que els operadors no disposin de bitllets propis, tal i com succeeix a Londres i Paris. D’aquesta 

manera es pretén evitar que es torni a produir la situació actual on cada operador ha marcat 

les pròpies tarifes en el seu mitjà de transport, sobretot en els viaris a excepció del 

Metropolitano. Aquest fet a dut, finalment, a una competència extrema i preus pel servei 

excessivament baixos, la qual cosa ha comportat una pèrdua total de qualitat, confort i 

seguretat.  

Per tal d’aconseguir un marc tarifari comú es recomana seguir els exemples analitzats en la 

primera part de la tesina. En tots els casos s’ha començat per establir un mapa de zonificació, 

el qual divideix el territori en corones concèntriques, determinant d’aquesta manera les 

diverses zones tarifàries. Posteriorment es proposa la realització de l’estudi de les pautes de 

mobilitat per tal de determinar-ne els motius i així adaptar la gamma d’abonaments a cada 

grup d’usuaris del transport públic. 

Cal tenir en compte que, en el nostre cas, a diferència de Barcelona o Madrid, l’àrea 

metropolitana de Lima conforma una conurbació urbana on pràcticament tots els districtes es 

troben units, fet que dificultarà la seva divisió a l’hora d’establir les corones tarifàries.  

Així doncs es recomana que la Municipalidad Metropolitana de Lima i la Municipalidad 

Provincial de Callao prenguin partit en aquesta tasca, treballant conjuntament les gerències de 

transport urbà, planificació i desenvolupament urbà d’ambdues municipalitats amb la ATM per 

tal de trobar la solució més idònia per als usuaris del transport públic, de manera que aquests 

no hagin d’abonar diverses tarifes en funció del mode utilitzat o la província a la qual es trobi.  

6.5 FINANÇAMENT DEL SISTEMA DE TRANSPORT PÚBLIC 

Per tal que l’àrea metropolitana de Lima pugui disposar d’un bon servei de transport públic, és 

imprescindible que l’autoritat del transport metropolità disposi dels recursos econòmics 

necessaris per fer funcionar el sistema. 

Segons el que s’ha pogut observar en la primera part de l’estudi, els ingressos procedents de la 

venda de bitllets i títols de transport no són suficients per poder finançar el funcionament i les 

inversions necessàries en un sistema de transport públic eficient, pel que aquests són sistemes 

deficitaris. 

Així doncs seran necessàries fonts de finançament externes que aportin el capital restant, 

garantint d’aquesta manera les aportacions econòmiques mensuals a les empreses 

operadores.  
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Aquestes fonts de finançament externes acostumen a provenir de subvencions de les diverses 

administracions responsables del servei de transport públic, en el nostre cas del Govern del 

Perú, de la Municipalidad Metropolitana de Lima i de la Municipalidad Provincial de Callao. És 

important que aquestes autoritats, les quals actualment no estan acostumades a haver de 

realitzar grans aportacions econòmiques al sistema de transport públic, entenguin que per tal 

d’oferir un bon servei de transport públic s’han de cobrir unes despeses de funcionament que 

els usuaris mitjançant la compra d’abonaments de transport no poden assumir, ja que els 

preus que aquests haurien de tenir serien excessius al considerar-se d’un servei públic. Així 

doncs, si no es vol perdre l’elevada quota d’ús del transport públic que té Lima actualment i es 

vol evitar l’aparició de serveis de transport il·legals amb tarifes més econòmiques i, per tant, 

més atraients per als usuaris, l’administració central i les dues municipalitats hauran d’incloure 

el transport públic com una partida pressupostària imprescindible.  

Tot i això, s’ha comprovat al analitzar les diverses àrees metropolitanes europees que en 

alguns casos es recorre a altres fonts de finançament.  

Alguns exemples d’aquestes fonts alternatives són les taxes que paguen els usuaris per accedir 

amb vehicle privat al centre de Londres, els impostos que paguen les empreses amb més de 10 

treballadors de l’àrea metropolitana de París o els ingressos provinents de les multes de trànsit 

i de les sancions efectuades en el propi sistema de transport públic. 

Es recomana que els ingressos provinents de multes de trànsit i de les sancions realitzades pels 

usuaris del transport públic ajudin a finançar el sistema de transports. A més a més, aquests 

poden complementar-se amb els ingressos recaptats mitjançant una taxa a pagar per part dels 

propietaris de vehicles de més de 20 anys d’antiguitat que no es vulguin acollir al Plan de 

Chatarreo. D’aquesta manera, a més a més d’ajudar a finançar el transport públic, 

s’incentivaria a aquests propietaris a renovar la flota de vehicles, reduint així els problemes de 

congestió, contaminació ambiental i contaminació sonora provocats per aquests. Per tal que 

aquestes fonts de finançament extres siguin efectives i constants cal que es destini una 

comissió al control de les sancions econòmiques i persecució del pagament de les mateixes. 

Tot i que amb la implantació de l’autoritat del transport metropolità es reduiran els costos 

destinats a la gestió del sistema al evitar duplicacions de funcions, per poder començar a 

treballar per tal d’aconseguir un eficient sistema de transports a l’àrea metropolitana de Lima 

cal efectuar varis canvis importants, el quals requeriran de recursos econòmics extres inicials. 
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7. CONCLUSIONS 
L’objectiu de la present tesina ha estat l’anàlisi sobre la idoneïtat de la implementació d’una 

autoritat del transport metropolità a Lima, juntament amb el disseny d’un model d’autoritat 

que s’adapti a les necessitats actuals d’aquest territori i els aspectes a modificar del mateix per 

tal d’assolir la seva implantació. 

De la mateixa manera que les grans àrees metropolitanes actuals, la ciutat de Lima va patir una 

forta expansió ocasionada per l’arribada d’immigrants a la ciutat procedents de les zones 

rurals del país. Aquest augment de la població va provocar l’extensió de la ciutat de forma 

desordenada i el col·lapse de la majoria de serveis públics, els quals no estaven dissenyats per 

suportar una gran demanda.  

A diferència del que va succeir en altres ciutats, el govern d’aquell moment no va saber fer 

front correctament a aquesta nova situació. Mentre que la ciutat de Barcelona va tenir la sort 

d’estar preparada per una gran expansió degut a la reforma efectuada pel Pla Cerdà l’any 1860 

que va ser la solució als problemes de mobilitat que s’haguessin pogut ocasionar, la ciutat de 

Lima no va realitzar un correcte planejament de les principals vies i modes de mobilitat, 

intentant solucionar el problema de l’augment de demanda del servei de transport públic 

liberalitzant el seu mercat, fet que va conduir a la situació actual.  

Les congestions diàries que pateix la ciutat, conjuntament amb un elevat índex de 

contaminació i accidents comporten uns costos inassolibles per a tota l’àrea metropolitana, 

com són:  

- Pèrdua d’hores laborals humanes degut a l’elevat temps de viatge. 

- Pèrdua de dies laborables degut a malalties provocades per la contaminació de l’aire. 

- Gran nombre de morts i ferits que deriven en despeses hospitalàries. 

- Pèrdua de benestar i qualitat de vida. 

- Malbaratament de combustible 

- Augment de les despeses per manteniment d’edificis i patrimoni històric. 

- Desvalorització dels immobles degut a la contaminació ambiental i sonora.  

Vista la situació caòtica actual que ha derivat de la manca de comunicació i acords entre les 

diverses autoritats responsables del transport públic, s’ha arribat a la conclusió que el canvi 

que es necessita en el sistema de transport públic només pot realitzar-se mitjançant la 

implantació d’una autoritat del transport metropolità, on aquesta sigui la única amb 

competències en la planificació i organització dels mitjans de transport existents.  

L’àrea metropolitana de Lima presenta, com a particularitat, una quota d’ús del transport 

públic que sobrepassa el 80% d’usuaris, fet considerat envejable per la resta de regions amb 

una política de transports basada sobretot en aquest objectiu. Partint d’aquesta base, si 

s’aconsegueix assolir un sistema de transport públic que sigui més segur i ordenat, on l’usuari 

pugui disposar de tota la informació sobre rutes, parades i horaris, la quota podria arribar a ser 

més elevada, arribant a assolir el 85% dels desplaçaments diaris. Per aconseguir-ho cal realitzar 

una  important tasca de planificació, on la nova autoritat del transport públic treballi 

conjuntament amb les corresponents gerències de planificació urbana de les dues 
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municipalitats afectades, marcant les pautes del futur creixement de la ciutat i traçant les 

noves rutes de transport d’una forma coherent en funció de les necessitats dels usuaris, fet 

que comportarà uns canvis socials dels habitants d’aquesta regió. 

Tot i que el sistema d’autobús és més barat i requereix de menys infraestructura que els 

sistemes ferroviaris, aquesta nova planificació haurà d’estar basada sobretot en sistemes de 

transport massius que contribueixin a l’alleujament del trànsit diari, pel que serà prioritari la 

construcció de les línies del metro que ja estan planificades i del bus Metropolitano que, 

circulant per carrils segregats, serveixi per alimentar la xarxa de metro. Però sense un pla que 

maximitzi l’espai públic disponible i englobi tots els mitjans de transport públic, només 

s’aconseguirà, amb la construcció del metro o del Metropolitano, alleugerar temporalment la 

congestió diària.   

En aquest estudi s’han establert les bases que s’han considerat més adequades per a la creació 

d’una autoritat de transport públic amb caràcter voluntari, on el Govern de Perú, la 

Municipalidad Metropolitana de Lima i la Municipalidad Provincial de Callao treballin 

conjuntament per tal d’assolir una integració institucional. Una vegada assolida, podran 

assolir-se més fàcilment els altres tipus d’integracions, sempre i quan l’autoritat del transport 

metropolità disposi dels poders necessaris per dur a terme el màxim nombre de funcions 

relacionades amb el transport públic. Així aquesta ha de ser capaç de imposar un nou sistema 

tarifari, planificar els sistemes de transport oferts i les inversions en infraestructures, assolint 

d’aquesta manera una integració tarifària, física i funcional que serà percebuda per part de 

l’usuari com un salt qualitatiu en la millora del sistema de transport públic.  

Donat el fort arrelament dels problemes del transport públic i la durada dels mateixos, la 

majoria d’usuaris que se’n lamenten reconeixen, al mateix temps, haver-s’hi acostumat. Així 

doncs, arribat aquest punt, és necessari aconseguir canviar la mentalitat de tots els agents que 

juguen un paper important en el sistema per tal d’aconseguir canvis significatius. Això implica: 

- El govern del Perú, juntament amb les administracions de les municipalitats de Lima i 

de Callao, han d’entendre que el servei de transport públic és un servei públic 

deficitari, del qual les administracions n’han d’assumir gran part dels costos. Bona part 

de l’èxit d’aquesta tasca dependrà de les relacions que s’estableixin entre elles, 

considerant imprescindible establir les competències del finançament entre els 

diversos nivells de govern. Per fer-ho, s’hauran de considerar les capacitats 

econòmiques de cadascun d’ells i els beneficis individualitzats que obtindran amb una 

millora del sistema de transport públic. 

- Donat el repartiment i duplicitat de funcions entre els òrgans responsables del 

transport públic actuals, serà necessari realitzar una reorganització administrativa on 

cadascun d’ells haurà de cedir les competències que es considerin necessàries sobre el 

sistema de transport públic. D’aquesta manera, la Autoridad Autónoma del Sistema 

Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao i el Instituto Metropolitano 

Protransporte de Lima hauran d’assumir un rol secundari perdent poders de 

planificació i de tarificació. Juntament amb l’anterior, aquesta serà la tasca més 
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complicada a dur a terme tenint en compte la complexitat de les relacions 

institucionals.  

- Tot i que els principals afectats de la situació actual són els usuaris del transport públic, 

també és necessari que aquests assumeixin la part de responsabilitat que els hi 

correspon i es comprometin a canviar els seus hàbits de mobilitat. Cal que aquests 

s’acostumin a pujar i baixar dels autobusos en les parades reglamentàries, a fer cua 

d’una manera ordenada per accedir-hi i adquirir els bitllets de transport 

corresponents, a creuar els carrers quan els hi correspongui segons la senyalització, a 

declinar l’ús dels mitjans de transport públic il·legal i entendre que, amb uns hàbits de 

mobilitat més planificats i organitzats, l’ús d’abonaments de transport públic minimitza 

les cues d’accés als vehicles i agilitza els temps de viatge. Per a dur a terme aquesta 

tasca seran necessàries campanyes de sensibilització de la població envers els 

problemes actuals i una possible situació futura, on el transport públic serveixi per 

acostar les persones.  

- L’últim agent que forma part del sistema són les empreses operadores encarregades 

de prestar el servei de transport públic. Actualment la majoria d’aquestes no disposen 

de vehicles de transport, de manera que li lloguen la ruta que els hi ha estat concedida 

als propietaris dels vehicles els quals, al mateix temps, lloguen el vehicle a un 

conductor i un cobrador encarregats de prestar el servei amb l’única retribució 

econòmica en funció del nombre de passatgers transportats. Aquesta és la pedra 

angular dels principals problemes en el transport públic, pel que caldrà un canvi 

absolut per part de les empreses operadores. És necessari que aquestes es formalitzin 

legalment, on els treballadors no es trobin en condicions precàries i les empreses 

compleixin amb tots els requisits necessaris per obtenir el permís per prestar el servei 

de transport públic, el primer dels quals haurà de ser la possessió de vehicles de 

transport. Una vegada concedida una ruta preestablerta amb unes parades fixades, 

aquesta ha de venir complerta per tal de mantenir un sistema ordenat. Cal que 

aquestes empreses entenguin que amb la implantació del nou sistema de transport 

públic no hauran de lluitar més entre elles per obtenir beneficis, ja que aquests 

vindran estipulats en els contractes signats amb l’autoritat del transport metropolità, 

la qual haurà de dur a terme un exhaustiu registre i control per assegurar que es 

compleixen tots els termes d’aquests contractes. 

Cal destacar que, tot i que la millora en el sistema de transport públic comença en el canvi de 

les administracions que en són responsables, aquest únicament assolirà els objectius 

proposats si tots els agents implicats en són partícips. Així doncs serà necessària la plena 

col·laboració d’usuaris, transportistes i administracions de l’àrea metropolitana de Lima per 

acabar amb una de les principals fonts de contaminació i malestar i, d’aquesta manera, 

augmentar la qualitat de vida de tots els habitants. Només que un d’ells segueixi actuant com 

fins al moment, el canvi desitjat no serà possible. 

 



Anàlisis metodològic de la implantació d’una autoritat del transport 

metropolità a Lima (Perú) 

 

 
- 98 - 

 

Tenint en compte que les bases per a la creació de la nova autoritat del transport metropolità 

de Lima s’han extret de les autoritats de transport ja existents a les principals àrees 

metropolitanes europees, seria convenient que aquestes transmetessin els seus coneixements 

sobre l’experiència en assoliment d’objectius proposats i errors en la política de transports a 

les persones designades per a la creació de la nova autoritat a Lima, de manera que puguin 

crear un sistema gestionat eficaçment en el menor temps possible.  

Una vegada efectuada la implementació de la nova autoritat i la posada en servei de les 

principals millores del sistema, l’autoritat haurà de seguir treballant en futures línies 

d’investigació, analitzant les dades sobre la mobilitat i funcionament del nou sistema de 

transport per tal de modificar i millorar els aspectes que cregui més convenients, a fi 

d’aconseguir una correcta gestió del sistema de transport públic de l’àrea metropolitana de 

Lima. 
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ANNEX 1. TARIFES I TÍTOLS DE TRANSPORT 
S’adjunten a continuació la gamma de títols de transport integrats i les tarifes corresponents 

en les diverses àrees metropolitanes analitzades en el punt 4. 

BARCELONA 

Existeix una gran varietat de títols, gràcies als quals el preu del viatge es veu reduït en funció 

del nivell d’utilització. Per a cada títol de transport s’ha d’escollir el nombre de zones que 

s’atravessaran.  

- T-10: títol multipersonal i horari de 10 viatges integrats. Aquest títol és cada any el més 

utilitzat pels usuaris del sistema tarifari integrat. 

- T-50/30: títol unipersonal i horari, de 50 viatges integrats en 30 dies consecutius des 

de la primera validació. 

- T-70/30: títol multipersonal i horari, de 70 viatges integrats en 30 dies consecutius des 

de la primera validació. 

- T-Mes: títol personalitzat, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies 

consecutius, a les zones delimitades per la primera validació. 

- T-Trimestre: títol personalitzat, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 

dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació. 

- T-Jove: títol personalitzat per a joves menors de 25 anys, amb un nombre il·limitat de 

viatges integrats en 90 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera 

validació. 

- T-Dia: títol unipersonal, amb un nombre il·limitat de viatges integrats durant el dia en 

què s’ha validat fins l’acabament del servei, a les zones delimitades per la primera 

validació. 

- T-12: títol personalitzat i gratuït per a nens de 4 a 13 anys, amb un nombre il·limitat de 

viatges integrats en la zona on resideixi el nen. 

Les tarifes vàlides l’any 2014 per a cada títol es mostren en el quadre que hi ha a continuació. 

La ATM ofereix descomptes d’un 20% o 50% en les T-Trimestre, T-Mes i T-Jove a les famílies 

monoparentals i les famílies nombroses segons si la seva categoria és general o especial. 

Títol 1 Zona 2 Zones 3 Zones 4 Zones 5 Zones 6 Zones 

T-10 10,30€ 20,30€ 27,70€ 35,65€ 40,95€ 43,55€ 

T-50/30 42,50€ 71,00€ 99,60€ 122,00€ 140,00€ 150,00€ 

T-70/30 59,50€ 86,05€ 118,00€ 144,50€ 165,50€ 179,50€ 

T-Mes 52,75€ 77,45€ 105,00€ 124,50€ 143,00€ 153,00€ 

T-Trimestre 142,00€ 211,00€ 290,00€ 342,50€ 390,00€ 406,00€ 

T-Jove 105,00€ 155,00€ 210,00€ 249,00€ 285,50€ 305,50€ 

T-Dia 7,60€ 12,00€ 15,25€ 17,15€ 19,30€ 21,70€ 

Taula 16. Tarifes títols integrats a la Regió Metropolitana de Barcelona any 2014 (Font: ATM)  
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PARIS 

Els títols de transport públic disponibles són els següents:  

- Ticket t+: títol multipersonal i horari per a un únic trajecte complert integrat en una 

única zona tarifària, vàlid pel bus, tramvia, metro i RER a l’interior de la ciutat de Paris i 

pel bus i tramvia de totes les zones. Hi ha la versió de bitllet senzill o bitllet amb deu 

viatges.  

- Billet Origine-Destination: títol multipersonal que permet realitzar un viatge d’anada i 

tornada entre dues estacions de tren de la Île-de-France. Si una de les dues estacions 

es troba a l’interior de Paris, permet la connexió amb el metro. El preu varia segons la 

distància entre ambdues estacions. Hi ha la versió de bitllet senzill o bitllet amb deu 

viatges.  

- Forfait Navigo Semaine: títol personalitzat, amb un nombre il·limitat de viatges 

integrats en una setmana, de dilluns a diumenge, a l’interior de les zones tarifàries 

escollides. 

- Forfait Navigo Mois: títol personalitzat, amb un nombre il·limitat de viatges integrats 

en un mes, des del primer fins a l’últim dia del mes, a l’interior de les zones tarifàries 

escollides. 

- Forfait Navigo Annuel: títol personalitzat, amb un nombre il·limitat de viatges integrats 

en un any, des del primer fins a l’últim dia de l’any, a l’interior de les zones tarifàries 

escollides. 

- Forfait Imagine-R: títol personalitzat per a joves estudiants menors de 26 anys, amb un 

nombre il·limitat de viatges integrats en un any, des del primer fins a l’últim dia de 

l’any, a l’interior de les zones tarifàries escollides. 

- Forfait Mobilis: títol unipersonal, amb un nombre il·limitat de viatges integrats durant 

el dia en què s’ha validat fins l’acabament del servei, a l’interior de les zones tarifàries 

escollides. 

Les diferents tarifes vàlides per a cada títol de transport integrat es mostren en la taula 17. 

Títol Zones tarifàries  

 1 Zona 1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5 

Ticket t+ senzill 1,70€ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Ticket t+ 10  13,70€ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Navigo semaine ----- 20,40€ 26,40€ 32,00€ 34,40€ 19,25€ 24,40€ 28,20€ 18,45€ 22,50€ 17,95€ 

Navigo Mois ----- 67,10€ 86,60€ 105,40€ 113,20€ 63,20€ 80,10€ 92,80€ 61,00€ 74,20€ 59,00€ 

Navigo Annuel ----- 700,70€ 900,90€ 1.093,40€ 1.170,40€ 657,80€ 832,70€ 964,70€ 635,80€ 772,20€ 617,10€ 

Imagine-R ----- 324,90€ 453,90€ 583,20€ 712,80€ 324,90€ 431,70€ 562,20€ 324,90€ 410,40€ 324,90€ 

Mobilis ----- 6,80€ 9,05€ 11,20€ 16,10€ ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Taula 17. Preus títols de transport integrat a la regió de la Île-de-France per a l’any 2014 (Font: STIF)  

 



Anàlisis metodològic de la implantació d’una autoritat del transport 

metropolità a Lima (Perú) 

 

 
- 103 - 

 

LONDRES 

Per tal de viatjar amb el sistema tarifari integrat pels diferents transports públics de Londres 

els usuaris poden adquirir diferents tipus de bitllets de transport: 

- bitllet senzill, vàlid per un únic viatge dins les zones establertes 

- la targeta Olyster, una targeta amb saldo recarregable amb la qual no és necessari 

establir unes zones de viatge prèviament; sinó que el preu de cada viatge es va 

descomptant del saldo de la targeta a mesura que es van realitzant viatges. Aquesta 

targeta és vàlida per viatjar per qualsevol zona i el preu de cada viatge és més reduït 

que utilitzant un bitllet senzill. A més a més, automàticament al utilitzar aquesta 

targeta es fan dues distincions en el preu de cada viatge: si s’ha utilitzat en horari vall o 

en horari punta, on en aquest últim cas el preu és més car, però mai més car que 

utilitzant un bitllet senzill.  

Si s’utilitza la targeta Olyster per a realitzar varis viatges en un dia, existeix una tarifa 

màxima diària que es descomptarà segons les zones per les quals es viatgi enlloc de la 

suma dels preus de cada viatge individualment. Aquesta tarifa diària també està 

dividida segons horari vall o horari punta. 

- Travelcard, vàlida per viatjar tantes vegades com es vulgui amb tots els mitjans de 

transport integrats dins les zones establertes prèviament i durant els dies establerts. 

N’hi ha de durada diària, setmanal, mensual o anual. Per les travelcard diàries existeix 

la distinció entre horari vall o qualsevol horari. 

Les diferents tarifes vàlides en lliures esterlines l’any 2014 per a cada títol de transport integrat 

es mostren en la taula 18.  

Zones Títols de transport 

 Bitllet 

senzill 

Targeta Olyster Travelcards 

  Viatge 

hora punta 

Viatge 

hora vall 

Diari hora 

punta 

Diari 

hora vall 

Diaria qualsevol 

horari 

Diària hora 

vall 

Setmanal Mensual Anual 

Zona 1 4,50 2,10 2,10 8,40 7,00 8,80 7,30 30,40 116,80 1.216,00 

1-2  4,50 2,80 2,10 8,40 7,00 8,80 7,30 30,40 116,80 1.216,00 

1-3 4,50 3,20 2,70 10,60 7,70 11,00 8,00 35,60 136,80 1.424,00 

1-4 5,50 3,80 2,70 10,60 7,70 11,00 8,00 43,60 167,50 1.744,00 

1-5 5,50 4,60 3,00 15,80 8,50 16,40 8,90 51,80 199,00 2.072,00 

1-6 5,50 5,00 3,00 15,80 8,50 16,40 8,90 55,60 213,60 2.224,00 

1-7 6,70 5,50 3,90 19,60 11,60 20,40 12,10 60,40 232,00 2.416,00 

1-8 7,80 6,70 3,90 19,60 11,60 20,40 12,10 71,20 273,50 2.848,00 

1-9 7,80 6,70 3,90 19,60 11,60 20,40 12,10 79,00 303,40 3.160,00 

Zona 2 4,40 1,60 1,50 8,40 7,00 8,80 7,30 23,00 88,40 920,00 

2-3 4,50 1,60 1,50 10,60 7,70 11,00 8,00 23,00 88,40 920,00 

2-4 4,50 2,30 1,50 10,60 7,70 11,00 8,00 25,20 96,80 1.008,00 

2-5 5,50 2,70 1,50 15,80 8,50 16,40 8,90 30,20 116,00 1.208,00 

2-6 5,50 2,70 1,50 15,80 8,50 16,40 8,90 38,00 146,00 1.520,00 

2-7 5,50 3,90 2,70 19,60 11,60 20,40 12,10 39,40 151,30 1.576,00 
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2-8 6,70 4,50 2,70 19,60 11,60 20,40 12,10 53,60 205,90 2.144,00 

2-9 6,70 4,50 2,70 19,60 11,60 20,40 12,10 53,60 205,90 2.144,00 

Zona 3 4,50 1,60 1,50 10,60 7,70 11,00 8,00 23,00 88,40 920,00 

3-4 4,50 1,60 1,50 10,60 7,70 11,00 8,00 23,00 88,40 920,00 

3-5 4,50 2,30 1,50 15,80 8,50 16,40 8,90 25,20 96,80 1.008,00 

3-6 5,50 2,70 1,50 15,80 8,50 16,40 8,90 30,20 116,00 1.208,00 

3-7 5,50 3,30 1,60 19,60 11,60 20,40 12,10 39,40 151,30 1.576,00 

3-8 5,50 3,90 1,60 19,60 11,60 20,40 12,10 53,60 205,90 2.144,00 

3-9 5,50 3,90 1,60 19,60 11,60 20,40 12,10 53,60 205,90 2.144,00 

Zona 4 4,50 1,60 1,50 10,60 7,70 11,00 8,00 23,00 88,40 920,00 

4-5 4,50 1,60 1,50 15,80 8,50 16,40 8,90 23,00 88,40 920,00 

4-6 4,50 2,30 1,50 15,80 8,50 16,40 8,90 25,20 96,80 1.008,00 

4-7 4,50 2,70 1,60 19,60 11,60 20,40 12,10 28,60 109,90 1.144,00 

4-8 5,50 3,30 1,60 19,60 11,60 20,40 12,10 48,00 184,40 1.920,00 

4-9 5,50 3,30 1,60 19,60 11,60 20,40 12,10 48,00 184,40 1.920,00 

Zona 5 4,50 1,60 1,50 15,80 8,50 16,40 8,90 23,00 88,40 920,00 

5-6 4,50 1,60 1,50 15,80 8,50 16,40 8,90 23,00 88,40 920,00 

5-7 4,50 2,20 1,60 19,60 11,60 20,40 12,10 28,60 109,90 1.144,00 

5-8 4,50 2,70 1,60 19,60 11,60 20,40 12,10 48,00 184,40 1.920,00 

5-9 4,50 2,70 1,60 19,60 11,60 20,40 12,10 48,00 184,40 1.920,00 

Zona 6 4,50 1,60 1,50 15,80 8,50 16,40 8,90 23,00 88,40 920,00 

6-7 4,50 1,60 1,50 19,60 11,60 20,40 12,10 28,60 109,90 1.144,00 

6-8 4,50 2,20 1,50 19,60 11,60 20,40 12,10 48,00 184,40 1.920,00 

6-9 4,50 2,20 1,60 19,60 11,60 20,40 12,10 48,00 184,40 1.920,00 

Zona 7 4,50 1,60 1,50 19,60 11,60 20,40 12,10 28,60 109,90 1.144,00 

7-8 4,50 1,60 1,50 19,60 11,60 20,40 12,10 48,00 184,40 1.920,00 

7-9 4,50 1,70 1,50 19,60 11,60 20,40 12,10 48,00 184,40 1.920,00 

Zona 8 --- 1,60 1,50 19,60 11,60 20,40 12,10 48,00 184,40 1.920,00 

8-9 4,50 1,60 1,50 19,60 11,60 20,40 12,10 48,00 184,40 1.920,00 

Zona 9 --- 1,60 1,50 19,60 11,60 20,40 12,10 48,00 184,40 1.920,00 

Taula 18. Tarifes títols de transport integrat a Greater London vàlides per a l’any 2014 (Font: Transport for London)  

MADRID 

Els diversos abonaments integrats de transport emesos pel Consorcio Regional de Transportes 

de Madrid són els següents: 

- Abonament 30 dies: permet realitzar un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 

dies consecutius, a les zones preestablertes.  

- Abonament anual: permet realitzar un nombre il·limitat de viatges integrats en un any 

natural, a les zones preestablertes. 

Dins d’aquestes dues tipologies hi ha diverses tarifes per a persones joves menors de 23 anys, 

adults i persones de la tercera edat.  



Anàlisis metodològic de la implantació d’una autoritat del transport 

metropolità a Lima (Perú) 
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Les tarifes per a l’any 2014 corresponents a aquests abonaments en funció de les zones 

tarifàries establertes són les que es mostren en la taula 19. 

Títol Zones tarifàries   

 A B1 B2 B3 C1 C2 E1 E2 B1-B2 
B2-B3 
B3-C1 
C1-C2 
C2-E1 
E1-E2 

B1-B3 
B2-C1 
B3-C2 
C1-E1 
C2-E2 

B1-C1 
B2-C2 
B3-E1 
C1-E2 

B1-C2 
B2-E1 
B3-E2 

30 dies normal 54,60€ 63,70€ 72,00€ 82,00€ 89,50€ 99,30€ 110,60€ 131,80€ 47,90€ 54,60€ 63,70€ 72,00€ 

30 dies jove 35,00€ 39,60€ 45,00€ 51,60€ 56,20€ 61,80€ 78,30€ 97,40€ 30,30€ 35,00€ 39,60€ 45,00€ 

30 dies tercera 
edat 

12,30€ ----- ----- 12,30€ 

Anual normal 546,00€ 637,00€ 720,00€ 820,00€ 895,00€ 993,00€ 1.106,00€ 1.318,00€ 479,00€ 546,00€ 637,00€ 720,00€ 

Anual jove 350,00€ 396,00€ 450,00€ 516,00€ 562,00€ 618,00€ 783,00€ 974,00€ 303,00€ 350,00€ 396,00€ 450,00€ 

Anual tercera 
edat 

123,00€ 

Taula 19. Tarifes abonaments transport públic del CRTM vàlides l’any 2014 (Font: CRTM) 

 


