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DEPARTAMENT
DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ
TES/3013/2011, de 21 de desembre, d’actualització de la quantia de la percepció 
mínima aplicable a les persones usuàries del servei de transport públic de viatgers 
que viatgin sense bitllet o amb un títol de transport no validat o no vàlid per a les 
característiques del trajecte o de la persona usuària.

El transport públic de viatgers esdevé un servei fonamental per garantir el dret a la 
mobilitat dels ciutadans. El sosteniment econòmic d’aquest servei públic requereix 
la participació de les persones usuàries, mitjançant el pagament d’un bitllet per un 
import proporcional a les característiques del transport efectuat.

L’incompliment d’aquesta obligació per part de les persones usuàries del servei 
comporta, encara que a una escala que pot semblar menor, la vulneració dels prin-
cipis d’igualtat i de participació dels ciutadans en el manteniment de les despeses 
públiques.

Per tal de lluitar contra aquestes conductes fraudulentes, la Llei 7/2004, de 16 de 
juliol, de mesures fiscals i administratives, modificada per la Llei 26/2009, de 23 
de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, va establir unes me-
sures aplicables per l’ús indegut del servei de transport públic de viatgers, entre les 
quals es troba el pagament d’una percepció mínima de 50 euros per part d’aquelles 
persones usuàries que viatgin sense bitllet o amb un títol de transport no validat o 
no vàlid per a les característiques del trajecte o de la persona usuària.

Atès el temps transcorregut des de la determinació de la quantia de la percepció 
mínima, i molt especialment, amb l’objectiu de reforçar el seu caràcter dissuasori, 
es considera oportuna la seva actualització fixant-la en un import de 100 euros.

Vista la disposició addicional primera de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, 
de mesures fiscals i administratives, modificada per la Llei 26/2009, de 23 de de-
sembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, que faculta el conseller 
de Territori i Sostenibilitat per actualitzar mitjançant resolució la quantia de la 
percepció mínima,

RESOLC:

Article únic
Actualitzar la quantia de la percepció mínima aplicable a les persones usuàries 

del servei de transport públic de viatgers que viatgin sense bitllet o amb un títol de 
transport no validat o no vàlid per a les característiques del trajecte o de la persona 
usuària, fixant-la en un import de 100 euros.

Aquest import és aplicable a partir de l’1 de febrer de 2012.

Barcelona, 21 de desembre de 2011

LLUÍS RECODER I MIRALLES

Conseller de Territori i Sostenibilitat

(11.355.080)
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