
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

ANUNCI sobre la gratuïtat de les tarifes 2020 durant la vigència del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març.

Es fa públic que el consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità, consorci per a la coordinació del sistema
metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona, en sessió del Consell d'Administració, reunit en sessió
extraordinària i urgent de data 31 de març de 2020, va adoptar el següent acord:

“Atès que el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de l'àrea de Barcelona (en
endavant ATM), reunit en sessió ordinària de data 12 de desembre de 2019, va aprovar les tarifes que han de
regir a partir del dia 1 de gener de l'any 2020, en el sistema de transport públic col·lectiu en l'àmbit del sistema
tarifari integrat de l'àrea de Barcelona.

Atès que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març i les successives modificacions portades a terme mitjançant
el Reial Decret 465/2020, de 17 de març i el Reial Decret 476/2020, de 27 de març, declaren i prorroguen
l'estat d'alarma instaurat a conseqüència de la crisi sanitària del COVID-19.

Atès que el Reial decret-llei 10/2020, de 29 de març, regula un permís retribuït recuperable per a les persones
treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en
el context de la lluita contra el COVID-19.

Atesa que l'Administració General de l'Estat (en endavant AGE) ha emès l'Ordre TMA/306/2020, de 30 de
març, mitjançant la qual es dicten instruccions sobre reducció de serveis de transport de viatgers durant la
vigència del Reial decret-llei 10/2020, de 29 de març i en modificació de l'Ordre TMA/273/2020, de 23 de
març, mitjançant la qual es dicten instruccions sobre reducció dels serveis de transport de viatgers.

Atesa que aquesta reducció de caràcter temporal, vol reforçar les limitacions a la mobilitat de les persones,
amb l'objectiu de garantir que el confinament de tota la població tingui una major repercussió en l'esforç de
contenir l'avanç del COVID-19.

Atès que l'article 1 de l'Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, estableix una reducció dels serveis de transport
disponibles per a la ciutadania en consideració a la necessitat d'accedir als llocs de treball del personal ocupat
en els serveis essencials i en l'accés als ciutadans als serveis bàsics.

Atès que és responsabilitat de les administracions públiques implantar totes aquelles mesures adequades per a
la protecció de les persones davant la crisi sanitària del COVID-19, així com totes aquelles mesures
imprescindibles per garantir la prestació de serveis sanitaris i socials essencials. Per aquest motiu, es considera
necessari implantar un període temporal de gratuïtat de les tarifes d'aplicació en l'exercici 2020 i exclusivament
durant el període de vigència del Reial decret-llei 10/2020, de 29 de març, amb l'objectiu de facilitar la
mobilitat del personal ocupat en els serveis essencials i en l'accés als ciutadans als serveis bàsics. Tanmateix,
en atenció a l'excepcionalitat d'aquesta mesura, cal que es concedeixi als operadors un marge temporal
adequat per a la implantació tècnica d'aquest acord, es delimiti de forma clara la vinculació del període
d'aplicació d'aquesta iniciativa exclusivament durant el període de vigència del Reial Decret-llei 10/2020, de 29
de març, així com es faculti en el Director general de l'ATM per tal de revertir-la en el cas que els nivells de
demanda s'incrementin per sobre dels nivells de reducció i limitació de la mobilitat perseguits per la normativa
de referència.

Ateses les competències de l'ATM en ordenació tarifària d'acord amb el que es preveu en l'article 4.4 dels
Estatuts de l'ATM aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de febrer, modificats parcialment pel Decret 151/2002,
de 28 de maig, pel Decret 288/2004, d'11 de maig, i pel Decret 97/2005, de 31 de maig, i per Acord de govern
de data 21 de febrer de 2017.

Per tot l'anterior,

 

S'ACORDA:
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Primer.- APROVAR la suspensió i per tant la gratuïtat temporal de les tarifes d'aplicació en l'exercici 2020 en el
sistema tarifari integrat de l'àrea de Barcelona.

 

Segon.- APROVAR l'inici d'aquest acord a data 2 d'abril de 2020 i determinar la seva aplicació exclusivament
durant el període de vigència del “Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, que regula un permís retribuït
recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir
la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19”.

 

Tercer.- DELEGAR en el Director general de l'ATM les facultats de reversió per deixar sense efecte el present
acord si els nivells de demanda s'incrementen per sobre dels nivells de reducció i limitació de la mobilitat
perseguits pel “Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, que regula un permís retribuït recuperable per a les
persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la
població en el context de la lluita contra el COVID-19”.

 

Quart.- PUBLICAR aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya als efectes legals escaients.”

 

Barcelona, 31 de març de 2020

 

Pere Torres Grau

Director general

 

(20.092.001)
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