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Moció per reclamar a les administracions competents els fons per cobrir el dèficit 

extraordinari del transport públic urbà i del servei de taxi generat a causa de la 

Covid-19, del qual se'n pugui beneficiar l'Àrea Metropolitana de Barcelona  

 Aprovada pel Consell Metropolità Plenari el dia 27 d’octubre de 2020 

 

Atès que en la moció 193/XII aprovada al Parlament de Catalunya es demana que el Govern de l’Estat 
creï un fons destinat a cobrir el dèficit extraordinari del transport públic urbà a causa de la Covid-19, de 
com a mínim 600 milions d’euros, per a les administracions titulars d’aquest servei.  

Atès que els serveis de transport públic responsabilitat de l'AMB s'organitzen en serveis de gestió 
directa, gestionats per Transports Metropolitans de Barcelona (empreses públiques de metro i 
autobusos), i en serveis de gestió indirecta, gestionats per empreses privades que mantenen una relació 
contractual amb l'AMB.  

Atès que el transport del taxi es realitza mitjançant autoritzacions administratives atorgades per l’AMB 

i durant el període de març a setembre d’aquest any ha disminuït el nombre de viatgers de forma molt 

considerable, arribant en alguns moments fins a un 80% de pèrdua.  

Atès que els viatgers que han utilitzat el sistema de transport públic de metro i d'autobusos de titularitat 
de l'AMB durant el període gener-setembre de l’any 2020 han estat 283,64 milions, el que suposa un 
important decrement respecte al mateix període de l'any 2019 del 47,4% (255,51 milions de viatgers 
menys).  

Atès que la circular 4/2020 per a la compensació econòmica dels serveis de transport públic durant 
l’emergència causada pel covid-19 de l’Autoritat Transport Metropolità (ATM) on s’esmenta que cal 
poder garantir l’equilibri econòmic financer dels operadors prestataris dels serveis de transport públic i 
que considera despeses computables:  

a) L’increment de despeses ocasionades per a fer front a la transmissió del virus (material 

desinfectant, mascaretes, increment de costos de manteniment i de neteja...).  

b) La contractació de personal suplent per suplir les baixes en llocs de treball necessaris per a 

mantenir les operacions.  

c) En el cas dels operadors de transport que la seva retribució estigui vinculada a uns quilòmetres 

i hores determinats en la relació contractual amb l’administració titular del servei de transport, 

la compensació de quilòmetres i hores no realitzats respecte dels previstos en els contractes 

de vigent aplicació per causa de les reduccions de serveis establertes per l’ATM, una vegada 

descomptats els estalvis produïts en els costos variables.  

d) La pèrdua de cobertura dels costos d’explotació pel menyscapte d’ingressos per la pèrdua de 

viatgers.  
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e) La pèrdua de cobertura dels costos d’explotació pel menyscapte d’altres ingressos propis de 

l’operador com ara ingressos publicitaris, comissions de vendes..  

  

Atès que l’Autoritat Transport Metropolità disposa de saldo disponible del comptes de reserva 
provisional dels anys 2018 i 2019 derivat de les liquidacions provisionals d’aquests exercicis.  

Atès que  la Generalitat de Catalunya ha rebut de fons COVID-19, establert en el RDL 22-2020 tram 
4.2, fons destinats a ATM.  Al Consell Metropolità elevem l’adopció dels següents  
 

ACORDS:  

  

PRIMER.- Reclamar al Govern de l’Estat que, d’acord amb el que ja va anunciar, creï un fons específic 
i d’aplicació immediata per compensar/cobrir el dèficit extraordinari del transport públic urbà i del servei 
de taxi generat a causa de la Covid-19, destinat a les administracions titulars d’aquests serveis, del qual 
se'n pugui beneficiar l'Àrea Metropolitana de Barcelona.  
  

SEGON.- Reclamar al Govern de l’Estat que creï un fons específic i d’aplicació immediata que ajudi a 

la recuperació del sector del taxi, en qualitat de servei de transport de viatgers metropolità.  

  

TERCER.- Reclamar a l’ATM poder disposar de manera transitòria del saldo disponible dels comptes 
reserva provisional a AMB derivat de les liquidacions provisionals dels exercicis 2018 i 2019, per tal 
d’aplicar-los a atendre el dèficit actual causat pel COVID 19, fins que no es liquidin per part de l’ATM la 
totalitat dels recursos necessaris per compensar i regularitzar les repercussions pressupostàries i 
econòmiques dels operadors de gestió indirecta de l’AMB  
  

QUART.- Sol·licitar l'assignació per part de l'ATM de l'import corresponent al Fons COVID-19, establert 

al RDL 22-2020 tram 4.2, que segons les previsions validades per l'ATM per als autobusos de gestió 

indirecta de l'AMB, per increment de necessitats i pèrdua d'ingressos tarifaris acumulats fins a 30 de 

setembre de 2020, suposen un total de 18.529.661,14  euros  

  

CINQUÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat Espanyol, a la FEMP i al 
Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. Finalment, 
comunicar-ho també a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC).  
  

Barcelona, 21 octubre de 2020  
  

 

 


