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Àmbit d’actuació de l’ATM
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Regió Metropolitana 
de Barcelona
164 municipis
5,0 milions d’habitants

Ciutat de Barcelona
100 km2 

1,6 milions d’habitants



Dades bàsiques
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Motiu del viatge
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Enquesta de Mobilitat EMEF 2013
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Mode de transport RMB Mode de transport Barcelona
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Enquesta de Mobilitat EMEF 2013



ATM: AUTORIDAD DEL TRANSPORTE METROPOLITANO

sistema metropolitano de transporte público colectivo

La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) es un 
consorcio interadministrativo, creado en 1997, al cual
pueden adherirse todas las administraciones titulares de 
servicios públicos de transporte colectivo, 
individualmente o a través de entidades que las agrupen 
o representen



Operadors ferroviaris de transport 
públic a la RMB

16

 Ferrocarril Metropolità de Barcelona (TMB)

L’AMB és el propietari de l’operador. El servei de metro i la
seva infraestructura és de titularitat de la Generalitat.

 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Empresa pública de la qual n’és propietària la Generalitat
de Catalunya, la qual ostenta la titularitat del servei. La
infraestructura pertany a FGC.

 Rodalies de Catalunya (RENFE)

El servei és de titularitat de la Generalitat. L’Estat
espanyol és el propietari de l’operador (RENFE) i del
titular de la infraestructura (ADIF).

 Trambaix i Trambesòs (TRAM)

Xarxes operades per una unió d’empreses privades en
règim de concessió. L’administració concedent és l’ATM.



Operadors d’autobús a la RMB
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Transports de Barcelona (TMB) és el
principal operador de la Regió
Metropolitana. L’AMB és el propietari de
l’empresa i el titular del servei.

A més, existeixen unes 30 companyies
privades de transport urbà i interurbà que
operen en règim de concessió o altres
modalitats contractuals per compte de la
Generalitat, l’AMB o els Ajuntaments.



Dades tècniques de l’oferta de 
transport públic a la RMB 
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Autobusos Línies
Xarxa

 (km)
Autobusos

TMB busos 102 890 835

Busos Generalitat i AMB 468 12.379 1.937

Altres busos urbans 119 1.031 239

Total 689 14.300 3.011

   Ferroviari Línies
Xarxa

 (km)
Estacions Trens

TMB Metro 8 103 141 142

FGC 8 144 78 84

Rodalies de Catalunya 6 456 109 200

Tramvia 6 29 56 41

Total 28 732 384 467



L’ATM com a ròtula financera
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(1) Compensació per l’ús de títols integrats

Govern Espanyol

Generalitat
de Catalunya

AMB

Ajuntament
de Barcelona

Altres
Ajuntaments

ATM

Rodalies (1)

TMB

FGC

Autobusos metropolitans

Autobusos interurbans

Tramvies

Altres busos urbans

Ingressos dels usuaris
(títols integrats ATM)
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Ròtula del sistema de transport públic 
col·lectiu metropolità

Administracions

Empreses
operadores

UsuarisATM

Finançament dels costos operatius
Planificació de les infraestructures(PDI) 
Planificació de la mobilitat (PDM)

Intermediari financer
(ingressos tarifaris, subvencions...)

Coordinació dels serveis

Sistema tarifari integrat
Observatori de la Mobilitat 
Informació als usuaris



ATM: AUTORIDAD DEL TRANSPORTE METROPOLITANO

sistema metropolitano de transporte público colectivo

La actividad de la ATM tiene como objetivo que el 
ciudadano acabe percibiendo la red de transporte 
PÚBLICO/COLECTIVO metropolitano como un único 
sistema integrado, desde el punto de vista de las 
correspondencias, de la coordinación del servicio y de 
la integración tarifaria



Sistema Tarifario Integrado

permite utilizar los diferentes medios de
transporte (Metro, autobús, tranvía, FGC y
RENFE) en un mismo desplazamiento, dentro del
ámbito de la Región Metropolitana



La gestión de la movilidad: 
la experiencia compartida público, privada



L’ATM com a ròtula financera
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Evolució de les subvencions a la RMB
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Evolució de les subvencions a la RMB
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Evolució de les aportacions de les AAPP
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El pes de 
l’aportació de 
les 
administracions
territorials
tendeix a 
augmentar
davant de la de 
l’Estat
(tendència
generalitzada a 
nivell europeu)
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