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SÍNDICA DE GREUGES   
DE BARCELONA 
 
 
NOTA DE PREMSA 
Síndica de Greuges de Barcelona.  17 d’abril de 2007 
 
La Síndica de Greuges de Barcelona demana una reducció de les tarifes 
dels transports públics per a infants 
 
La Sindica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, recomana que s’estableixi 
una tarifa reduïda o que s’ampliï l’edat de la gratuïtat per als infants que 
utilitzen el transport públic. A partir dels quatre anys els menors no gaudeixen 
de cap tipus de descompte que, en canvi, s’aplica a d’altres franges d’edat com 
els joves o els més grans de 60 anys. La mesura representaria una millora de 
les polítiques de protecció de la família i potenciaria l’ús del transport 
 
 
La Síndica de Greuges de Barcelona ha fet arribar a través de l’Ajuntament de 
Barcelona una recomanació a l’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) 
perquè revisi les tarifes que aplica als menors d’edat. La Síndica ha estimat 
la queixa que va presentar un ciutadà que mostrava la seva disconformitat pel 
cost del transport pels nens i nenes majors de 4 anys pels quals diu que no hi 
ha cap mena de descompte. 
 
En la resposta aportada a l’oficina de la Síndica de Greuges després de la seva 
petició d’informació, l’ATM argumenta que en diferents ciutats espanyoles els 
infants paguen l’import tarifari normal a partir d’una determinada edat. 
Concretament, a partir dels 3 anys a Sevilla, a partir dels 4 anys a Barcelona, 
Madrid i Saragossa, a partir dels 5 anys a Bilbao i a partir dels 6 anys a 
València. La resposta d’ATM afegeix que, com que els infants normalment no 
viatgen sols, es va crear en el seu moment el títol de transport T-Familiar (70-
30), on cada viatge té una reducció del 50% de l’import del bitllet senzill, i que 
permet viatjar diferents persones al mateix temps amb descomptes més grans 
que la targeta T-10. 
 
Tot i això, la Síndica de Greuges considera que: 
 
- Hi ha altres franges de població que per raons d’edat (joves i majors 

de 60 anys) es beneficien de reduccions molts importants o de la 
gratuïtat en l’ús dels transport públic. A més, aquest any s’ha ampliat la 
franja d’edat que pot fer ús de la T-Jove fins als 25 anys si són estudiants.  

 
- Existint altre tipus de reduccions i gratuïtat, és raonable que aquestes 

afectin també als infants ja que els costos dels títols de transport dels 
menors d’edat sempre recauen sobre una única economia familiar. 
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- Les famílies amb dos, tres o més fills no tenen cap incentiu per viatjar 
en transport públic: el cost de cada desplaçament familiar representa  
pagar quatre o cinc viatges, tots al mateix preu que un adult. Només com a 
exemple, en la tarifa més econòmica un únic desplaçament d’anada i 
tornada d’una família amb tres fills té un cost de 6 euros amb una T-Familiar 
(70-30) o de 6,90 euros amb una T-10. Quan es multiplica per diversos 
desplaçaments aquest import és molt significatiu.  

 
- Algunes famílies poden beneficiar-se de la T-Familiar (70-30), però sempre 

que facin un volum important de viatges al mes i que els facin tots els 
membres de la família conjuntament. Per tant, és una targeta de descompte 
per volum de la qual se’n pot beneficiar qualsevol grup de persones que 
viatgi conjuntament, però no representa una bonificació de la tarifa dels 
menors ni específicament de les unitats familiars. Per exemple, és difícil 
que se’n puguin beneficiar les famílies monoparentals.   

 
- Per a les famílies que a banda d’utilitzar el transport públic per anar a 

treballar hagin de fer petits desplaçaments diaris en transport públic per 
anar a l’escola o a l’institut han d’assumir un alt cost de despesa anual en 
transport. A tall d’exemple: 

 
- Per una família de dos adults amb dos fills: 124,80 €/mes.  

(8 viatges diaris x 22 dies lectius) + (8 viatges esporàdics x 4 caps de 
setmana) x 0,60 €/viatge. 

 
Aquesta situació grava especialment a les famílies de rendes més 
baixes. Per exemple, per una família de renda familiar mitjana –uns 2.000 
€/mes- representa un 6,24 % dels seus ingressos. 
 

- A més de la gratuïtat fins més enllà dels quatre anys que hi ha en altres 
ciutats espanyoles, en altres capitals europees hi ha un reconeixement 
especial pels infants i per les famílies que es desplacen diàriament per la 
ciutat. En aquestes ciutats, els menors o bé viatgen gratis o bé tenen 
descomptes importants en les tarifes dels transports. Com a exemple,  
- a Berlín els menors de 6 anys i els escolars tenen descomptes 

especials; 
- a Roma els menors de 10 anys no paguen en la majoria de línies si van 

acompanyats d’un adult; 
- a Paris dels 4 als 10 anys tenen una reducció del 50%; 
- a Londres des d’aquest abril els nens i nenes menors d’11 anys viatgen 

gratis;  
- les famílies nombroses a Paris viatgen amb bitllets de tarifa reduïda d’un 

50% i a Roma també tenen descomptes especials. 
 

- La llei estatal 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les famílies 
nombroses, en el seu article 12, diu que les Administracions públiques 
competents establiran un règim d’exempcions i bonificacions en els preus 
en el transport públic urbà i interurbà per les famílies nombroses. 

 



 

Ronda Sant Pau, 43-45, 3r. 08015 Barcelona  Tel. 934 132 900  Fax 934 132 910   sindicadegreuges@bcn.cat 
 

3 

 

 
 
Per tot això, la Síndica de Greuges de Barcelona considera que caldria 
revisar les tarifes que afecten als menors d’edat. De la mateixa manera, la 
reducció dels costos de transport per les famílies amb menors contribuirien tant 
a la potenciació de l’ús del transport públic enfront del privat com a la millora de 
les polítiques de suport a les famílies. 
 
Per tant, la seva recomanació arran de la queixa presentada proposa que es  
valori l’establiment d’una tarifa especial pels infants majors de 4 anys que 
ara tenen les mateixes tarifes que un adult. Aquesta mesura podrien 
concretar-se en: 
 
- augmentar l’edat fins a la qual els menors no han de pagar el títol de 

transport. 
 
- establir reduccions significatives en les tarifes per als menors d’edat que 

utilitzin el transport públic. 
 
- i establir descomptes especials per a les famílies en funció del nombre 

de fills i dels ingressos familiars.   
 
 
 
 


