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LA SÍNDICA PROPOSA REFORMULAR EL COBRAMENT 

DE LA PENALITZACIÓ QUE S’IMPOSA PER VIATJAR 

SENSE BITLLET EN EL TRANSPORT PÚBLIC   

 
L’import del recàrrec o percepció mínima de 100 euros resulta desproporcionat 

sobre el preu del títol de transport i cal reduir-lo, especialment per als col·lectius 

més vulnerables  

 

Vilà proposa introduir un període tres dies perquè el viatger pugui acollir-se al  

pagament reduït i presentar la documentació necessària; aquestes recomanacions 

estan pensades sobretot pels casos de penalitzacions motivades per errors i oblits 

de la documentació que han d’acompanyar els títols de tarifació social i 

personalitzats 

 

La defensora ha rebut, en els darrers tres anys, un degoteig a l’alça de queixes de 

viatgers: l’any 2012 es van supervisar 49 reclamacions; el 2013, 66, i, fins a final de 

novembre de 2014, 71 

 

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha plantejat reformular el procediment de 

cobrament de la percepció mínima, la penalització econòmica de 100 euros –50, amb  la 

bonificació, si es paga al moment– que es cobra per viatjar sense bitllet en el transport 

públic a Barcelona i l’àrea metropolitana. A banda del període d’al·legacions establert, Vilà 

és partidària que es pugui introduir tres dies perquè el viatger pugui acollir-se al pagament 

reduït i presentar, si s’escau, la documentació necessària. Aquestes recomanacions estan 

pensades especialment pels casos de penalitzacions motivades per errors i oblits de la 

documentació que han d’acompanyar els títols de tarifació social i personalitzats.  

 

Vilà ha emès aquestes recomanacions en diferents informes i en una intervenció d’ofici, 

que es va obrir per analitzar les causes de les múltiples queixes rebudes amb motiu dels 

actes de control del frau en el transport públic. El nombre de queixes va començar a 

augmentar a partir del 2011, coincidint amb l’increment de les inspeccions i, 

posteriorment, amb la pujada de la percepció mínima de 50 a 100 euros. L’any 2012 es 

van supervisar 49 reclamacions; el 2013, 66, i, fins a final de novembre de 2014, 71. 
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Molts dels viatgers mostren, en les seves queixes, la seva disconformitat per l’exigència 

del recàrrec o percepció mínima de 100 euros en circumstàncies que eren conseqüència 

d’actes involuntaris i per una manca de consciència d’haver efectuat un frau a les 

empreses operadores, pel desconeixement de les normes d’ús dels títols i de la normativa 

penalitzadora que regula l’ús indegut, i també per situacions derivades de defectes de 

funcionament de les màquines validadores i/o del registre de marcatges. 

 

Sense la documentació acreditativa 

  

Entre els problemes més habituals detectats hi figuren els viatgers que havien estat 

castigats amb la penalització de 100 euros, tot i haver validat la targeta, perquè, en el 

moment del control per part dels inspectors, no portaven la documentació acreditativa que 

ha d’acompanyar els títols de tarifació social (com la targeta rosa) o els títols integrats i 

personalitzats (com T-jove, T-mes, T-trimestre i T-12). Algunes queixes són de gent gran i 

persones amb discapacitat. 

 

Altres problemes que han descrit els viatgers a la síndica fan referència a la validació del 

bitllet, tant per la manca de visualització dels marcatges i la lectura de la banda magnètica 

com pel funcionament de les màquines validadores. 

 

Diferents ciutadans s’han queixat també que no se’ls va informar sobre la possibilitat 

d’acollir-se al pagament amb una bonificació del 50 % i pel fet que el pagament bonificat 

només es pot fer en efectiu al moment i no s’ofereix cap altra possibilitat, amb la qual cosa 

només es beneficia del preu reduït l’infractor que porta 50 euros a sobre. Per ara, el 

pagament amb targeta de crèdit només és possible en alguns equips d’inspectors. 

 

La síndica ha rebut també reclamacions de pares de menors que no s’han pogut 

beneficiar del pagament reduït del 50 % perquè no eren presents en el moment dels fets o 

se n’han assabentat quan la sanció ja era ferma i havien de pagar 300 euros, de 

ciutadans que havien pagat la percepció mínima amb el preu reduït i no els havien admès 

les al·legacions, i de viatgers que creuen que la butlleta que s’entrega té un format petit, 

genera errors de comprensió i és de difícil lectura. 

 

Després d’estudiar les queixes rebudes, la síndica ha inclòs en la intervenció d’ofici 

les principals disfuncions detectades: 

 

1. El control a l’interior de les instal·lacions, en especial en el cas del metro, a mig camí 

del viatge, no impedeix el frau. Seria molt més efectiu a la barrera d’entrada si aquesta fos 

objecte de control per part del personal de TMB. 

 

2. El sistema actual de control del frau no permet un tractament de la reincidència de 

manera diferenciada, de manera que s’incideixi sobre aquest comportament.  

 

3. El pagament a posteriori és més preventiu perquè obliga a identificar-se. 



 3 

 

4. La indeterminació del concepte jurídic de percepció mínima, que té connotacions de 

sanció administrativa, fa qüestionar la seva constitucionalitat per indefensió.  

  

5. L’import de la percepció mínima resulta excessiu com a recàrrec sobre el preu, i com a 

sanció està mancat de la necessària proporcionalitat i garantia jurídica. 

 

6. La retirada dels títols en l’acte de control per la presumpció d’un ús indegut deixa en 

indefensió el viatger. 

 

7. Els viatgers disposen de pocs mitjans per acreditar les seves manifestacions, en 

especial sobre la verificació del correcte funcionament de les màquines validadores i les 

expenedores de bitllets, i sobre el funcionament dels títols de transport. 

 

8. El menors d’edat i les persones amb discapacitat no tenen reconegut un tractament 

adequat en el control del frau. 

 

Modificació de la normativa 

 

Davant totes aquestes disfuncions detectades, la síndica creu que cal revisar la normativa 

reguladora del control del frau i dels protocols i criteris d’actuació, i considera que el 

moment actual, davant la previsió de la modificació dels títols de transport, és un moment 

òptim per introduir canvis i modificacions per donar resposta a una part de les situacions 

exposades, així com d’altres aspectes relacionats amb les condicions d’ús dels títols.  

 

Així, la defensora creu que l’import és excessiu en relació amb el bitllet o amb el títol del 

transport i cal reduir-lo. En concret, Vilà subratlla la necessitat de regular uns imports de 

penalització diferenciats per a les persones amb títols de tarifació social, per a les quals la 

desproporció de l’import del recàrrec de 100 euros sobre el preu del bitllet encara és molt 

més gran en relació a la seva capacitat econòmica. 

 

També s’ha proposat reformular el procediment a seguir per requerir al viatger la 

percepció mínima de manera que es lliuri anticipadament una butlleta informativa sobre la 

possibilitat d’acollir-se al pagament bonificat, juntament amb el requeriment de pagament, 

i evitar que l’infractor negui haver estat informat. En aquesta butlleta s’hauria de dir que 

pot abonar el preu reduït en el termini de tres dies. 

 

Vilà és partidària també que tothom disposi de tres dies per presentar la documentació 

necessària. Aquesta recomanació està especialment pensada per a les persones amb 

títols de transport de tarifació social o personalitzats i que han estat penalitzades per no 

portar la documentació que ha d’acompanyar el bitllet en el moment del control però que 

no han causat cap perjudici econòmic a l’empresa operadora.   
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A  més a més, la síndica considera que si un ciutadà opta per pagar l’import reduït de la 

percepció mínima de 50 euros igualment hauria de poder presentar al·legacions per no 

quedar en indefensió. Ara, si s’opta pel pagament reduït, l’expedient es tanca i no pot 

presentar al·legacions. 

 

D’altres suggeriments inclosos en l’informe és que s’identifiqui sempre a tota persona que 

faci un ús irregular del transport, amb l’objectiu d’evitar la multireincidència, i que en els 

casos d’usuaris penalitzats incorrectament com a conseqüència d’errors de procediment, 

funcionament o informació, rebin una compensació econòmica pels perjudicis causats.  

 

Als efectes conciliadors i educatius, Vilà considera que es podrien incorporar, com a forma 

de satisfacció del deute per la percepció mínima no abonada, mesures alternatives i/o 

complementàries a l’exacció econòmica com, per exemple, treballs a favor de la comunitat 

o del sistema públic de transport. I, en concret, la defensora és partidària que hi hagi un 

tractament diferenciat per franges d’edat que estableixi, en tots els casos, mesures 

específiques per als menors de 14 anys, mesures i protocols d’identificació dels menors, 

amb la participació del seus representants legals, i mesures alternatives a la penalització 

econòmica. 

 

Recomanacions per a les empreses operadores 

 

A banda de les esmentades recomanacions, Vilà ha fet arribar una sèrie de suggeriments 

a les empreses operadores com TMB. En concret, la defensora veu necessari introduir 

correccions en el format i el model de butlleta de la percepció mínima a l’efecte de 

millorar-ne la informació continguda. En especial s’hauria de fer més visible en la butlleta 

que es pot fer el pagament reduït i la informació general sobre les normes d’ús del 

transport. 

 

També ha recomanat que en la tramitació de les al·legacions contra el requeriment de 

percepció mínima s’apliquin per analogia les garanties del procediment sancionador 

perquè el presumpte infractor no quedi en indefensió. 

 

Un altre punt a millorar és l’eficàcia dels controls incrementant la presència del personal 

d’atenció i vigilància, i que aquest estigui més present a la xarxa del transport públic, 

sobretot a les barreres d’accés al metro, i amb una actitud proactiva. 

 

A més, Vilà defensa generalitzar l’ús dels títols que porten els inspectors que serveixen 

per comprovar el correcte funcionament de les màquines validadores i millorar-ne la 

revisió i el manteniment per evitar situacions que generin errors o dubtes al ciutadà. 

 

Rigor i seguretat jurídica 

 

La síndica entén que la lluita contra el frau en el transport públic és una necessitat 

econòmica del sistema de transport. Però opina que aquesta lluita hauria de fonamentar-
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se en un principi de rigor informatiu preventiu, d’eficàcia recaptadora, de proporcionalitat 

de les penalitzacions i de seguretat jurídica. La síndica creu que és preocupant que el 

compliment de les obligacions cíviques en matèria de transport a la ciutat es basi en la por 

a la multa i en la compulsió sobre les persones, i és del parer que s’haurien de preveure 

altres mecanismes més eficients, com ara un eficaç control en els barreres d’accés al 

metro mitjançant personal de TMB, que la sistemàtica compulsió amb sancions 

econòmiques que no resolen la majoria de situacions.    

 

L’any passat, Vilà ja va emetre un informe en què recomanava al consistori barceloní que 

instés les administracions competents a revisar les normatives que regulen el règim de 

sancions en els transports públics col·lectius per tal de promoure una interpretació de la 

llei que permeti establir un tractament diferenciat entre aquelles circumstàncies ocasionals 

involuntàries, que no generen un perjudici econòmic per a l’operador de transport, i el fet 

de viatjar sense bitllet o títol de transport amb una intenció fraudulenta. 

 

Ara que està en marxa un projecte de reforma dels títols de transport (T-Mobilitat), la 

síndica creu que és el moment d’introduir els canvis proposats en els protocols de control  

i en el procediment de llei contra el frau perquè siguin més objectius, equilibrats i 

proporcionats. 

  


