
 

 

 
 

 

 
Moció del grup CUP-Amunt per a impulsar la creació de l’Autoritat  

del Transport Metropolità del Vallès (ATM Vallès-BM) 
 
EXPOSEM 
 
Segons Pla Específic de Mobilitat del Vallès elaborat pel Departament de Polítiques 
Digitals i Territori, el Vallès és el principal destí dels trajectes interurbans diaris amb 
origen vallesà. Són 198.000 desplaçaments interurbans amb origen i destí al Vallès. 
Malgrat aquesta dinàmica pròpia, la majoria de desplaçaments interurbans es realitzen 
amb vehicle privat. Dels 210.000 desplaçaments diaris de mobilitat obligada només el 
16% es fan en Transport Públic (un 10% en ferrocarril i un 6% en autobús). Si 
observem la mobilitat total trobem que dels 845.000 desplaçaments diaris només el 
13% es du a terme amb Transport Públic. 
 
Les lamentables dades de quota modal del Vallès tenen moltes causes, que resulten 
impossibles d'abordar en la seva totalitat en aquesta moció. No obstant això, una 
d'elles és la falta de recursos i competències pròpies a escala del Vallès per a millorar 
la mobilitat activa i en Transport Públic. 
 
L'Autoritat del Transport Metropolità del Camp de Tarragona actua en un àmbit de cinc 
comarques (Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès i Priorat) i 0,5 milions 
d'habitants. El Vallès, que no disposa de cap instrument està conformat per dues 
comarques i suma 1,3 milions d'habitants. En termes de població el Vallès també 
supera de lluny a l'ATM de l'Àrea de Lleida i a l'ATM de l'Àrea de Girona. 
 
Pel que fa a les dades de mobilitat laboral intercomarcal (2011) el Camp de Tarragona 
compta amb 126.000 desplaçaments diaris, el Vallès supera els 318.000. En mobilitat 
laboral intracomarcal (2011) el Camp suma 156.000 desplaçaments mentre que el 
Vallès arriba als 337.000. 
 
L'aportació anual de la Generalitat al servei d'autobús de l'àmbit del Camp de 
Tarragona és de 12,7 milions d'euros anuals, nombre al qual els ajuntaments d'aquest 
àrea hi aporten 0,88 milions. Respecte dels costos operatius la Generalitat en cobreix 
el 63% del total. 
 
L'ATM de l'Àrea de Barcelona, on s'inclou el Vallès, gestiona la mobilitat en tretze 
comarques, des de la costa del Mediterrani fins a la frontera francesa amb un volum de 
població de 5.704.000 habitants (2021). L'organisme governa sense tota aquesta àrea 
sense la presència en la seva direcció de cap consell comarcal, ajuntament o entitat 
externa a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (a excepció de l'AMTU i per descomptat 
del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori). 
 
El pes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de l'Ajuntament de Barcelona en la 
governança de l'ATM és la causa que PDI 2011-2020 no plantegés la inversió d'un sol 
euro en millorar la mobilitat del Vallès Oriental o del Maresme. No per casualitat, dues 
comarques de la perifèria metropolitana allunyades de les milionàries inversions en el 
centre metropolità. 
 



 

 

 
 

 

La visió de l'ATM de l'Àrea de Barcelona està clarament enfocada a la mobilitat de la 
capital i la seva Àrea Metropolitana a causa de la sobre-representació de l'Ajuntament 
de Barcelona i l'AMB en els seus òrgans de govern. 
 
El greuge més fefaent del centralisme barceloní es reflecteix en el model tarifari actual 
i en el futur. El model per corones crea una gran i privilegiada àrea central on és 
possible moure's quasi sense canviar de zona mentre la perifèria es divideix en 35 
zones. Fou pública i notòria la modificació de la frontera de la primera zona per 
adaptar-la a les fronteres de l'AMB. Un privilegi deslligat de les dinàmiques de mobilitat 
i vinculat al seu poder per fer i desfer en la direcció de l'Autoritat de l'Àrea de 
Barcelona. 
 
Endemés, tot i la implementació de la T-Mobilitat -sistema que ha de posar fi a les 
corones metropolitanes- l'ATM ha garantit a l'AMB el manteniment de la seva corona 
amb l'eufemisme d'"àrea bàsica". Creant així un privilegi tarifari agreujant per a la resta 
del país, on els usuaris del Transport Públic pagaran més. 
 
En conclusió: el Vallès-Baix Montseny pel seu volum demogràfic així com per la seva 
dinàmica de mobilitat diferenciada requereix una Autoritat del Transport Metropolità 
pròpia per a la coordinació del bus urbà i interurbà, tot seguint el model del Camp de 
Tarragona, l'Àrea de Lleida i l'Àrea de Girona. Només amb una autoritat pròpia es 
podrà gestionar, planificar i executar adequadament les inversions en infraestructures i 
serveis de transport públic al Vallès-BM. 
 
ACORDEM 
 

- Instar al Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori a crear 
l'Autoritat del Transport Metropolità del Vallès-Baix Montseny i dotar-la de les 
mateixes competències de què disposen les ATM ja constituïdes. 
 

- Traslladar l'acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental i als Ajuntaments 
del Vallès Oriental. 
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