
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/798/2020, de 31 de març, relativa a la gratuïtat de determinats serveis de transport públic
de viatgers per carretera i ferroviari a Catalunya.

Com es notori, recentment l'Administració General de l'Estat ha promulgat el Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-
19, posteriorment modificat mitjançant el Reial Decret 465/2020, de 17 de març i el Reial Decret 476/2020, de
27 de març.

En desenvolupament d'aquesta norma, ha dictat l'Ordre de 15 de març de 2020, per la que es concreta
l'actuació de les autoritats autonòmiques i locals respecte de la fixació de serveis de transport públic de la seva
titularitat.

En el cas de Catalunya, la Generalitat ha emès la Resolució SLT/747/2020, de 17 de març, per la qual
s'adopten mesures complementàries en l'àmbit del transport públic de viatgers pel SARS-CoV-2.

D'altra banda, el Reial decret-llei 10/2020, de 29 de març, regula un permís retribuït recuperable per a les
persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la
població en el context de la lluita contra el COVID-19. En desenvolupament de les seves previsions
l'Administració General de l'Estat ha emès l'Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, mitjançant la qual es dicten
instruccions sobre reducció de serveis de transport de viatgers durant la vigència del Reial decret-llei 10/2020,
de 29 de març i en modificació de l'Ordre TMA/273/2020, de 23 de març, mitjançant la qual es dicten
instruccions sobre reducció dels serveis de transport de viatgers.

L'escenari actual de la mobilitat mitjançant l'oferta dels serveis de transport públic de viatgers es troba
fortament condicionat i ha d'adaptar-se a aquest reforç de les limitacions a la mobilitat de les persones, amb
l'objectiu de garantir que el confinament de tota la població tingui una major repercussió en l'esforç de contenir
l'avanç del COVID-19.

En concret, i d'acord amb el que determina l'article 1 de l'Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, els potencials
usuaris els serveis de transport públic de viatgers haurien de ser únicament les persones que han d'accedir als
llocs de treball del personal ocupat en els serveis essencials i els propis ciutadans que han d'accedir a aquests
serveis bàsics.

En aquesta circumstància, atesa la situació d'excepcionalitat i la tipologia de persones usuàries, sembla
adequat establir un període temporal de gratuïtat de les tarifes d'aplicació d'aquests serveis exclusivament
durant el període de vigència del Reial decret-llei 10/2020, de 29 de març, amb l'objectiu de facilitar la
mobilitat en transport públic del personal ocupat en els serveis essencials i per l'accés als ciutadans als serveis
bàsics.

Ateses les competències del Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria tarifària, i d'acord amb la
motivació exposada,

 

Resolc

 

Disposar la gratuïtat temporal, aplicable a partir de les 00.00 hores del dia 2 d'abril de 2020, dels serveis
públics regulars de transport de viatgers interurbans per carretera i dels serveis regionals ferroviaris de
transport de viatgers de competència de la Generalitat de Catalunya, no integrats en els sistemes tarifaris
establertes per les Autoritat Territorials de Mobilitat de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, d'acord amb les
condicions següents:

a) Aquesta mesura excepcional resulta aplicable únicament mentre estigui en vigor el Reial Decret-llei
10/2020, de 29 de març, que regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per
compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la
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lluita contra el COVID-19.

b) Les persones que viatgen en els serveis de transport públic esmentats resten coberts per l'assegurança
obligatòria de viatgers en base al títol habilitant per viatjar que es deriva de l'aplicació d'aquesta Resolució.

Aquesta Resolució s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 31 de març de 2020

 

Damià Calvet i Valera

Conseller de Territori i Sostenibilitat

 

(20.092.016)
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