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L’Ajuntament presentarà al·legacions contra la revisió tarifària del
transport integrat que ha d’aprovar l’ATM

Dimarts 10 de desembre de 2019

El consistori es mostra contrari a l’increment dels títols propis de La Vallesana
V-1, V-2 i V-3

L’Ajuntament de Castellar del Vallès presentarà al·legacions contra les noves tarifes
del transport integrat que l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) preveu
aprovar de manera imminent ja que suposaran un increment del preu dels títols
propis de La Vallesana V-1, V-2 i V-3. Aquestes targetes, d’una, dues i tres zones
respectivament, són abonaments de 10 viatges que es poden utilitzar en un únic
trajecte i sense fer transbordaments amb altres línies de bus o mitjans de transport.

Segons ha informat l’ATM, el preu d’aquests títols quedarà fixat en un 80% del
preu de la nova T-Casual, que entrarà en funcionament l’any que ve. Així, fent un
càlcul aproximat, la targeta V-1 d’una zona, vàlida entre d’altres per a les línies C1
(Sabadell-Castellar) i C4 (Castellar – Sant Feliu – El Balcó), passarà a costar partir
de l’1 de gener un total de 9,10 euros, 85 cèntims més que en l’actualitat.

Així mateix, la targeta V-2, vàlida per a tot el trajecte de la C3, entre Sabadell i Sant
Llorenç, tindrà un cost de 17,90 euros (1,65 euros més respecte la tarifa actual), i
finalment, la targeta V-3, que es pot utilitzar per a la línia e1 Exprés Castellar –
Sabadell – Barcelona, passarà a adquirir-se per 24,40 euros (2,25 euros més).

En resum, el preu de les V-1, V-2 i V-3 s’apujarà al voltant d’un 10,3% cadascuna,
fet que segons el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Pepe González,
“penalitza els usuaris d’aquestes targetes, que són molts tenint en compte que
el servei de transport públic de Castellar es presta exclusivament per
carretera”. “El nou sistema tarifari opta per premiar el usuaris habituals del
transport, però la nostra vila compta també amb molts usuaris esporàdics que
han de desplaçar-se fins als centres hospitalaris o que han de fer gestions
diverses a Sabadell”, explica González.

El regidor afirma que la revisió que l’ATM ha fet de les tarifes representa “un
doble greuge”, ja que “segueix sense abordar el perjudici econòmic que suposa
que Castellar estigui en una zona tarifària diferent que Sabadell”. “S’hauria de
compensar aquesta injustícia no apujant els preus de les targetes V-1, V-2 i V-3
que, a més, passaran a ser unipersonals ja que no es podrà timbrar
consecutivament més d’un viatge amb una mateixa targeta”.
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