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Viatjar en autobusos urbans i interurbans de l’àrea de Girona

La T-Família, el nou abonament
exclusiu per a famílies
nombroses i monoparentals

S’aproven
els nous
estatuts de
l’ATM Girona

L’any 2011 s’estrena amb la creació
per part de l’ATM Girona d’un nou
abonament específic per a famÌlies
nombroses i monoparentals. La nova

La Generalitat va aprovar el 23 de
novembre passat la modificació dels
nous estatuts de l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM) de
Girona, l’ens que gestiona el
transport públic a 44 municipis de
l’àrea urbana de Girona. Com a
principal novetat, els estatuts
contemplen l’ampliació de l’ATM a
totes les comarques gironines, com
són l’Alt i el Baix Empordà, la
Garrotxa, el Ripollès i els municipis
de la Selva i el Pla de l’Estany que
encara no en formen part. Només
en queda fora la Cerdanya.

targeta, anomenada “T-Família” travessar, al llarg de 90 dies des del
permet fer setanta desplaçaments moment de la seva primera validació.
integrats en tots els modes de
transport segons les zones a Es tracta d’un nou títol en el qual hi
ha de constar el número de carnet
de família nombrosa o monoparental
i només pot ser utilitzat per membres
de la mateixa família, de manera
simultània, si s’escau. Tant en el
moment de la seva compra com
durant qualsevol desplaçament, els
seus usuaris hauran de dur al
damunt el carnet que els acredita
com a membres d’aquests dos
col·lectius. La bonificació d’aquest
nou abonament representa entre un
20% i un 50% del preu unitari per
viatge del títol T-10, segons es tracti
de famílies de categoria general o
especial.

L’altra novetat és que s’ampliaran
les funcions de l’ATM de Girona,
amb l’emissió d’informes respecte
dels plans de mobilitat urbana, dels
plans de serveis i dels estudis
Aquesta bonificació també s’aplica d’avaluació de la mobilitat general.
als abonaments mensuals.

Les noves
tarifes de
l’ATM per
al 2011
El 20 de desembre passat, el Consell
d’Administració de l’ATM de Girona
va aprovar la revisió de les tarifes
de transport públic per al 2011. A
partir de l’1 de gener, els preus dels
títols de l’ATM s’incrementen un
2,86% de mitjana, una pujada per
sota de l’augment autoritzat per la
Comissió de Preus de Catalunya,
que és d’un 3,5% de mitjana.
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