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

Butlletí de l’ATM de l’Àrea de Girona - Número 9, març i abril de 2012

ATM Girona: Plaça Pompeu Fabra, 1 Girona   
Gironés  Pla de l'Estany  La Selva

Si vols més informació:

900 828 409
www.atmgirona.cat

L’ATM actualitza les tarifes 
i només incrementa els
títols un 5,5% de mitjana
Girona és l’ATM que menys puja els preus de Catalunya; 
a més, congela els preus als usuaris més habituals 

Des de l’1 de gener els usuaris i usuàries de l’ATM han vist com ha augmentat lleugerament 
el preu dels seus títols. En concret, a Girona ha pujat només un 5,5% de mitjana en els títols 
integrats. D’aquesta manera, l’ATM manté un dels seus principals objectius: promoure la mobilitat 
sostenible i l’accés dels ciutadans i ciutadanes a la xarxa de transport públic.

L’augment de tarifes, però, permet bonificar els usuaris més habituals i s’han congelat els preus 
de la T-50/30 i de la T-MES, de manera que s’afavoreixen els desplaçaments per mobilitat 
obligada. 

Eliminació de les 
recàrregues pròpies 
d’altres operadors

L’Autoritat Territorial de la Mobilitat de 
l’Àrea de Girona (ATM) i l’Ajuntament de 
Girona ha acordat eliminar recàrregues 
de TEISA i TMG. Aquests títols es poden 
substituir per les targetes integrades de 
l’ATM. En concret, des de l’1 de gener 
no es poden realitzar recàrregues del 
Bonobús Multiviatge de 45 viatges 
(TEISA i TMG) ni del Bonobús Multiviatge 
de 88 viatges (TEISA). Des de l’1 de 
febrer, tampoc es poden realitzar les 
recàrregues de la targeta T-JOVE, tant 
de TEISA com de TMG.

A canvi, aquests es poden substituir 
pels següents:

Títols de l’ATM:
T-MES. Targeta personalitzada 
i unipersonal, amb viatges il·limitats 
i una validesa de 30 dies.

T-50/30. Targeta personalitzada 
o anònima unipersonal, amb 50 viatges 
i una validesa de 30 dies.

T-10/30. Targeta personalitzada 
o anònima, unipersonal, amb 10 viatges 
i una validesa de 30 dies.

T-10. Targeta personalitzada o anònima 
multipersonal, amb 10, 20 o 30 viatges 
i una validesa fins a canvi de tarifa.A més, l’ATM continua amb la política de descomptes a famílies nombroses i monoparentals 

que segons categories són de: general, un 20% menys i especial, un 50% menys. Aquestes 
bonificacions s’apliquen en el títols T-Mes i el nou títol T-70/90, posat en marxa l’any 2011 
especialment per a aquest col·lectiu.

6,7 milions de 
viatgers el 2011

Un total de 6,7 milions de viatgers van 
moure’s, durant l’any passat, amb els 
transports de l’àmbit de l’ATM de Girona. 
Aquesta xifra representa un increment de 
23,18% respecte de l’inici de la integració 
tarifària al 2008. 

L’ATM, a la vostre servei!

Telèfon gratuït: 900 828 409
Web: www.atmgirona.cat
A/e: infoatm@atmgirona.cat

TÍTOLS ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

T10 9,90 € 18,90 € 26,60€ 
T10/30 8,65 € 15,40 € 21,30 €
T50/30 29,60 € 49,50 € 70,40 €
T-MES 45,30 € 64,50 € 87,70 €

Famílies nombroses i monoparentals

T-Mes FM/FN General 36,25€ 51,60 € 70,15 €
T-Mes FM/FN especial 22,65 € 32,25 € 43,85 €
T-70/90 FM/FN General 55,45 € 105,85 € 148,95 €
T-70/90 FM/FN Especial 34,65 € 65,80 € 93,10 €

PREUS TARGETES 2012
Anònima.......................................  2,50 €
Personalitzada (amb foto).........  3,50 €

de 9 a 14h


