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AMPLIACIÓ DEL
SISTEMA TARIFARI INTEGRAT

ARA TAMBÉ AL BERGUEDÀ
A partir de l’1 de gener de 2015 s’inicia l’aplicació de la integració tarifària 
a la comarca del Berguedà. 

Amb la integració tarifària els teus desplaçaments amb Alsina Graells fi ns a 
Barcelona seran més econòmics.

A més a més, a Barcelona, podràs completar el teu viatge utilitzant altres 
modes de transport integrats (metro, autobús, ferrocarril o tramvia) efec-
tuant fi ns a tres transbordaments.

Els títols de transport
Des de l’1 de gener de 2015 l’ATM posa a la teva disposició dos Packs: 

 » “Berguedà-Barcelona” de 7 zones (52,00€)

 » “Berguedà-Bages” de 4 zones (34,45€)

Desplaçaments interns
Per als desplaçaments interns a la comarca es disposa de targetes mono-
modals de 10 viatges a preus de targeta integrada T-10 (d’1 o de 2 zones). 

Pack Berguedà-Barcelona 7 zones: 
52,00 €

El  Pack “Berguedà-Barcelona” està format per una targeta recarregable de 
10 viatges d’Alsina Graells i una targeta integrada T-10 d’una zona.

La targeta recarregable de 10 viatges d’Alsina Graells permet realitzar el pri-
mer tram del trajecte en autobús fi ns a Barcelona. Amb la targeta integrada 
T-10 d’una zona, es pot continuar el desplaçament utilitzant altres modes 
de transport integrats (metro, autobús, ferrocarril o tramvia) fent fi ns a tres 
transbordaments, sempre que sigui dins la primera corona tarifària, i validant 
la targeta en cada transbordament.

Títol multipersonal
de 10 viatges
integrats amb dret a
transbordament
durant 1h. 15’

T-10
1 zona

Sistema
tarifari
integrat

2015

Títol multipersonal
de 10 viatges
integrats amb dret a
transbordament
durant 1h. 15’

T-10
1 zona

Sistema
tarifari
integrat

2015

Pack Berguedà-Bages 4 zones:
34,45 €

Aquest Pack permet la utilització dels autobusos d’Alsina Graells fi ns a la co-
marca del Bages (zones 6D i 6E) i continuar el desplaçament amb la targeta 
integrada T-10 amb un altre mode de transport (autobús, ferrocarril) dins la 
mateixa zona de destinació.

Adquisició dels Packs
Els Packs “Berguedà-Barcelona” i “Berguedà-Bages” es poden adquirir a 
l’Administració de Berga d’Alsina Graells i a l’Estació del Nord de Barcelona.

Comparació de tarifes
Per un usuari de Berga que viatgi a Barcelona amb Alsina Graells + 
desplaçament dins la 1a corona tarifària: 

Per a un usuari de Berga que viatgi a Manresa amb Alsina Graells +
transport urbà de Manresa:

Preu
Integrat
2015

Preu
2014

3,45€ -0,88€
20,35%

Estalvi

4,33€

Preu
Integrat
2015

Preu
2014

5,20€ -2,83€
35,24%

Estalvi

8,03€
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