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Generalitat de Catalunya

Departament de Territori 
i Sostenibilitat

Amb l’ampliació d’aquests municipis, l’àmbit del 
STI de l’Àrea de Barcelona abastaria  
346 municipis i un total de 5.712.503 habitants.


Actualment el Sistema Tarifari Integrat abasta 253 municipis 
i una població de 5.562.773 habitants.

1. Ampliació del Sistema Tarifari Integrat
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Berguedà

Actualment cap municipi del 
Berguedà pertany a l’àmbit del 

STI. Primera fase amb 
integració parcial de les 

principals relacions de mobilitat 
i segona fase amb la T-Mobilitat 
integració total dels municipis.  

La integració d’aquesta 
comarca suposaria 31 nous 

municipis i l’accés a la 
integració tarifària de 40.555 

habitants.

Ripollès

Actualment cap municipi del 
Ripollès pertany a l’àmbit del 

STI. Primera fase amb 
integració parcial de les 

principals relacions de mobilitat 
i segona fase amb la T-Mobilitat 
integració total dels municipis. 

La integració d’aquesta 
comarca suposaria 19 nous 

municipis i l’accés a la 
integració tarifària de 25.995 

habitants.

Osona

Actualment estan integrats 8 
municipis (fins Vic, la capital 

comarcal) i representen el 
46,4% de la població d’Osona. 
A partir de l’1 de gener de 

2015 estarien integrats 43 nous 
municipis (resta de la comarca 
d’Osona), fet que suposaria fer 

arribar el STI a altres 83.180 
habitants.

1. Ampliació del Sistema Tarifari Integrat



2. Àmbit de l’ampliació del STI

Berguedà

Ripollès

Osona
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RIPOLLÈS
BERGUEDÀ

OSONA

Rodalies de Catalunya 
                      Teisa 
      Autocars Mir 

 Alsina Graells 
   Transbages 

 Autocars Mir

Rodalies de Catalunya 
                 25 Osona Bus 
              Transports Castellà 
                        Empresa Sagalés

            Autocars Prat 
       Autocars Rovira 
Jordi Comasòlivas  

Operadors
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A la comarca d’Osona serà vàlida 
tota la gamma de títols integrats.

S’ampliarà  l’actual sector 6F (Vic) i es 
crearà el sector 6H.

Els preus dels títols integrats són els 
actuals del sistema de transport.

L’ampliació de l’àmbit integrat a tots els 
municipis de la comarca d’Osona serà 

ampliant l’actual corona 6.

3. Característiques de l’ampliació del STI

OSONA
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3. Característiques de l’ampliació del STI

Preus: tota la gamma de títols integrats. 

Títols integrats (2015) 1 Zona 2 Zones 3 Zones 4 Zones 5 Zones 6 Zones

Bitllet senzill 2,15 € 3,00 € 4,00 € 5,10 € 6,50 € 7,60 €

T-10 9,95 € 19,60 € 26,75 € 34,45 € 39,55 € 42,05 €

T 50/30 42,50 € 71,00 € 99,60 € 122,00 € 140,00 € 150,00 €

T 70/30 59,50 € 86,05 € 118,00 € 144,50 € 165,50 € 179,50 €

T-Mes 52,75 € 77,45 € 105,00 € 124,50 € 143,00 € 153,00 €

T-Trimestre 142,00 € 211,00 € 290,00 € 342,50 € 390,00 € 406,00 €

T-Jove 105,00 € 155,00 € 210,00 € 249,00 € 285,50 € 305,50 €

T-Dia 7,60 € 12,00 € 15,25 € 17,15 € 19,30 € 21,70 €

OSONA
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3. Característiques de l’ampliació del STI

OSONAPer als desplaçaments tant de 6F o 6H a la corona 1 el preu és el  
de 6 zones tarifàries.


Exemples 

Vic (6F) –Torelló (6H) el desplaçament és pot fer amb títols de 2 zones 

St. Pere de Torelló (6H) – Sitges (3A) preu del desplaçament 6 zones 

Xarxa de distribució 

Totes les estacions ferroviàries (Metro, FGC, 
Rodalies, Tramvia), les estacions d’autobusos, 
les oficines d’atenció a l’usuari dels operadors 
de transport i els canals externs autoritzats 
(estancs, travesses, servicaixa,...); sent l’abast 
d’aquesta xarxa de distribució tots els municipis 
de l’àmbit actual del sistema tarifari integrat més 
la totalitat de municipis de la comarca d’Osona. 

Tecnologia 

Tots els operadors que s’incorporin a la 
integració a la comarca d’Osona utilitzaran 
tecnologia magnètica.
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3. Característiques de l’ampliació del STI

OSONA
El total de demanda per operador que entraria a formar part del STI a la comarca 
d’Osona l’1 de gener de 2015 

Rodalies de Catalunya (Renfe) Línia R3 …………………………. 326.679 viatgers 

Autobusos interurbans Grup Sagalés …………………………… 462.573 viatgers 

                                                                Total Osona 1.1.15: 789.252 viatgers

Previsiblement a partir de l’1 d’abril s’incorporaran la resta d’operadors interurbans 
un cop disposin de maquinari magnètic: 

Autobusos interurbans A. Prat, A. Rovira i J. Comasòlivas ............118.352 viatgers 

                                            Total Osona 1.4.15: 907.604 viatgers
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3. Característiques de l’ampliació del STI

MANLLEU - BARCELONA Preu actual Preu integrat Estalvi %

Renfe + T. públic 1ª corona    6,18 € 4,21 € 1,97 € -31,90%

25 Osona Bus + T. públic 1ª corona  6,95 € 4,21 € 2,74 € -39,45%

TORELLÓ - BARCELONA Preu actual Preu integrat Estalvi %

Renfe + T. públic 1ª corona 6,18 € 4,21 € 1,97 € -31,90%

25 Osona Bus + T. públic 1ª corona  7,76 € 4,21 € 3,56 € -45,81%

RODA DE TER - BARCELONA Preu actual Preu integrat Estalvi %

Renfe + T. públic 1ª corona    6,95 € 4,21 € 2,74 € -39,45%

OSONA

⑴  Bono 10 Regional + T-10 1 zona 
⑵ T-10 monomodal operador  + T-10 1 zona 

Comparació de tarifes (preus targetes 10 viatges) a la comarca d’Osona  
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3. Característiques de l’ampliació del STI

La comparativa de les principals relacions en bitllet senzill és la següent, però 
el traspàs del bitllet senzill serà insignificant, perquè ja disposen de targetes 
multiviatge en l’actualitat.

MANLLEU - BARCELONA Preu actual Preu integrat Estalvi %

Renfe + Metro     9,15 € 4,21 € 4,95 € -54,04%

25 Osona Bus + Metro   11,00 € 4,21 € 6,80 € -61,77%

TORELLÓ - BARCELONA Preu actual Preu integrat Estalvi %

Renfe + Metro     9,15 € 4,21 € 4,95 € -54,04%

25 Osona Bus + Metro   11,80 € 4,21 € 7,60 € -64,36%

RODA DE TER - BARCELONA Preu actual Preu integrat Estalvi %

25 Osona Bus + Metro   11,00 € 4,21 € 6,80 € -61,77%

OSONA

Bitllets senzills del operadors (= preu actual) 
T-10 6 zones  ( Preu integrat)
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L’ampliació afectaria a l’operador  
Alsina Graells que actualment disposa de 

targetes sense contacte.

L’ampliació de la primera fase serà creant una 7a 
corona que seria efectiva a efectes del càlcul dels 
desplaçaments de l’usuari però fictícia a nivell 
tecnològic, atès que l’actual sistema de banda 
magnètica no admet una 7a corona. 

Primera fase amb integració parcial de les 
principals relacions de mobilitat i segona fase amb 

la T-Mobilitat integració total dels municipis de la 
comarca.

4. Característiques de l’ampliació del STI

BERGUEDÀ

Sense contacte per els desplaçaments de 
connexió de Barcelona i Manresa

Creació d’una targeta monomodal de 10 
viatges a preu de T-10 per els desplaçaments 

interns a la comarca dels operadors Alsina 
Graells, Trambages i Autocars Mir
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4. Característiques de l’ampliació del STI

BERGUEDÀ

Pack 7 zones Berguedà - Barcelona

A l’usuari se li oferiria 
un pack 7 zones 
“Berguedà-BCN” de 
targetes T-10 format 
per:  targeta 10 v. 
monomodal operador 
sense contacte + T-10 
1z  ATM (amb banda 
magnètica) per facilitar 
el transbordament.

El preu del pack serà 
de 52,00€, el preu de 
7 zones (6z +1z:  
42,05 € + 9,95 €) 
(preus any 2015).  

També s’articularà un 
pack 4 zones 
“Berguedà-Bages” 
perquè l’urbà de 
Manresa està 
actualment integrat. 

ALSINA GRAELLS

+
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4. Característiques de l’ampliació del STI

BERGUEDÀ

Desplaçaments interns de la comarca

Creació d’una targeta monomodal de 10 viatges dels operadors Alsina Graells, 
Trambages i Autocars Mir a preu de T-10.



PREUS 
Integració parcial a través del pack 7 zones “Berguedà-Barcelona” : Preu: 52,00 € 

Integració parcial a través del pack 4 zones “Berguedà-Bages”: Preu: 34,45 € 

Per als desplaçaments tant de la zona 7A com de la zona 7B a la corona 1, el preu és el mateix: 52,00 €.                                                                                                                                              

Es preveu la creació d’una targeta monomodal de 10 viatges per als desplaçaments interns a la 
comarca del Berguedà a preus de les targetes T-10, per la qual cosa també es produiria una primera 
fase d’integració dins de la comarca. 

4. Característiques de l’ampliació del STI

Xarxa de distribució 

El pack 7 zones “Berguedà-Barcelona” i el 
pack de 4 zones”Berguedà-Bages” es 
distribuiran a través de l’operador Alsina 
Graells: Estació del nord de Barcelona i a 
través dels autobusos de les línies afectades. 

Tecnologia 

Coexistència en el pack de tecnologia 
sense contacte per part d’Alsina Graells i 
magnètic per part dels operadors integrats 
actualment. 
No es fa cap modificació dels sistemes 
dels operadors ni dels sistemes centrals de 
l’ATM. 

BERGUEDÀ
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4. Característiques de l’ampliació del STI

BERGUEDÀEl total de demanda que entraria a formar part del STI a la 
comarca del Berguedà seria:

BAGÀ - BARCELONA Preu actual Preu pack 7z Estalvi %

Asina Graells + Metro     8,03 € 5,20 € 2,83 € -35,24%

BERGA - BARCELONA Preu actual Preu pack 7z Estalvi %

Asina Graells + Metro     8,03 € 5,20 € 2,83 € -35,24%

GIRONELLA - BARCELONA Preu actual Preu pack 7z Estalvi %

Asina Graells + Metro     8,03 € 5,20 € 2,83 € -35,24%

⁽¹⁾ T-10 monomodal (120 dies) + T10 1 zona

Autobusos interurbans ................Total Berguedà: 160.024 viatgers

Comparació de tarifes a la comarca del Berguedà.   
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4. Característiques de l’ampliació del STI

BERGUEDÀLa comparativa de les principals relacions en bitllet senzill és la 
següent, però el traspàs del bitllet senzill al pack serà insignificant, 
perquè ja disposen de targetes multiviatge en l’actualitat.  
L’usuari de la targeta multiviatge serà usuari del pack. 

BAGÀ - BARCELONA Preu actual Preu pack 7z Estalvi %

Asina Graells + Metro     20,65 € 5,20 € 15,45 € -74,82%

BERGA - BARCELONA Preu actual Preu pack 7z Estalvi %

Asina Graells + Metro     18,20 € 5,20 € 13,00 € -71,43%

GIRONELLA - BARCELONA Preu actual Preu pack 7z Estalvi %

Asina Graells + Metro     16,85 € 5,20 € 11,65 € -69,14%

Bitllet senzill + Bitllet senzill 1 zona
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L’ampliació afectaria a l’operador Rodalies 
de Catalunya (Renfe) i Teisa i només 

estarien integrats els trajectes entre la 
comarca del Ripollès amb Barcelona. 

L’ampliació de la primera fase serà creant una 7a 
corona que seria efectiva a efectes del càlcul dels 
desplaçaments de l’usuari però fictícia a nivell 
tecnològic, atès que l’actual sistema de banda 
magnètica no admet una 7a corona. 

Primera fase amb integració parcial de les 
principals relacions de mobilitat i segona fase amb 

la T-Mobilitat integració total dels municipis de la 
comarca.

5. Característiques de l’ampliació del STI

RIPOLLÈS

Creació d’una targeta monomodal de 10 viatges a 
preu de T-10 per els desplaçaments interns a la 
comarca dels operadors Teisa i Autocars Mir.
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5. Característiques de l’ampliació del STI

Pack 7 zones Ripollès-Barcelona

A l’usuari se li oferiria un 
pack 7 zones 
“Ripollès-Barcelona” 
de targetes T-10 format 
per:  targeta 10 v. 
monomodal operador 
sense contacte + T-10 
1z ATM (amb banda 
magnètica) per facilitar 
el transbordament. 

El preu del pack seria 
de 52,00 €, el preu de 
7 zones (6z +1z: 
42,55 € +9,95 €) 
(preus any 2015) 

S’estudiarà la creació 
d’un pack Ripollès-
Osona, en principi no 
considerat  perquè 
l’urbà de Vic no està 
integrat i no es podria 
utilitzar la targeta T-10 
d’1 zona. També 
s’analitzarà la creació 
d’un pack Ripollès-
Granollers. 

Rodalies de Catalunya (Renfe) - TEISA

+

RIPOLLÈS
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Creació d’una targeta monomodal de 10 viatges dels operadors Teisa i Autocars Mir 
a preus de la targeta T-10. 

Adaptació dels preus dels títols només de Rodalies de Catalunya.

5. Característiques de l’ampliació del STI

RIPOLLÈS
Desplaçaments interns de la comarca



PREUS 
Integració parcial a través del pack 7 zones “Ripollès-Barcelona” :  
52,00 €, el preu de 7 zones (6z +1z: 42,05 € + 9,95 €) (preus any 2015). 

Per als desplaçaments tant de la zona 7C com de la zona 7D a la corona 1, el preu és el mateix: 
52,00 €. 

Es preveu la creació d’una targeta monomodal de 10 viatges per als desplaçaments interns a la 
comarca del Ripollès a preus de les targetes T-10, per la qual cosa també es produiria una primera fase 
d’integració dins de la comarca. 

5. Característiques de l’ampliació del STI

Xarxa de distribució 

El pack 7 zones zones “Ripollès-Barcelona” 
es distribuirà a través de les estacions de 
Rodalies de Catalunya (Renfe) i dels 
autobusos de l’operador Teisa.

Tecnologia 

Coexistència en el pack de tecnologia 
sense contacte per part de Teisa i magnètic 
per part dels operadors integrats actuals. 
No es fa cap modificació dels sistemes 
dels operadors ni dels sistemes centrals de 
l’ATM. 
Rodalies farà una adaptació de les seves 
màquines de venda per poder oferir el 
pack. 

RIPOLLÈS
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5. Característiques de l’ampliació del STI

El total de demanda que entraria a formar part del STI a la comarca del Ripollès seria: 

Rodalies de Catalunya (Renfe) Línia R3 …………………..……  172.355 viatgers 

Autobusos interurbans ……..……………………………………  176.239 viatgers 

                                 Total Ripollès: 348.594 viatgers 

RIPOLLÈS
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5. Característiques de l’ampliació del STI

TOSES - BARCELONA Preu actual Preu integrat Estalvi %

Renfe + Metro    8,71 € 5,20 € 3,51 € -40,30%

RIBES DE FRESER - BARCELONA Preu actual Preu integrat Estalvi %

Renfe + Metro    7,72 € 5,20 € 2,52 € -32,64%

RIPOLL - BARCELONA Preu actual Preu integrat Estalvi %

Renfe + Metro    7,18 € 5,20 € 1,98 € -27,58%

Teisa + Metro 7,53 € 5,20 € 2,33 € -30,94%

CAMPRODON - BARCELONA Preu actual Preu integrat Estalvi %

Teisa + Metro 9,38 € 5,20 € 4,18 € -44,56%

⑴  Bono 10 Regional + T-10 1 zona 
⑵ T-10 monomodal T Valor + T-10 1 zona 

RIPOLLÈS
Comparació de tarifes a la comarca del Ripollès.   
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5. Característiques de l’ampliació del STI

TOSES - BARCELONA Preu actual Preu integrat Estalvi %

Renfe + Metro    12,65 € 5,20 € 7,45 € -58,89%

RIBES DE FRESER - BARCELONA Preu actual Preu integrat Estalvi %

Renfe + Metro    11,25 € 5,20 € 6,05 € -53,78%

RIPOLL - BARCELONA Preu actual Preu integrat Estalvi %

Renfe + Metro    10,55 € 5,20 € 5,35 € -50,71%

Teisa + Metro 11,45 € 5,20 € 6,25 € -54,59%

CAMPRODON - BARCELONA Preu actual Preu integrat Estalvi %

Teisa + Metro 14,10 € 5,20 € 8,90 € -63,12%

RIPOLLÈS

Bitllets senzills dels operadors (= preu actual) 
Preu pack=T-10 6z+1z (=preu integrat)

La comparativa de les principals relacions en bitllet senzill és la 
següent, però el traspàs del bitllet senzill al pack serà insignificant, 
perquè ja disposen de targetes multiviatge en l’actualitat.  
L’usuari de la targeta multiviatge serà usuari del pack. 
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Avaluació econòmica
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6. Avaluació econòmica

L’import de la compensació econòmica per la integració tarifària de les comarques 
d’Osona, Berguedà i Ripollès s’ha estimat en: 

Operadors interurbans…………………………………………………….1.295.602 € 
Rodalies de Catalunya (Renfe) ………………………………..……………672.100 € 

Addicionalment  

Actuals aportacions del CC Bages i de l’Aj. Manresa (*)…………..……97.000 € 
(*) per tal que tingui el mateix tractament la comarca del Bages que les comarques d’Osona, Berguedà i Ripollès, 
cal comptabilitzar com a cost l’import de la no aportació del Consell Comarcal i l’Aj.de Manresa a partir de 
l’exercici 2015. Aquesta aportació es realitzava anualment per part d’aquestes administracions locals des de la 
integració tarifària de la comarca del Bages l’1 d’abril de 2009. 

Les necessitats de finançament per l’ampliació de la integració a les comarques d’Osona, el 
Berguedà i el Ripollès seria de 2,065 milions d’euros per al pressupost de l’ATM de l’any 
2015 que seran aportats per la Generalitat de Catalunya. 

TOTAL 2.065.000€
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7. Calendari d’integració

ABRIL 2015

1
GENER 2015

1

Integració amb tota la gamma de títols integrats a la comarca d’Osona  
Any 2015  

Incorporació a la 6a corona tarifària  

L’1 de gener de 2015  Integració de les empreses del grup Sagalés: 25 
Osona Bus, E.Sagalés i Transports Castellà i del servei de Rodalies 

de Catalunya (Renfe):  tram Manlleu – St.Quirze de Besora 

L’1 d’abril de 2015  Data aproximada de la integració de la resta 
d’operadors de la comarca: Autocars Prat, Autocars Rovira i Jordi 

Comasòlivas 
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7. Calendari d’integració

GENER 2015

1
Integració comarques Berguedà i Ripollès 
1 de gener de 2015

Integració parcial amb un únic títol integrat Pack de 10 viatges 

Rodalies de Catalunya (Renfe) : 
tram La Farga de Bebié -Toses 
Ripollès – Barcelona (Bono 10 + T-10 1 zona) 
Alsina Graells 
Berguedà – Barcelona ( Alsina Graells + T-10 1 zona) 
Berguedà – Bages ( Alsina Graells + T-10 1 zona) 
TEISA 
Ripollès – Barcelona (Rodalies + T-10 1 zona o Teisa + T-10 1 zona) 

Adequació dels preus de les targetes monomodals de 10 v. dels operadors per als 
desplaçaments interns de les comarques del Berguedà i del Ripollès a preus de les targetes 
T-10 integrades.  (Autocars Mir, Transbages, Teisa).



Generalitat de Catalunya

Departament de Territori 
i Sostenibilitat

7. Calendari d’integració

ANY

2016Canvi T-Mobilitat

Any 2016: 1a corona tarifària ATM

Any 2017: total àmbit ATM ampliació progressiva per corredors 
fins la 7a corona tarifària (Inclòs Berguedà i Ripollès). Integració 

total de la 7a corona al sistema tarifari integrat
ANY

2017

ANY

2018Any 2018: resta d`àmbit de Catalunya


