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RIPOLLÈS
S’integren els 19 municipis de la comarca en les condicions següents:

Els títols de transport
Des de l’1 de gener de 2015 l’ATM posa a la teva disposició el Pack 
“Ripollès-Barcelona” de 7 zones (52,00 €).

Pack Ripollès-Barcelona 7 zones: 
52,00€

El  Pack “Ripollès-Barcelona” està format per un abonament de 10 viatges 
de Rodalies de Catalunya o una targeta recarregable de TEISA i una targeta 
integrada T-10 d’una zona.

L’abonament de 10 viatges de Rodalies de Catalunya o de TEISA permet 
realitzar el primer tram del trajecte en tren o autobús fi ns a Barcelona i, 
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.

BERGUEDÀ

S’integren els 31 municipis de la comarca en les condicions següents:

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

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 primer tram del trajecte en autobús fi ns a Barcelona i, 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.

Pack Berguedà-Bages 4 zones:
34,45€

El Pack “Berguedà-Bages” està format per una targeta recarregable de 10 
viatge d’Alsina Graells i una targeta integrada T-10 d’una zona. Permet el 
trajecte fi ns a la comarca del Bages i, amb la T-10, els desplaçaments dins la 
zona de destinació (6D o 6E). 

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

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

Operadors
 » Alsina Graells

 » Costa-Sagalés

 » Autocars Mir

Comparació de tarifes
Per a 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

5,20€ -2,83€
35,24%

Estalvi

8,03€

Preu
Integrat
2015

Preu
2014

3,45€ -0,88€
20,35%

Estalvi

4,33€

Adquisició de Packs

Els Packs amb l’abonament de 10 viatges de Rodalies de Catalunya (Renfe) i 
la targeta integrada T-10 d’una zona es podran adquirir a les taquilles de les 
estacions de Rodalies de la 1a corona tarifària, a Ripoll i Ribes de Freser i a 
totes les màquines d’autovenda.

Els Packs amb la targeta recarregable de 10 viatges de TEISA i la targeta 
integrada T-10 d’una zona es vendran a bord dels autobusos de TEISA i a les 
ofi cines de TEISA a Camprodon, Ripoll i Barcelona.

Desplaçaments interns
Per als desplaçaments interns a la comarca, sense transbordaments, es dis-
posa de targetes monomodals de 10 viatges a preus de T-10 integrada (d’1 
o de 2 zones).

Operadors
 » Rodalies de Catalunya

 » Teisa

 » Autocars Mir

Comparació de tarifes
Per a un usuari de Ripoll que viatgi a Barcelona amb Rodalies de Catalunya 
(Renfe) + desplaçament dins la 1a corona tarifària:

Per a un usuari de Camprodon que viatgi a Barcelona amb TEISA + 
desplaçament dins la 1a corona tarifària:

Preu
Integrat
2015

Preu
2014

5,20€ -4,18€
44,56%9,38€

Estalvi

Preu
Integrat
2015

Preu
2014

5,20€ -1,98€
27,58%7,18€

Estalvi
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2015

900 41 00 41  www.rodaliesdecatalunya.cat
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**52.00EUR

PackRipollès
InclouT10 1Z

BONO MULTIPERSONAL
01-GEN-15 fins a 28-FEC-16
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AMPLIACIÓ DEL SISTEMA 
TARIFARI INTEGRAT

ARA TAMBÉ A OSONA, EL 
BERGUEDÀ I EL RIPOLLÈS

A partir de l’1 de gener de 2015 la comarca d’Osona queda plenament 
incorporada al Sistema Tarifari Integrat. Les comarques del Berguedà i el 
Ripollès s’incorporen al sistema en condicions especials. Amb l’ampliació 
d’aquestes tres comarques, el Sistema Tarifari Integrat abasta 346 
municipis i un total de 5.712.503 habitants.

Com funciona?
Amb la integració tarifària, pagant un únic viatge es pot fer un desplaçament 
en diversos modes de transport. Suposa un estalvi important per a tots els 
usuaris.

Com és l’ampliació?
A Osona s’amplia l’actual sector 6F i es crea el sector 6H.

Al Berguedà i Ripollès es crea una setena corona. La impossibilitat tècnica 
d’incorporar aquesta nova corona tarifària amb la tecnologia actual de 
banda magnètica obliga a fer una integració parcial mitjançant els Packs de 
10 viatges.

OSONA
L’ampliació del Sistema Tarifari Integrat a tota la comarca d’Osona permet 
utilitzar la gamma de títols de l’ATM a tots els municipis de la comarca amb 
la possibilitat de fer transbordaments a altres modes de transport integrats 
amb un únic títol i sense penalització econòmica.

Cal comprovar per quantes zones es transita en el desplaçament des de 
l’origen fi ns a la destinació, tenint en compte el recorregut del transport que 
s’utilitza (el pagament màxim és de sis zones).

Per exemple:
 » Per anar de Vic (zona 6F) fi ns a Barcelona (zona 1) cal comptar 6 zones.

 » Per anar de Manlleu (zona 6H) fi ns a la Garriga (zona 4F) es compten 4 
zones.

Comparació de tarifes
Per a un usuari de Torelló que viatgi a Barcelona amb 25 Osona Bus
+ desplaçament dins la 1a corona tarifària.

Operadors
 » Rodalies de Catalunya

 » Transports Castellà

 » Empresa Sagalés

 » Autocars Prat*

 » Autocars Rovira*

 » Jordi Comasòlivas*

*Previsible integració a la primavera 2015 per adaptació del sistema de validació

Preu
Integrat
2015

Preu
2014

4,21€ -3,56€
45,81%

Estalvi

7,76€
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www.atm.cat
Autoritat del Transport Metropolità

Més informació:
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