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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 fins a la destinació, tenint en compte el recorregut del transport que
utilitzem.

Més informació:

Per exemple:
» Per anar de Vic (zona 6F) fins a Barcelona (zona 1) cal comptar 6 zones.
» Per anar de Manlleu (zona 6H) fins a la Garriga (zona 4F) es compten 4
zones.
També es manté la gamma de títols de transport propis del servei de rodalia
de Barcelona (senzill, anada i tornada, Bonotren, abonament mensual i abonament trimestral) però es modifica el sistema de tarifació que passa a ser
calculat per zones en lloc de per trams quilomètrics com fins ara.

Adquisició de títols
Els títols integrats es poden adquirir a les estacions ferroviàries, estacions
d’autobusos interurbans, centres d’atenció al client de les empreses de
transport i altres punts. Consulta www.atm.cat.

900 41 00 41
app Gencat
www.rodaliesdecatalunya.cat

Per als trajectes que es realitzin fora d’aquest àmbit de tarifació per zones es
manté el càlcul de tarifes de les línies de regionals, per trams quilomètrics.

Ampliació del
Sistema
Tarifari Integrat

Comparació de tarifes
Per a un usuari de Torelló que viatgi a Barcelona amb Rodalies de Catalunya
+ desplaçament dins la 1a corona tarifària

6,18€

Preu
2014

4,21€

Preu
Integrat
2015

www.atm.cat

31,90%
-1,97€

Osona
Ripollès

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

Ampliació del Sistema Tarifari Integrat
al Ripollès:

Pack Ripollès-Barcelona 7 zones:
52,00€

Setcases
Queralbs
Molló

BNA-SANTS
RIPOLL
REGOU25367107
1234000021036

BONO MULTIPERSONAL
01-GEN-15 fins a 28-FEC-16

PackRipollès
InclouT10 1Z

T-10

CIV : 3327
**52.00EUR

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

Vilallonga de Ter
Toses

Planoles
Ribes
de Freser

1 zona

Pardines

Campelles

Sistema
tarifari
integrat

Ogassa

Campdevànol

A partir de l’1 de gener de 2015 s’amplia la integració tarifària a tota la
comarca d’Osona i s’inicia a la comarca del Ripollès.
Amb la integració tarifària els teus desplaçaments amb el servei de rodalia
(línia R3) fins a Barcelona (i tota la zona 1) seran més econòmics.
A més a més, podràs completar el teu viatge amb altres modes de transport
integrats (metro, autobús, ferrocarril o tramvia) efectuant fins a tres
transbordaments.

Com és l’ampliació?

L’abonament de 10 viatges del servei de rodalia et permet realitzar el
trajecte en tren fins a la primera corona i, amb la targeta integrada T-10,
pots continuar el desplaçament amb altres modes de transport integrats
(metro, autobús, ferrocarril o tramvia) fent fins a tres transbordaments
sempre que sigui dins la primera zona tarifària i validant la targeta en cada
transbordament.
Es manté la mateixa gamma de títols de transport propis de Rodalies
(senzill, anada i tornada, abonament 10 viatges, abonament mensual i
abonament trimestral) i el mateix sistema de tarifació regional per trams
quilomètrics com fins ara, excepte en el cas del abonament 10 viatges que
s’elimina exclusivament per als trajectes amb origen en qualsevol de les sis
estacions de la comarca del Ripollès i destinació qualsevol de les estacions
de la zona 1, i viceversa, atès que el nou Pack Ripollès, té un preu inferior i
majors prestacions que l’actual Bono10.

Sant Joan de les Abadesses

A Osona s’amplia l’actual sector 6F i es crea el nou sector 6H que inclou les
estacions de Manlleu, Torelló, Borgonyà i Sant Quirze de Besora.
Al Ripollès es crea una setena corona que inclou les estacions de La Farga
de Bebié, Ripoll, Campdevànol, Ribes de Freser, Planoles i Toses.

Comparació de tarifes

5,20€
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Preu
Integrat
2015

Vidrà
Montesquiu Santa Maria
de Besora

Alpens
Sora
Sant Agustí
de Lluçanès

Sant Martí
d'Albars
Prats de
Lluçanès

Olost

27,58%
-1,98€

Sant Quirze
de Besora
Sant Pere de Torelló
Orís

Sant Boi de
Lluçanès

6H

Sant Vicenç
de Torelló

l'Esquirol
les Masies Torelló
de Voltregà
Sant Hipòlit
de Voltregà
Santa Cecília
Manlleu
Tavertet
de Voltregà
Sant Bartomeu
les Masies
Roda
del Grau
de Roda
de Ter

Rupit i Pruit

Sobremunt

6F

Oristà

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

Vallfogona de Ripollès

Ampliació de la sisena corona tarifària a
tot Osona:

Peraﬁta

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.

Preu
2014

Ripoll
les Llosses

Lluçà

Adquisició de Packs

7,18€

Sant Pau
de Segúries

Gombrèn

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

ARA A TOTA LA COMARCA
D’OSONA I AL RIPOLLÈS

Camprodon

2015

900 41 00 41 www.rodaliesdecatalunya.cat

AMPLIACIÓ DEL SISTEMA
TARIFARI INTEGRAT

Llanars

Gurb

Tavèrnoles
Folgueroles

Vilanova de Sau

Calldetenes
Santa Eulàlia
de Riuprimer

Santa Eugènia
Sant Julià
de Berga
de Vilatorta Sant Sadurní
d'Osormort

Muntanyola

Espinelves

5F

5F

Viladrau

Collsuspina
el Brull

Estalvi
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