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CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE LLEIDA

ANUNCI

del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, sobre les tarifes de transport 
públic col·lectiu per a l’any 2012.

De les tarifes que han de regir per a l’any 2012 al sistema de transport públic 
col·lectiu a l’àmbit tarifari integrat de l’Àrea de Lleida que inclou les comarques del 
Segrià, les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra.

El Consell d’Administració del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, 
en endavant Consorci, reunit en sessió ordinària en data 21 de desembre de 2011, 
va prendre els següents acords:

- A els preus que regiran per a l’any 2012, per als diferents títols de transport sota 
la potestat tarifària del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida

- Aprovar la Tarifa Mitjana Ponderada (TMP) pel conjunt del sistema d’un 
7,1%.

- Comunicar a la Comissió de Preus de Catalunya l’increment de la tarifa mitjana 
ponderada de l’any 2012 .

- Informar l’usuari sobre els nous preus i la caducitat dels títols integrats i les 
limitacions establertes pel que fa a l’obligació de facilitar canvi en adquirir el bitllet. 
La regulació d’aquests aspectes és la següent:

a.) Les noves tarifes entraran en vigor el dia 1 de gener de 2012.
b.) S’estableix un període de carència que finalitzarà el 29 de febrer de 2012.
c.) Els títols T-10 adquirits el 2011 es podran consumir durant el període de 

carència. No es podran recarregar títols de T-10 adquirits a tarifes de 2011 fins que 
no s’hagi consumit la totalitat del saldo de viatges.

d.) Pel que fa a la resta de títols, es permeten les validacions (fins exhaurir el 
saldo o fins data final de validesa) dels títols adquirits el 2011 que s’hagin validat per 
primer cop dintre del període de carència, és a dir, abans del 29 de febrer. Després 
del període de carència no es podrà iniciar cap títol adquirit el 2011. A partir de 
l’1 de gener, l’usuari pot recarregar/ampliar el títol quan vulgui, a tarifes de 2012 
sempre que no quedi cap títol per iniciar.

e.) Els títols no consumits no es podran bescanviar.

D’altra banda els operadors adherits al Sistema Tarifari Integrat de l’àrea de 
Lleida podran pujar els preus dels títols propis monomodals un màxim del 3,9%, 
que correspon a l’increment aprovat per la Direcció General de Transports i Mo-
bilitat per a l’any 2012.

En aplicació dels esmentats acords es detalla en l’Annex I d’aquest anunci la 
desagregació de les tarifes de l’any 2012 per a cada tipus de títol.

ANNEX I

A. TÍTOLS DE TRANSPORT INTEGRAT

Regulació i característiques dels títols de transport públic integrats en l’àmbit del 
Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida.

Els preus dels títols de transport, en euros amb IVA inclòs, són els següents:

Títol 1 zona 2 zones
Bitllet senzill 1,50 2,25
T – 10 8,90 13,70
T – 10/30 6,80 10,80
T – 50/30 26,50 39,00
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Títol 1 zona 2 zones
T-MES 38,70 56,00
T-Mes FM/FN General  30,95 € 44,80 €
T-Mes FM/FN Especial 19,35 € 28,00 €
T-70/90 FM/FN General 49,85 € 76,70 €
T-70/90 FM/FN Especial 31,15 € 47,95 €

Les principals característiques d’aquests títols de transport són les següents:
- T-10: Títol multiviatge que permet fer 10 desplaçaments integrats en tots els 

modes de transport segons les zones a travessar (entre 1 i 2 zones). Títol multiper-
sonal i horari. Té un cost inicial d’adquisició de 2 euros. Carregable amb 10, 20 o 
30 viatges.

- T-10/30: Títol multiviatge que permet fer 10 desplaçaments integrats en tots els 
modes de transport segons les zones a travessar (entre 1 i 2 zones). Validesa: 30 
dies consecutius des de la primera cancel·lació. Títol unipersonal i horari. Té un 
cost inicial d’adquisició de 2 euros.

- T-50/30: Títol multiviatge que permet fer 50 desplaçaments integrats en tots 
els modes de transport segons les zones a travessar (entre 1 i 2 zones). Validesa: 30 
dies consecutius des de la primera cancel·lació. Títol unipersonal i horari. Té un 
cost inicial d’adquisició de 2 euros.

Els títols T-10, T-10/30 i T-50/30 permeten fer un màxim de 3 transbordaments a 
diferents modes de transport en un mateix desplaçament i amb limitacions horàries 
de 1 hora i 15 minuts per a 1 zona, i de 1 hora i 30 minuts per a 2 zones.

- T-Mes: Títol de transport que permet fer un nombre il·limitat de desplaçaments, 
a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport 
segons les zones a travessar (entre 1 i 2 zones). Validesa: 30 dies consecutius des 
de la primera cancel·lació. Títol personalitzat mitjançant DNI. Té un cost inicial 
d’adquisició de 3 euros.

- T-12: Títol de transport gratuït per als nens i nenes de 4 fins a 12 anys que els 
permet fer un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema 
tarifari integrat, dins de la mateixa zona tarifària en la que resideix el titular. Títol 
personalitzat amb fotografia, nom i cognoms i DNI/passaport o NIE. Aquest títol 
només es pot carregar a la targeta personalitzada T-12.

 - T-70/90: Títol multipersonal i intransferible de transport específic per a les per-
sones membres de les famílies monoparentals i nombroses, que permet realitzar 70 
desplaçaments integrats en tots els modes de transport segons les zones a travessar, 
amb una validesa de 90 dies des de la seva primera validació.

Tots aquests títols de transport s’ofereixen en la gamma de les zones 1 i 2 (segons 
la zonificació del Sistema Tarifari Integrat). Els títols de transport integrats descrits 
són propietat del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, en endavant 
Consorci; i són vàlids a tots els operadors de transport públic col·lectiu que operen 
a l’àmbit esmentat (vegeu la relació dels operadors integrats a l’annex 1.1).

ANNEX 1.1

OPERADORS DE TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU INTEGRATS TARI-
FARIAMENT L’ANY 2012 A L’ÀMBIT DE L’ATM DE L’ÀREA DE LLEIDA.

MIGUEL GAMÓN, S.L.
S.A. ALSINA GRAELLS DE AUTO TRANSPORTES
AUTOCARS COTS ALSINA, S.L.
AUTOCARS AGRAMUNT, S.L.
AUTOCARS SALVIA, S.L.
AUTOCARS DEL PLA, S.L.
MARFINA BUS, S.A.
AUTOCARS SOLÉ-SERÓ, S.L.
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EMPRESA LAX, S.L.
ISIDRE MORELL IBARS
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
AUTOBUSOS DE LLEIDA, S.A.

(*) Aquesta llista és susceptible de ser ampliada amb nous operadors interurbans 
d’autobús de l’àmbit tarifari integrat a mesura que es signin els convenis d’adhesió 
al Sistema Tarifari Integrat de les comarques de Lleida.

Lleida, 21 de desembre de 2011

JOSÉ LUIS CUNILLERA SANCHEZ

Gerent
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