
Consulteu descomptes i bonificacions per famílies monoparen-
tals i nombroses i persones en situació d’atur.

Carnet UdL Hospital Sta. Maria

T-70/90,  T-MES, T-ATURAT

AJUNTAMENT DE TORREGROSSA

O�cina principal d’Atenció al Client:
Pl. Espanya, 1
(entrada per Av. de Madrid, baixos)
25002 Lleida

O�cina d’Atenció al Client:
Pl. Sant Joan
25007 Lleida

O�cina d’Atenció al Client Gamón:
Taquilla Autocars Gamón
Estació d’autobusos de Lleida
C/ de Saracíbar
25002 Lleida

O�cina d’Atenció al Client UdL:
Universitat de Lleida - Campus de Cappont
C/ Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
   
O�cina d’Atenció al Client Paeria de Cervera: 
Pl. Major, 1
25200 Cervera

O�cina d’Atenció al Client Ajuntament de 
Tàrrega: 
Ajuntament de Tàrrega
Pl. Major, 1
25300 Tàrrega

Títols integrats
L’ATM t’ofereix diversos títols integrats diferents, que 
pots carregar a la teva targeta, i adaptats a les teves 
necessitats particulars de mobilitat.

Altres títols integrats

Títol personalitzat mitjançant DNI. Et permet fer desplaça-
ments il·limitats a les zones delimitades per la primera 
validació en tots els modes de transport segons les zones 
que has de travessar (d’1 a 2 zones).

Títol multipersonal i horari, de 10 viatges integrats en tots 
els modes de transport segons les zones per les quals es 
transiti.

Carregable amb 10, 20 o 30 viatges.

Títol unipersonal i horari, de 10 viatges integrats en 30 dies 
consecutius des de la primera validació, en tots els modes 
de transport segons les zones per les quals es transiti.

Títol unipersonal i horari, de 50 viatges integrats en 30 dies 
consecutius des de la primera validació, en tots els modes 
de transport segons les zones per les quals es transiti.

Títol de transport gratuït per als nens i nenes de 4 �ns 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 resideixi el nen o 
nena.

Títol personalitzat amb fotogra�a, nom i cognoms i el DNI / 
passaport / NIE.

Sistema propi d’emissió.

Guia del 
Sistema 
Tarifari 
Integrat

Servei de recàrrega a bord



Es poden adquirir les targetes als centres d’atenció al 
client (vegeu revers del fulletó), a quioscos, estancs i 
altres punts de la xarxa de recàrrega integrada repartida 
per les 6 comarques integrades.

Es pot recarregar a bord dels autobusos interurbans, als 
supermercats Plusfresc i a tots els punts indicats abans.

Els títols boni�cats T-FM/FN, T-12 i T-Aturat només es 
poden adquirir i recarregar al Centre d’Atenció al Client 
principal ubicat a Pl. Espanya, 1 (entrada per Av. Madrid).

Per a més informació consulteu: www.atmlleida.cat

Zoni�cació de l’àmbit del sistema 
tarifari integrat

Punts de venda dels títuls integrats 
i recàrrega

Molt fàcil. Quan pugis a l’autobús, al tren o al bus urbà 
atansa la targeta al lector. La targeta ATM disposa de la 
tecnologia sense contacte, d’aquesta manera, automàti-
cament, descompta de la targeta el viatge.

Els títols integrats permeten fer un màxim de 3 
transbords gratuïts a diferents modes de transport en un 
mateix desplaçament.

Com funciona?

Tots els títols tenen la caducitat d’un mes excepte la T-10 
que té la validesa �ns al proper canvi de tarifes (31 
desembre). Els títols adquirits l’any en curs es podran 
acabar d’utilitzar �ns el darrer dia de febrer de l’any 
següent. 

Caducitat dels títols integrats

Es bescanviaran aquells títols de transport no operatius 
degut a un mal funcionament de les màquines de validació.

Les targetes malmeses pels viatgers no donaran dret a 
bescanvi ni compensació.

La pèrdua o sostracció d’una targeta no donarà dret a 
bescanvi ni compensació.

Les targetes caducades no donaran dret a bescanvi ni 
compensació.

Bescanvi de títols integrats

L’àmbit integrat de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de 
Lleida, comprèn un total de 149 municipis dividits en 
dues zones tarifàries. Amb un sol títol de transport es 
poden utilitzar els mitjans necessaris per desplaçar-se 
d’un punt a un altre.

Comprova, al mapa, la ubicació del municipi d’origen i el 
municipi de destinació i compta el nombre de zones que 
travesses en fer el desplaçament, abans d’adquirir el teu 
títol.

En el cas d’un desplaçament que tingui el seu origen o 
destinació en estacions contigües o municipis limítrofes 
situats en diferent zona tarifària, podràs fer-ho amb una 
targeta d’1 zona sempre que no facis cap transbord.

Els municipis inclosos en el sistema tarifari integrat són 
els del mapa.

Important estalvi en cada viatge.

Transbordaments gratuïts en un mateix desplaçament.

Cal validar la targeta cada vegada que fas un trans-
bord. El temps de què disposes és d’1 hora i 15 minuts per 
als títols d’1 zona i 1 hora i 30 minuts per als de 2 zones.


