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L’Àrea de Lleida registra més de 161.000 
nous viatgers fins el mes d’octubre 
 
L’Àrea de Lleida ha registrat un increment de 161.000 viatgers fins a 
l’octubre de 2009, respecte del mateix període de l’any anterior, arribant 
als 7,2 milions de passatgers al llarg d’aquest any. Per altra banda, la 
venda i la recàrrega de targetes de transport integrat s’han duplicat 
durant el passat mes d’octubre, de les 450 venudes el setembre a 940, i de 
4.570 recàrregues, a 9.165. Aquest augment d’operacions es deu a 
l’extensió del sistema tarifari integrat a les comarques de la Noguera, les 
Garrigues i el Pla d’Urgell i la implantació de les millores en l’oferta de 
serveis, amb 53 expedicions diàries més en diferents línies, introduïdes 
durant el setembre. En total, des de l’inici de la integració, al març del 
2008 i fins a l’octubre del 2009, s’han venut 15.500 targetes i s’han 
comptabilitzat 90.000 recàrregues. Avui també s’han aprovat les tarifes de 
2010, amb un augment ponderat de 0,92% en tots el títols. 
 
Balanç fins a l’octubre 
 
L’extensió del sistema tarifari integrat a les comarques de la Noguera, les 
Garrigues i el Pla d’Urgell, juntament amb les millores en l’oferta de serveis de 
transport públic implementades darrerament, que suposen 53 expedicions 
diàries més en diferents línies de transport, han contribuït a incrementar 
notablement des del setembre el nombre de viatgers de transport públic a 
l’Àrea de Lleida. 
 
En aquest sentit, totes dues actuacions, que es van completar el passat mes de 
setembre, han ajudat a incrementar el nombre de viatgers de transport públic 
entre l’1 de gener i octubre de 2009, amb 161.000 nous passatgers, tant en els 
modes urbans, interurbans com FGC, arribant als 7,2 milions la qual cosa 
suposa un increment de 2,3% respecte el mateix període de l’any anterior.  
 
Pel que fa a les noves comarques adherides al sistema tarifari integrat, el 45% 
dels viatges registrats als municipis de les Garrigues corresponen a 
desplaçaments amb abonaments integrats. Al Pla d’Urgell, els municipis del 
Poal, Vilanova de Bellpuig, Bell-lloch i Torregrossa són els que més utilitzen els 
títols integrats, per sobre del 35%, mentre que a Balaguer, a la Noguera més 
del 65% dels viatges es fan amb abonaments d’aquest tipus. 
 
Així, cada dia, es fan una mitjana de 28.000 viatges amb transport públic, la 
majoria dels quals entre les 7.30 i les 9.00 hores (el 14%). 
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El doble de vendes i recàrregues en un mes 
 
Pel que fa a les vendes i recàrregues de targetes de transport integrades a 
l’Àrea de Lleida, s’han doblat entre setembre i octubre de 2009. Concretament, 
s’ha passat de les 450 targetes venudes a 940, i de les 4.570 recàrregues, a 
les 9.165.  
 
En total, des de l’inici de la integració tarifària a l’Àrea de Lleida, el passat 31 de 
març del 2008, i fins al l’octubre del 2009, s’han venut més de 15.500 
abonaments integrats i s’han fet 90.000 operacions de recàrrega, que han 
contribuït a augmentar la intermodalitat fins a un 9,30%.  
 
Concretament, 6 de cada 10 usuaris del transport públic utilitzen ja targetes 
integrades als serveis interurbans, mentre que als FGC, l’índex d’utilització de 
bitllets integrats arriba al 15%, i es duplica al transport urbà amb un 4,5%. 
 
Més de 3.400 nens i nenes amb la T-12 
 
D’altra banda, fins a 3.415 infants d’entre 4 i 12 anys es beneficien ja dels 
avantatges de la T-12, la nova targeta de transport gratuït per a infants, que va 
entrar en funcionament a mitjans de setembre. Aquests, es concentren sobretot 
a la ciutat de Lleida. 
 
Pel que fa a les preferències d’us de targetes, la més emprada és encara la T-
10, que s’utilitza en el 50% dels desplaçaments. Després la segueix la T10/30, 
amb el 24%, la T-MES, amb el 16% i la T-50/30, amb el 10%. 
 
Manteniment de tarifes a la majoria de títols 
 
D’altra banda, el consell d’administració de l’ATM de l’Àrea de Lleida ha aprovat 
avui mantenir les mateixes tarifes durant el 2010 en la majoria d’abonaments 
integrats, com ara la T-10/30, la T-50/30, i la T-MES, d’una i dues zones. Així,  
només s’aplicarà un increment de 15 cèntims a la T-10, d’una i dues zones, 
passant dels 7,60 euros actuals als 7,75 euros el 2010, en el primer cas, i 
d’11,50 euros a 11,65 euros, en el segon. Això representa un increment 
ponderat de 0,92%, per tot el sistema tarifari integrat. 
 
Targetes de transport gratis als comerços 
 
A partir de dilluns, 14 de desembre, uns 3.000 comerços associats a la 
Federació Provincial de Comerç de Lleida (FECOM) podran regalar als seus 
clients targetes de transport vàlides per tot l’àmbit integrat de l’ATM amb 2 
viatges cadascuna, per utilitzar tant en el transport urbà, interurbà com FGC.  
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Es tracta d’una campanya impulsada per l’ATM de Lleida i la FECOM, fruit del 
Conveni signat per aquestes entitats el mes d’abril de 2009,  per tal de 
potenciar accions conjuntes de promoció del transport públic als comerços. 
L’acció preveu repartir gratuïtament fins a 1.000 targetes de transport entre els 
clients, per tal que s’animin a utilitzar la xarxa de transport públic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge de la campanya de promoció 
 
 
Horaris i Punts de càrrega al web de l’ATM 
 
Finalment, dins del procés de millora de la informació dels serveis que està 
duent a terme l’ATM de l’Àrea de Lleida, s’ha incorporat el web ha incorporat 
informació de tots els horaris dels diferents serveis de transport públic, 
mitjançant l’aplicació del google maps, així com informació relativa a l’ubicació 
dels punts de venda i recàrrega dels títols integrats. 

 
 

 
10 de desembre de 2009 


