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La integració tarifària del transport públic 
s’estendrà a la Segarra i l’Urgell 
 
 
El Consell d'Administració de l'ATM de l'Àrea de Lleida, reunit avui, ha 
aprovat l’adhesió a l’ATM de les comarques de l’Urgell i la Segarra. 
D’aquesta manera, els 41 municipis que formen part d’aquestes 
comarques es beneficiaran del sistema tarifari integrat i el desplegament 
del pla de millora de serveis previst per al 2010. Amb la incorporació 
d’aquestes comarques, l’ATM de Lleida culmina el procés de creació de 
l’Àrea de Lleida, que ara estarà integrada per 6 comarques, amb 149 
municipis i 352.000 habitants. D’altra banda, l’ATM ha fet balanç de les 
millores introduïdes durant el 2009, que han comportat un increment 
d’usuaris del transport públic d’un 3,4% 
 
El Consell d’Administració de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de 
l’Àrea de Lleida ha acordat avui l’adhesió de les comarques de l’Urgell i la 
Segarra al Consorci, la qual cosa suposa la culminació del procés d’ampliació 
del seu àmbit territorial tal i com estava previst inicialment. 
 
Així, durant el 2010, els 41 municipis que integren les dues comarques es 
passaran a beneficiar de les avantatges del sistema tarifari integrat del 
transport públic, així com de noves millores en l’oferta de transport públic  
mitjançant els plans de millora de serveis que actualment estant en fase 
d’elaboració i disseny per part de la Direcció General del Transport Terrestre i 
l’ATM. 
 
Així, aquests plans donen compliment al Pla de Transports de Viatgers de 
Catalunya 2008-2012, aprovat perl Govern amb l’objectiu de garantir l’accés 
amb transport públic de totes les poblacions, optimitzant els recursos 
disponibles en cada cas i atenent, també, la demanda existent als municipis 
més dispersos. 
 
Amb les noves incorporacions, ja són 6 les comarques que conformen l’Àrea de 
Lleida (el Segrià, el Pla d’Urgell, la Noguera, les Garrigues, l’Urgell i la 
Segarra), que apleguen 149 municipis i 352.000 habitants. 
 
Increment de 3,4% de viatgers 
 
D’altra banda, l’ATM ha fet balanç de les millores introduïdes durant el 2009, 
que han contribuït a augmentar el nombre d’usuaris del transport públic en 
aquest àmbit. En aquest sentit, el desplegament del sistema tarifari integrat i les 
millores en serveis han comportat un increment interanual d’usuaris del 3,4% 
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fins al març del 2010, amb un total de 8,9 milions de viatgers en els últims 12 
mesos, 295.000 viatgers més que en el mateix període de l’any anterior. 
 
Respecte de la implantació del sistema tarifari integrat, ja són més de 24.000 
les persones que tenen i utilitzen per als seus desplaçaments abonaments 
integrats. A més, en els 6 primers mesos d’integració tarifària a les comarques 
de la Noguera, el Pla d’Urgell i les Garrigues, el 59% dels usuaris de transport 
públic ja utilitzen abonaments integrats.  
 
Quant a les dades de mobilitat general de l’àmbit de l’ATM, diàriament es fan 
més de 34.000 desplaçaments en transport públic, un 31% entre les 7 i les 10 
hores del matí . 
 
Cada mes, es venen 750 noves targetes integrades de mitjana i es fan 9.300 
recàrregues. Pel que fa a la T-12, ja són 5.468 els infants de 4 a 12 anys que 
disposen d’aquest abonament gratuït.  
 
Quant al grau d’intermodalitat, creix fins el 9,1% i la major part d’aquest viatgers 
intermodals són entre el servei urbà de Lleida i l’interurbà. 
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