Comunicat de premsa

El transport públic del Camp de Tarragona
mantindrà les mateixes tarifes durant el
2021


La caducitat dels títols adquirits el 2020 s’amplia fins el 31 de
desembre del 2021

El Consell d’Administració de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de
Tarragona ha decidit aquest dilluns, 21 de desembre, mantenir les tarifes del
transport públic per al proper 2021. En aquest sentit, també es monte l’oferta de
títols, que seguirà sent la mateixa que durant el 2020.
La decisió del Consell d’Administració de l’ATM s’ha pres malgrat que el dèficit
provocat per la covid-19 es preveu que arribi als 3,2M€. Aquest any 2020, la
demanda global a la xarxa de transport públic haurà estat al voltant del 50%
dels valors previs a la pandèmia, i l’ATM preveu que el 2021 se situï entre el 68
i el 80%.
El manteniment de les tarifes permetrà ampliar la caducitat dels títols adquirits
durant el 2020, que no caducaran fins el 31 de desembre del 2021.
Tanmateix, s’amplia el període de vigència del mecanisme de recuperació de
viatges no consumits durant el 1r confinament pel Covid (compensacions de
títols de transport integrats caducats durant en el període de vigència de l’estat
d’alarma a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, establert pel
Reial Decret 463/2020, de 14 de març i les pròrrogues successives), fins el 31
de març de 2021.
Els preus dels títols de transport per a l’any 2021 són els següents:
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Tarifes títols ATM any 2021
Preus IVA Inclós

Vigents des de l'1 de gener de 2021
Títol

Preus (euros)
1 zona

2 zones

3 zones

2,05

2,85

3,85

T-MES

46,60

73,15

98,80

T-50/30

33,15

61,00

85,75

T-10/30

9,95

19,90

27,20

T-10

12,25

24,25

34,85

37,30

58,50

79,05

Bitllet senzill de referència
Bitllet senzill de referència
Títols ordinaris multiviatge

Famílies Monoparentals i Famílies Nombroses
T-MES FM/FN General
T-MES FM/FN Especial

23,30

36,55

49,40

T-FM/FN 70/90 General

68,35

135,50

194,90

T-FM/FN 70/90 Especial

42,75

84,65

121,90

Gratuit

-

-

12,25

12,25

12,25

Bonificació per a nens i nenes d'entre 4 i 12 anys
T-12
Bonificació per a persones en situació d'atur
T-MES

Pel que fa les targetes sense contacte reutilitzables que serveixen per carregar
i recarregar els títols de transport del sistema tarifari del Camp de Tarragona,
també es manté el preu de l’any 2020.
Els preus de les targetes sense contacte per a l’any 2021 són els següents:
Tarifes targetes sense contacte ATM any 2021
Vigents des de l'1 de gener de 2021
Preu
(euros)
3,6

Tipus
Targeta sense personalitzar
Targeta personalitzada Ordinària

3,6

Targeta personalitzada FM/FN individual

3,6

Targeta personalitzada FM/FN multipersonal
Targeta personalitzada bonificada per a persones
en situació d'atur
Targeta personalitzada T-12 (1a emissió)
Targeta personalitzada T-12 (2a emissió)
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3,6
Gratuïta
Gratuïta

35
Preus IVA Inclós
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Per consultar quin títol s’adapta millor a les necessitats de cada usuari, es pot
fer ús del “Cercador de títols ATM” atmcamptarragona.cat/cercador, una eina
disponible al web de l’ATM Camp de Tarragona, amb la finalitat de facilitar
l’elecció de l’abonament de transport econòmicament més rendible en funció
dels viatges mensuals a realitzar.

23 de desembre de 2020
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