
Gamma de títols integrats

900 828 555

www.atmcamptarragona.cat

Telèfon 012

Centre d’atenció al client

Informació

Telèfon informació ATM

Autoritat Territorial de la Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Preu de la trucada segons tarifes ofi cials

Estació d’autobusos de Tarragona

Els operadors adherits que presten aquests serveis són:

Els serveis de transport públic adherits al sistema tarifari 
integrat del Camp de Tarragona són:

Urbans

 Reus Transport
 Empresa Municipal de Transport de Tarragona

 Transport Públic Urbà de Cambrils
 Transport Públic Urbà del Vendrell
 Transport Públic Urbà de Vila-Seca
 Transport Públic Urbà de Santa Oliva

Interurbans

 Autocars del Penedès
 Autocares Izaro

 Cintoi bus
 Empresa Plana
 Hispano de Fuente en Segures
 Hispano Igualadina
 Transports Públics del Priorat i Domènech

Ferrocarril
 Renfe
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Ce rcador de títols i zones Ce rcador d’itineraris i horaris

nalitzats econòmicament dins un límit horari. Cal validar el títol de 
transport cada vegada que s’iniciï un viatge mitjançant els lectors 
embarcats als busos o els habilitats a les andanes de les estacions 
de ferrocarril. També caldrà validar-ho al fer un transbordament 
(excepte en els de tren a tren). El període de temps que es disposa 
per als transbordaments és d’1 hora i 15 minuts per als títols d’1 
zona, ampliable 15 minuts més per cada nova zona a travessar. 

Títol de transport multiviatge que permet fer un 
nombre il·limitat de desplaçaments, a les zones 
delimitades per la primera validació, en tots els 
modes de transport integrats segons les zones a 
travessar (entre 1 i 3 zones). Validesa: 30 dies con-
secutius des de la primera validació. Títol uniperso-
nal. Aquest títol només pot ser carregat a targetes 
personalitzades mitjançant DNI/NIE/Passaport/
Llibre família**.

Títol de transport multiviatge que permet fer 50 
desplaçaments en tots els modes de transport in-
tegrats segons les zones a travessar (entre 1 i 3 
zones). Validesa: 30 dies consecutius des de la pri-
mera validació. Títol unipersonal i horari.

Títol de transport multiviatge que permet fer 10 
desplaçaments en tots els modes de transport in-
tegrats segons les zones a travessar (entre 1 i 3 
zones). Validesa: 30 dies consecutius des de la pri-
mera validació. Títol unipersonal i horari.

Títol de transport multiviatge que permet fer 10 
desplaçaments en tots els modes de transport in-
tegrats segons les zones a travessar (entre 1 i 3 
zones). Títol multipersonal  i horari.

Títol de transport que permet als nens i nenes d’en-
tre 4 i 12 anys (ambdós inclosos), fer un nombre 
il·limitat de desplaçaments a la zona tarifària en la 
que resideixen, en tots els modes de transport in-
tegrats. Títol unipersonal. Aquest títol només pot 
ser carregat a la targeta personalitzada T-12 mit-
jançant DNI/NIE/Passaport/Llibre família**. Valide-
sa: en la seva primera edició té una validesa de 16 
mesos. Les posteriors renovacions es realitzaran 
anualment.

Títol de transport multiviatge que permet als 
membres d’una única família monoparental o 
nombrosa, fer 70 desplaçaments en tots els modes 
de transport integrats segons les zones a travessar 
(d’1 a 3 zones). Títol multipersonal i horari. 
Validesa: 90 dies consecutius des de la primera 
validació. Aquest títol només podrà ser carregat a 
la targeta personalitzada FM/FN mitjançant DNI/
NIE/Passaport/Llibre família** i carnet de família 
nombrosa o monoparental.

L’aplicació de bonifi cacions o descomptes als títols de la gamma actual, 
només podrà efectuar-se als Centres d’Atenció al Client de l’ATM.

* En els serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera del 
Camp de Tarragona nocturns (entre 23.00 i 6.00 hores) i en els serveis a 
l’Aeroport de Reus, únicament s’hi podran validar els títols T-MES, T-50/30, 
T-FM/FN 70/90 i T-12 del sistema tarifari integrat. 

** Només permès pels menors de 14 anys.



Tarifes 2021 Zones de mobilitat

El sistema tarifari integrat et permet, amb una sola targeta, 
viatjar lliurement en autobusos urbans i interurbans del Camp 
de Tarragona, i en ferrocarrils de rodalia i regionals amb tra-
jectes dins l’àmbit de la rodalia del Camp de Tarragona.

• S’adapta a la teva necessitat
• Important estalvi en cada viatge
• Possibilitats de transbordaments dins un límit horari

L’àmbit de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de 
Tarragona, comprèn un total de 132 municipis dividits en 5 
zones. Amb un sol títol de transport es poden utilitzar els 
mitjans necessaris per desplaçar-se d’un punt a un altre.

Has d’adquirir el títol d’acord amb el nombre de zones a 
transitar. En el cas d’un desplaçament que tingui el seu 
origen i destinació en municipis limítrofs situats en diferent 
zona tarifària, podràs fer-ho amb una targeta d’1 zona 
sempre que no facis cap transbordament.

Avantatges de la targeta ATM

Caducitat dels títols i targetes
La caducitat dels títols adquirits durant el 2021 són vàlids 

addicional de carència en que es poden fer servir l’any 
següent al de la seva adquisició.
La caducitat dels títols adquirits durant el 2020 continuaran 

Les targetes sense contacte tenen una caducitat de 8 anys 
a comptar des de la seva primera activació, excepte les 
targetes personalitzades no ordinàries, que poden tenir una 
caducitat inferior determinada per la seves regles d’ús.

Títols ordinaris multiviatge

Tarifes vigents des de l’1 de gener de 2021.

Famílies monoparentals i nombroses

i nombroses de categoria general (G) i especial (E):

Targetes sense contacte

lliurement

Títol 1 zona 2 zones 3 zones
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 €

Títol 1 zona 2 zones 3 zones
T-MES FM/N G  37,30 €  58,50 €  79,05 €
T-MES FM/N E  23,30 €  36,55 €  49,40 €
T-FM/FN 70/90 G  68,35 € 135,50 €  194,90 €
T-FM/FN 70/90 E  42,75 €  84,65 €  121,90 €

Tipus de targeta
Targeta anònima

Targeta personalitzada Ordinària 

Targeta personalitzada FM/FN individual 

Targeta personalitzada FM/FN multipersonal 

Targeta personalitzada T-12 (1a emissió)

Targeta personalitzada T-12 (2a emissió)

3,60 €

3,60 €

3,60 €

3,60 €

Gratuïta

35 €


