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1.1
Composició

El Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territo-
rial de la Mobilitat, és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica i 
patrimoni propis, creada a l’empara del que disposen l’article 20 de la Llei 
9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat; l’article 55.1 de la Llei 13/1989, de 14 
de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya, i l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú.

Les administracions que l’integren, creen un consorci interadministratiu, 
de caràcter voluntari i per temps indefinit, per a la coordinació del sistema 
de transport públic de viatgers a les comarques de l’Alt Camp, el Baix 
Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès, 
així com per a la resta de finalitats que figuren en els estatuts.

L’àmbit territorial del Consorci, d’acord amb què determinen les Directrius 
nacionals de mobilitat, comprèn les comarques de l’Alt Camp, el Baix 
Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.

El Consorci del Transport públic del Camp de Tarragona, Autoritat Terri-
torial de la Mobilitat, l’integren d’una banda la Generalitat de Catalunya i 
els ajuntaments de Tarragona, Reus i Valls, com a membres fundadors; i 
de l’altra, els ajuntaments de Cambrils, Salou, Vila-seca, Calafell, Falset 
i els consells comarcals de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la 
Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès com a integrants no funda-
dors del Consorci.

La composició del Consorci es pot ampliar a través de l’adhesió de nous 
membres, aprovada pel Consell d’Administració, sense que es reque-
reixi la modificació dels estatuts. S’hi poden adherir les administracions 
titulars de serveis públics de transports col·lectius que pertanyin a l’àmbit 
format per les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, 
la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès, així com també la resta de 
municipis i els consells comarcals corresponents, sempre que contribuei-
xin al finançament d’aquest sistema de transport públic.

Presentació del Consorci
Composició
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Finalitat

El Consorci té com a finalitat articular la cooperació entre les administra-
cions públiques titulars dels serveis i de les infraestructures de transport 
públic a les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, 
la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès que en formen part. Així 
mateix, permet la col·laboració amb aquelles altres administracions que, 
com l’Administració autonòmica, hi estan compromeses des d’un punt de 
vista financer, o bé són titulars de serveis propis, mitjançant l’elaboració 
i el seguiment de tots els instruments jurídics, tècnics i financers que es 
considerin convenients. En general, executa les funcions encomanades 
per part de les entitats que el componen.

1.2Presentació del Consorci
Finalitat
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Estructura organitzativa

Els òrgans que integren l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de 
Tarragona (ATMCT) previstos en els estatuts són els següents:

Òrgans de govern

President o presidenta

És el conseller o la consellera de Territori i Sostenibilitat o la persona que 
designi. A 31 de desembre de 2012 correspon al conseller Sr. Santiago 
Vila i Vicente.

Corresponen a la presidència del Consell d’Administració les competèn-
cies següents:

Exercir la representació del Consorci davant dels òrgans administratius •	
i jurisdiccionals, l’exercici de tota mena d’accions legals en defensa dels 
drets i interessos legítims de l’entitat i conferir els poders necessaris a 
aquests efectes.
Convocar les sessions ordinàries i extraordinàries del Consell d’Ad-•	
ministració i fixar-ne els ordres del dia, tenint en compte, si escau, les 
peticions de la resta de membres efectuades oportunament. Presidir les 
sessions, moderar-ne el desenvolupament i suspendre-les motivada-
ment.
Visar les actes i certificacions dels acords del Consell.•	
Proposar al consell d’administració el nomenament de la persona ge-•	
rent.
Exercir les competències que li delegui el Consell d’Administració.•	
Assegurar el compliment de les lleis i dels estatuts.•	
Qualsevol altra que la legislació vigent atribueixi als presidents d’òr-•	
gans col·legiats o bé que no estigui assignada expressament al Consell 
d’Administració.

Consell d’administració

És l’òrgan rector del Consorci, el qual dirigeix de manera col·legiada.

La composició del Consell d’Administració és paritària entre la Generalitat 
i els ens locals, sens perjudici del vot diriment del president. El composen 
dinou membres, divuit de ple dret en representació de les administracions 
autonòmica i local i un en representació de l’Administració General de 
l’Estat (AGE) a títol d’observador, amb veu però sense vot, d’acord amb la 
distribució següent:

El president o la presidenta, que és el conseller o la consellera de Terri-•	
tori i Sostenibilitat o la persona que designi.
Dos vicepresidents en representació dels ajuntaments de Tarragona i •	
Reus.
Vuit vocals en representació de la Generalitat de Catalunya, designats •	
pel president/a del Consorci d’acord amb la proposta del Departament 

1.3 Presentació del Consorci
Estructura organitzativa
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de Territori i Sostenibilitat, entre els quals s’hi inclou una persona en 
representació del  Departament d’Economia i Finances i el delegat o 
delegada del Govern en aquest àmbit territorial.
Set vocals en representació dels ajuntaments de Valls, Cambrils, Salou, •	
Vila-seca i resta d’entitats locals consorciades.
Un vocal observador designat per l’AGE. •	
També assistirà a les sessions la persona que ocupi la gerència del •	
Consorci, amb veu però sense vot.

L’adhesió al Consorci de noves administracions, d’acord amb el que pre-
veu l’article 3, va implicar l’ampliació del nombre de membres del consell 
d’administració fins al màxim previst pels estatuts establert en dinou 
membres.

Les diverses administracions públiques han de designar i separar lliure-
ment les persones que han de ser vocals.

Són competències del Consell d’Administració:

Aprovar el pressupost del Consorci i fer un seguiment periòdic d’ingres-•	
sos i despeses.
Aprovar el nou model de sistema de tarifes.•	
Aprovar els convenis d’adhesió al Consorci d’altres administracions •	
públiques i determinar, si escau, l’ampliació del Consell d’Administració.
Convenir amb les administracions consorciades les aportacions que •	
calgui realitzar.
Aprovar la normativa derivada dels Estatuts.•	
Nomenar la persona gerent a proposta de la presidència.•	
Aprovar les despeses i autoritzar contractes sens perjudici de les fa-•	
cultats que el Consell d’Administració acordi atribuir a altres òrgans de 
govern del Consorci i les establertes en els Estatuts.
Formular la proposta del Pla de serveis de l’àmbit territorial del Consor-•	
ci.
En general, les que poguessin derivar-se de fer possible l’exercici de les •	
funcions encomanades al Consorci.

La composició del Consell d’Administració, en data 31 de desembre de 
2012, era la següent:

President

Santi Vila i Vicente

Vicepresidents

Begoña Floria Eseberri

Carles Pellicer Punyed

Vocals

Ricard Font Hereu

Joaquim Nin Borreda

Cèsar Puig Casañas

1.3Presentació del Consorci
Estructura organitzativa
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Josep Maria Fortuny Olivé 

Benjamin Cubillo Vidal

Xavier Hormigós Mesa 

Fernando Fargas Moreno

Rosanna Camps Aragonès 

Albert Batet i Canadell

M. Mercè Dalmau Mallafré

Pere Granados Carrillo

Xavier Farriol Roigé 

Joan Olivella Ricart

Joaquim Calatayud Casals

Cèsar López Anguera

Secretari observador

Jordi Sierra Viu

Secretari

Miquel Àngel Bru Esteban

Comitè Executiu

És l’òrgan de caràcter permanent de direcció i administració del Consor-
ci, constituït per vuit membres del Consell d’Administració, designats per 
aquest òrgan, d’acord amb la distribució següent:

Quatre membres en representació de la Generalitat de Catalunya.•	
Dos membres en representació dels ajuntaments de Tarragona i Reus, •	
respectivament.
Un membre en representació de les entitats locals de l’àmbit territorial •	
de la comarca de l’Alt Camp.
Un membre en representació de les entitats locals de l’àmbit territorial •	
de les comarques del Baix Camp i el Tarragonès.

La persona que ocupi la gerència del Consorci assisteix a les reunions 
amb veu però sense vot i actua com a secretari o secretària qui ho sigui 
del Consell d’Administració.

El Comitè Executiu és presidit per un dels seus membres, designat per la 
presidència del Consorci.

L’adhesió al Consorci de noves administracions d’acord amb el que pre-
veu l’article 3, pot implicar l’ampliació del nombre de membres del Comitè 
Executiu en la mesura en què ho determini el Consell d’Administració, fins 
a un màxim de dotze membres, i sense que es requereixi la modificació 
dels Estatuts.

El Comitè Executiu té la funció general d’informar i elevar propostes al 
Consell d’Administració, així com les funcions específicament delegades 
pel Consell d’Administració.

Així mateix, el Comitè Executiu examina i eleva al Consell d’Administració 
les propostes sobre instruments de planificació de serveis del Sistema 
de transports públics de viatgers, convenis de finançament i contractes 
de serveis amb administracions i operadors, nou model tarifari i pressu-

1.3 Presentació del Consorci
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postos anuals, modificació dels Estatuts i del reglament de règim interior, 
suspensió o exclusió de la participació de les entitats consorciades i 
dissolució del mateix Consorci.

Sens perjudici del que disposen els apartats anteriors, el Comitè Executiu 
té atribuïdes les funcions següents:

Fer el seguiment de l’execució dels convenis i contractes del Consorci •	
amb administracions i operadors.
Requerir a les entitats consorciades el compliment de llurs obligacions •	
financeres envers el Consorci i proposar-ne al Consell d’Administració 
la suspensió de la participació o l’expulsió.
Autoritzar despeses en aquells supòsits no atribuïts a la gerència i fins •	
al límit que determini el Consell d’Administració.
Autoritzar contractes l’import dels quals superi, per raó de la quantia, •	
les atribucions de la gerència, i fins al límit de 600.000 euros.
Fer el seguiment de l’execució del pressupost i proposar-ne les seves •	
modificacions al Consell d’Administració. 

La composició del comitè executiu en data 31 de desembre del 2012 era 
la següent:

President

Cèsar Puig i Casañas

Vocals

Begoña Floria Eseberri 

Miquel Domingo  

Albert Batet i Canadell

Pere Granados Carrillo

Benjamin Cubillo 

Josep Maria Fortuny Olivé

Xavier Hormigos Mesa

Secretari 

Miquel Àngel Bru Esteban

Òrgans de gestió

Gerent

És nomenat pel Consell d’Administració, a proposta de la presidència, i 
desenvolupa la gestió ordinària del Consorci.

Correspon a la gerència:

Dirigir els serveis del Consorci en el pla tècnic, econòmic i administratiu •	
sota l’autoritat i supervisió dels òrgans de govern.

1.3Presentació del Consorci
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Gestionar les relacions amb els operadors, els òrgans d’execució i de •	
gestió de les administracions públiques competents en matèria de 
transport, els sindicats, i les persones usuàries i les seves associacions.
Contractar i dirigir de forma immediata el personal al servei del Consor-•	
ci, així com organitzar i inspeccionar els òrgans tècnics i administratius 
al seu servei i exercir la potestat disciplinària quan correspongui.
Autoritzar despeses i ordenar pagaments amb càrrec als pressupostos •	
del Consorci, amb els límits que estableixin els òrgans de govern.
Contractar en nom i representació del Consorci en virtut de les com-•	
petències o poders que li siguin delegats pels òrgans de govern de 
l’entitat.
Informar el Comitè Executiu sobre el seguiment de l’execució dels con-•	
venis i contractes del Consorci amb administracions i operadors.
En general, totes les funcions de gestió que li siguin encomanades pels •	
òrgans de govern del Consorci.

Òrgans de consulta i participació

Consell Territorial de la Mobilitat de l’ATM del Camp de Tarragona 
(CMATMCT)

És l’òrgan de consulta i participació cívica i social en el funcionament del 
sistema de transport públic de viatgers i de la mobilitat en l’àmbit compe-
tencial de l’ATM del Camp de Tarragona.

El CMATMCT el componen els membres següents:

President o presidenta: un vocal del Consell d’administració de l’ATMCT •	
designat per aquest òrgan.
Un vocal del Consell d’Administració de l’ATMCT per cadascuna de les •	
administracions consorciades i entitats adherides.
Representants de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associa-•	
ció Catalana de Municipis i Comarques.
Representants de les organitzacions empresarials amb més implantació •	
en l’àmbit del Consorci.
Representants dels sindicats amb més implantació en l’àmbit del Con-•	
sorci.
Representants de les associacions de consumidors i usuaris més repre-•	
sentatives en l’àmbit del Consorci.
Representants d’associacions o col·lectius d’especial rellevància en el •	
transport públic i la mobilitat.
La persona que exerceix la gerència de l’ATMCT.•	

La secretaria del Consell l’exerceix una persona del quadre directiu del 
Consorci proposada amb aquesta finalitat per la gerència.

Les persones membres del CMATMCT han de ser nomenades per la pre-
sidència de l’ATMCT a proposta de les mateixes entitats a les quals hagin 
de representar.

1.3 Presentació del Consorci
Estructura organitzativa
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Poden participar en les activitats d’aquest Consell, per invitació de la 
presidència, representants d’entitats o administracions interessades en 
els assumptes concrets objecte de debat a les reunions.

El CMATMCT ha de reunir-se preceptivament, com a mínim, dues vega-
des l’any, amb la convocatòria prèvia per part del president o presidenta, 
per conèixer i deliberar sobre totes aquelles qüestions a què els òrgans 
del Consorci el sotmetin.

Òrgans d’assessorament

Comissió Tècnica d’Operadors de Transport Públic

És l’òrgan d’assessorament del Consorci en qüestions de caràcter tècnic 
i econòmic.

Aquesta Comissió la compon un representant de cadascun dels ope-
radors públics o privats que presten els serveis de transport públic i la 
presideix el vocal del Consell d’Administració designat per aquest òrgan.

Els membres d’aquesta Comissió han de ser nomenats pel president o la 
presidenta del Consorci a proposta de les mateixes empreses o entitats a 
les quals hagin de representar.

Podran participar en les activitats de la comissió tècnica, a instàncies 
del president o presidenta, els representants d’entitats o administracions 
interessades en els temes concrets objecte de debat en les sessions.

La comissió tècnica ha de reunir-se quan ho determini el Comitè Executiu, 
prèvia convocatòria del president o presidenta, per conèixer i deliberar 
sobre totes aquelles qüestions tècniques a què els òrgans de govern del 
Consorci la sotmetin.

Altres òrgans d’assessorament

Comissió d’assessorament jurídic•	
Comissió tècnica•	
Comissió econòmica •	

La comissió d’assessorament jurídic, la comissió tècnica i la comissió 
econòmica duen a terme les activitats d’assistència i assessorament 
jurídic, tècnic i econòmic, respectivament, que requereixin els òrgans de 
govern del Consorci.

La seva composició la determina el Consell d’Administració, de manera 
que s’hi garanteixi la participació de les administracions consorciades.

1.3Presentació del Consorci
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Secretaria

El Consell d’Administració ha de comptar amb un secretari o secretària, 
designat pel mateix Consell d’Administració, que també exercirà aquesta 
funció en el Comitè Executiu.

1.3 Presentació del Consorci
Estructura organitzativa
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Línies mestres

Eixos de treball

Els eixos de treball principals de l’any 2012 van ser els següents:

Planificació de la mobilitat•	
El sistema tarifari integrat•	
Millora de la informació al client•	
La promoció de la mobilitat sostenible•	

Línies mestres de treball

Les línies mestres de treball de l’any 2012 van ser les següents:

Elaborar propostes per a la planificació de la mobilitat•	
Reforçar els serveis de transport públic•	
Promoure la redacció dels plans de mobilitat urbana•	
Impulsar el sistema tarifari integrat•	
Aproximar el sistema tarifari integrat als clients del transport públic•	
Fomentar la cultura de la mobilitat sostenible entre els ciutadans•	

1.4Presentació del Consorci
Línies mestres
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Seu i adreça del Consorci

Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, 

Autoritat Territorial de la Mobilitat

Carrer d’Anselm Clavé, 1
43004,Tarragona
Telèfon: 977 921 956
A/e: info@atmcamptarragona.cat 
Web: http://www.atmcamptarragona.cat

Centres d’atenció al client

Estació d’autobusos de Tarragona 
Carrer de Pere Martell, 1 
43005, Tarragona 
Telèfon d’atenció al client: 902 734 322

Carrer de Soler,  4, baixos
43001, Tarragona
Telèfon d’atenció al client: 902 734 322

1.5 Presentació del Consorci
Seu i adreça del Consorci
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Planificació de la mobilitat

Estudis d’avaluació de la mobilitat generada

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, articula un sistema de plani-
ficació que engloba tots els modes de transport, públics i privats, el qual 
ha d’establir mecanismes que garanteixin una mobilitat ambientalment 
i econòmicament sostenible i ha d’oferir a la ciutadania i a les empreses 
una qualitat de servei d’acord amb els estàndards del país.

Així mateix, aquesta Llei disposa d’un seguit de mecanismes per a l’ava-
luació prèvia i el control dels efectes que l’aplicació dels instruments de 
planejament urbanistic puguin ocasionar sobre les previsions de mobili-
tat. A més, aporta un conjunt d’eines de seguiment i anàlisi, com ara els 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada, entre altres, que requereixen 
d’una concreció addicional per tal d’esdevenir completament operatius. 
En concret, la Llei determina que, com a mínim, els plans territorials 
d’equipaments o serveis, els plans directors, els plans d’ordenació muni-
cipal i els projectes de noves instal·lacions que es determinin per regla-
ment, hauran d’incloure un estudi d’avaluació de la mobilitat generada.

Des de gener de 2011, l’ATM del Camp de Tarragona té assumida, d’acord 
la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat i tal i com estableixen els seus 
estatuts, la redacció dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 
que fins aleshores eren emesos per la Direcció General de Transports i 
Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya.

L’urbanisme és un dels elements bàsics que defineixen els patrons de 
mobilitat d’un territori. És per aquest motiu que una correcta planifica-
ció de l’estructura urbanística pot configurar un model de mobilitat que 
per-meti a posteriori un òptim ajust entre oferta i demanda de mobilitat, i 
que també sigui sostenible. A això s’ha d’afegir l’impacte addicional que 
pot implicar la implantació d’una nova activitat, que pot suposar un canvi 
radical de les dinàmiques i del volum de mobilitat d’una zona. Per tal 
d’establir les bases d’un urbanisme que afavoreixi una mobilitat sosteni-
ble, va néixer el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada . D’acord amb l’esmentat 
Decret, els estudis d’avaluació de la mobilitat generada avaluen l’incrment 
potecial de desplaçaments provocat per una nova planificació o una nova 
implantació d’activitats i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels 
sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix i nul 
impacte, com els desplaçaments en bicicleta i a peu. Aquest model exi-
geix una xarxa apta per als modes no motoritzats que maximitzi la seva 
seguretat, que sigui accessible a tots els usuaris i que sigui contínua. I 
que les xarxes de transport públic i vehicles privats puguin absorbir la 
demanda generada que s’afegeix a la ja existent. 

Aquests no són els únics informes demanats a l’ATM del Camp de Tarra-
gona. L’ATM, d’acord amb el contingut de l’article 9.5 de la Llei 9/2003, de 
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13 de juny, de la mobilitat, abans d’aprovar els plans de mobilitat urbana, 
cal l’informe de l’autoritat territorial de la mobilitat de llur àmbit territorial 
o, en cas que aquest ens no hagi estat constituït, del departament de la 
Generalitat competent en matèria d’infraestructures i serveis de trans-
port. En aquest informe, l’ens corresponent s’ha de pronunciar sobre la 
coherència del pla amb els criteris i les orientacions establerts pel corres-
ponent pla director de mobilitat i hi ha de vetllar. 

Promoció dels plans de mobilitat urbana

Des de l’ATM del Camp de Tarragona s’està fent un seguiment especial 
del procés d’elaboració dels plans de mobilitat urbana (PMU). L’ATM con-
tribueix al finançament dels plans de quatre municipis: Tarragona, Reus, 
Cambrils i Valls. En el cas de les tres primeres poblacions, el comitè exe-
cutiu de novembre del 2008 va acordar concedir als diversos ajuntaments 
ajuts per a la realització dels respectius plans de mobilitat urbana. El juliol 
del 2009, el comitè executiu de l’ATM va aprovar una nova convocatòria 
per l’any 2009 d’ajuts en l’elaboració de nous PMU.

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, especifica en l’article 5.3 que 
el contingut dels plans de mobilitat urbana s’ha d’adequar als criteris i les 
orientacions establerts pels plans directors de mobilitat de llur àmbit. És 
per aquest motiu que l’ATM està seguint l’execució dels diferents plans, 
fet que permetrà garantir la coherència entre el futur Pla director de mo-
bilitat de Tarragona (pdM) i els plans de mobilitat urbana en curs. Aquesta 
coherència ha de fer-se especialment palesa en les mesures que els 
ajuntaments plantegin en els PMU respectius, els quals hauran de desen-
volupar en l’àmbit local les mesures proposades pel pdM pel conjunt del 
territori. Des de l’ATM s’ha establert un conjunt de prioritats que hauran 
de formar part del contingut dels PMU:

Millora de la informació a la persona usuària de transport públic a les •	
parades, dotant-les dels equipaments necessaris.
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Dur a terme actuacions per tal d’augmentar l’ocupació mitjana dels vehi-•	
cles.
Creació de carrils bus-VAO amb l’objectiu d’incrementar la velocitat •	
comercial dels vehicles de transport col·lectiu.
Promoció dels serveis sostenibles de taxi, fomentant la coordinació en-•	
tre els municipis per tal d’assolir finalment un sistema d’àrees territorials 
de prestació conjunta.
Coordinació dels PMU del territori, per tal que el seu contingut no entri •	
en contradicció amb altres plans de tipus supramunicipal, ni tampoc 
amb els PMU d’altres municipis.
Coordinació dels plans específics dels llocs singulars i elaboració d’es-•	
tudis i/o plans dels llocs generadors de la mobilitat, per tal de garantir 
l’harmonia en la planificació de la mobilitat, especialment en relació amb 
les àrees residencials estratègiques (ARE) i als estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada.
Crear intercanviadors tren-cotxe mitjançant noves places d’aparcament •	
a les estacions de tren que facilitin la transferència del cotxe al transport 
per ferrocarril.
Millorar la coordinació entre els diferents modes de transport públic per •	
tal de facilitar la intermodalitat entre el tren i l’autobús dins del transport 
col·lectiu.
Potenciar els intercanviadors tren-mitjans no motoritzats a través de la •	
creació de places d’aparcament segur per a bicicletes en els llocs adi-
ents i facilitar-hi l’accés mitjançant la construcció de carrils bici.
Creació de places d’aparcament dissuasori per estacionar vehicles fora •	
dels centres de les poblacions principals i coordinar-los amb els recor-
reguts i els horaris dels serveis de transport públic.
Anàlisi i ordenació de la mobilitat que els municipis reben a través dels •	
principals corredors de trànsit del territori: Reus-Tarragona; Tarragona-
el Vendrell; Tarragona-Salou-Cambrils i Reus-Salou.
Promoure la distribució urbana de mercaderies sostenible.•	
Coordinació amb el territori sobre les actuacions en aparcaments de •	
camions.
Creació d’una xarxa ciclista interurbana amb la coordinació dels con-•	
sells comarcals.
Fomentar les bones pràctiques d’anar a peu per tal de facilitar-hi els •	
desplaçaments.
Determinació d’actuacions per tal de reduir el soroll del trànsit.•	
Promoure el biocombustible i facilitar la implantació progressiva del •	
cotxe elèctric.
Facilitar l’accés no motoritzat als llocs de primer ordre i eliminar-hi les •	
barreres arquitectòniques que suposen un entrebanc per a les persones 
amb mobilitat reduïda.
Adaptació dels vehicles i les estacions de transport col·lectiu per a les •	
persones amb mobilitat reduïda.

La mateixa Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, també exigeix que 
els PMU incorporin un pla d’accés als sectors industrials. 
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Atesa la importància i la repercussió que els PMU de Tarragona, Reus, 
Cambrils i Valls tindran sobre la mobilitat al territori, i en la mesura que 
estan finançats parcialment per l’ATM del Camp de Tarragona, des dels 
serveis tècnics del Consorci s’ha fet i s’està fent un seguiment exhaustiu 
del desenvolupament dels projectes. L’objectiu és primordialment vetllar 
per l’acompliment dels punts llistats prèviament. La incorporació dels 
esmentats punts en els plans de mobilitat urbana, representen una part 
bàsica de les actuacions necessàries en el Camp de Tarragona per tal 
d’assolir els objectius de mobilitat plantejats en les Directrius nacionals 
de mobilitat de la Generalitat de Catalunya.

Tot i la complexitat d’aquests treballs, durant l’any 2012 s’ha pogut tancar 
el projecte de redacció i posteriorment aprovar definitivament el Pla de 
mobilitat urbana de Tarragona en data de 28 de setembre. Pel que fa 
als plans de mobilitat urbana de Reus i Cambrils, tots dos estan en fase 
avançada de desenvolupament, havent estat aprovats inicialment pel 
Ple dels respectius consistoris i en procés de redacció de les memòries 
ambientals. D’altra banda, el PMU de Valls està en la seva fase de diagno-
si, mentre que el PMU de el Vendrell, que ja disposa del vistiplau del seu 
Informe de sostenibilitat ambiental preliminar, i ha iniciat la fase participa-
tiva. 
 

Plans de mobilitat de les concentracions laborals 

L’Acord estratègic 2008-2011 per a la internacionalització, la qualitat de 
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana estableix en l’actu-
ació 72 la redacció de plans de mobilitat a diversos polígons industrials 
i concentracions laborals del territori. Per tal de donar compliment a 
l’esmentat document, el Comitè Executiu, en data 21 de maig de 2012, 
va aprovar els documents de recomanacions de mobilitat per al centre 
recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou (Port Aventura) i de recomanacions 
de mobilitat del polígon industrial de Constantí.

De la mateixa manera, l’equip redactor del Pla de mobilitat urbana de Valls 
(PMU) ha analitzat la mobilitat al polígon industrial de Valls, en el marc de 
l’acord del comitè executiu de l’ATM de 26 de gener de gener de 2010, pel 
qual va decidir contribuir al finançament del PMU de Valls mitjançant una 
aportació de 36.000 euros.

Anàlogament, l’equip redactor del Pla de mobilitat urbana de Tarragona, 
aprovat aquest 2012, ha dissenyat actuacions concretes per als polígons 
de Riu Clar i Entrevies.

El fet que els polígons industrials se situïn fora dels nuclis dels municipis 
ha propiciat un increment de la mobilitat motoritzada en els desplaça-
ments per raons de feina i/o estudis, fet que genera un cost econòmic, 
ambiental i social. Els plans de mobilitat dels polígons industrials tenen 
com a objectiu fomentar la mobilitat sostenible i segura en aquests 
àmbits i disminuir els impactes negatius que generen els desplaçaments. 
Aquests plans han de constar d’una diagnosi de la mobilitat en el mo-
ment de redacció de l’estudi, objectius amb un horitzó temporal determi-
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nat, propostes d’actuació concretes, així com d’indicadors de control i 
seguiment dels plans. A més, d’acord amb el Pla director de mobilitat de 
Tarragona aprovat inicialment, han de:

Garantir i potenciar l’accessibilitat en transport públic.•	
Trobar les fórmules adients per a fomentar l’ús del cotxe compartit.•	
Evitar en la mesura del possible la congestió durant les hores de màxi-•	
ma afluència de vehicles.
Potenciar la mobilitat no motoritzada en els desplaçaments dins dels •	
polígons industrials.
Millorar la seguretat i comoditat dels desplaçaments a peu dins dels •	
polígons industrials.
Habilitar carrils bici des del centre de les ciutats i dotar el polígon de •	
places d’aparcament segures per a bicicletes.
Permetre l’accés sense barreres a les persones amb mobilitat reduïda.•	
Regular adequadament l’aparcament i les zones de càrrega i descàr-•	
rega, afavorint que els desplaçaments a peu i en bicicleta no es vegin 
dificultats per aquest motiu.
Regular el trànsit de vehicles pesants i controlar la velocitat dins dels •	
polígons. 

Reforçament de serveis de transport públic

Les millores que es van dur a terme durant el 2012 es van realitzar mitjan-
çant instruments com els contractes programa, que van suposar l’amplia-
ció de serveis de transport públic urbà i interurbà.

Reforçament de serveis urbans

Durant el 2012, l’ATM va col·laborar en els reforçaments de serveis de 
transport públic urbà següents, necessaris per garantir la mobilitat dels 
ciutadans, mitjançant el contracte programa:

Serveis urbans Ajuntament de Reus•	
L’ATM del Camp de Tarragona contribueix al finançament dels serveis 
d’autobús urbà que opera l’empresa Reus Transport Públic, SA. El con-
tracte programa, que va estar vigent des de l’1 de gener de 2012 fins al 31 
de desembre del 2012, fixava les aportacions als serveis L-10, L-11 i L-20. 

Es van recórrer 560.569 quilòmetres anuals amb 36.175 expedicions 
realitzades, es van registrar 1.911.011 viatges anuals i s’hi van invertir 
121.954,60 euros. 

L-10: Barri Montserrat-Barri Gaudí 
L’ATM va subvecionar part del cost d’aquesta línia, la qual va recórrer 
212.513 quilòmetres distribuïts en 15.409 expedicions, 707.186 persones 
usuàries van utilitzar el servei i s’hi van invertir 49.103,77 euros.

L-11: Barri Montserrat-Llibertat 
L’ATM va subvencionar part del cost d’aquesta línia, la qual va recórrer 
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32.702 quilòmetres distribuïts en 3.410 expedicions, 141.636 persones 
usuàries van utilitzar el servei i s’hi van invertir 14.548,61 euros.

L-20: Immaculada-Nou Hospital 
L’ATM va subvecionar part del cost d’aquesta línia, la qual va recórrer 
315.354 quilòmetres distribuïts en 17.356 expedicions, 1.062.189 perso-
nes usuàries van utilitzar el servei i s’hi van invertir 58.302,22 euros.

Serveis urbans Ajuntament de Tarragona•	
L’ATM del Camp de Tarragona contribueix al finançament dels serveis 
d’autobús que opera l’Empresa Municipal de Transports Públics de 
Tarragona. L’1 de gener va entrar en vigor el nou contracte programa que 
comprenia les línies de servei d’autobús L-14, L-8, L-85 i L-24, amb una 
l’aportació màxima de finançament de 163.939,25 euros. Va estar vigent 
fins al 31 de desembre de 2012. Es van recórrer 535.660 quilòmetres anu-
als amb 90.447 expedicions realitzades, i es van comptabilitzar 1.683.647 
viatges anuals

L – 14 Pl.Imp.Tàrraco – Zona Educacional 
L’ATM va subvencionar part del cost d’aquesta línia, la qual va recórrer 
45.156 quilòmetres distribuïts en 22.578 expedicions, 268.706 persones 
usuàries van utilitzar el servei i s’hi van invertir 6.610,07 euros.

L - 8 Hosp. Joan XXIII - Camí de la Cuixa - Vall de l’Arrabassada 
L’ATM va subvencionar part del cost d’aquesta línia, la qual va recórrer 
220.765 quilòmetres distribuïts en 36.191 expedicions, 948.406 persones 
usuàries van utilitzar el servei i s’hi van invertir 57.722,24 euros.

L - 85 Hospital Joan XXIII – St. Salvador 
L’ATM va subvencionar part del cost d’aquesta línia, la qual va recórrer 
190.634 quilòmetres distribuïts en 21.912 expedicions, 390.071 persones 
usuàries van utilitzar el servei i s’hi van invertir 68.811,06 euros.

L – 24 Estació Renfe – Zona Educacional 
L’ATM va subvencionar part del cost d’aquesta línia, la qual va recórrer 
79.105 quilòmetres distribuïts en 9.766 expedicions, 76.464 persones 
usuàries van utilitzar el servei i s’hi van invertir 30.795,88 euros.

Reforçament de serveis interurbans

Els serveis interurbans de Transports Públics de Catalunya reforçats 
durant el 2012 mitjançant contracte programa van ser:

Falset-Reus dins de la concessió Reus-la Figuera (V-1283):•	
increment de dues expedicions d’anada i de tornada de dilluns a •	
divendres i dues expedicions d’anada i tornada els dissabtes feiners 
entre Falset i Reus. 

Reus-Valls dins de la concessió Barcelona-Guissona-Tarragona (VGC-1)•	
increment de tres expedicions d’anada i de tornada de dilluns a diven-•	
dres feiners entre Reus i Valls.
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Montblanc-Valls dins de la concessió Sarral-Tarragona-Salomó (VGC-•	
14)

increment d’una expedició d’anada i de tornada de dilluns a divendres •	
feiners, i d’una expedició d’anada de dilluns a divendres no lectius 
entre Montblanc i Valls. 

La Riera-Tarragona dins de la concessió Sarral-Tarragona-Salomó •	
(VGC-14) 

increment d’una expedició directa d’anada i de tornada de dilluns a •	
divendres feiners entre la Riera i Tarragona. 

Reus-Cambrils dins de la concessió Cambrils platja-Reus (V-2609) •	
increment d’una expedició d’anada i de tornada entre Reus i Cambrils •	
de dilluns a divendres durant els mesos de setembre a juny, i d’una 
expedició d’anada entre Reus i Cambrils de dilluns a divendres feiners 
durant els mesos de juliol i agost. 

Reus-Vilaplana (urb. Portugal) dins de la concessió la Granadella-Salou •	
(V-2586) 

increment de dues expedicions d’anada i de tornada de dilluns a di-•	
vendres feiners entre Reus i Vilaplana (urb. Portugal) 

Reus-Salou dins de la concessió la Granadella-Salou (V-2586) •	
increment de tres expedicions d’anada i de tornada de dilluns a diven-•	
dres feiners des de novembre fins abril entre Reus i Salou. 

Reus-Almoster dins de la concessió Almoster-Reus (V-630) •	
prolongació fins Almoster de dues expedicions d’anada i de tornada •	
de dilluns a divendres. 

Constantí-pol. ind. Riu Clar-Tarragona dins de la concessió Tarragona-•	
Valls-Prades (VGC-4)

increment d’una expedició de dilluns a divendres feiners i una expedi-•	
ció d’anada dissabtes, diumenges i festius en temporada baixa. 

Circumval·lació Vila-seca, la Pineda, Salou i Vila-seca dins de la con-•	
cessió Tarragona-Salou-Vila-seca i prolongació al BM Cambrils (VGC-
22)

increment d’una expedició de dilluns a divendres feiners i una expedi-•	
ció d’anada dissabtes, diumenges i festius en temporada baixa.

En conjunt, es van recórrer 160.790 quilòmetres. Aquests serveis van ser 
utilitzats per 44.929 persones usuàries i la inversió global realitzada fou 
de 180.742,11 euros.
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El sistema tarifari integrat

 

Antecedents

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, atribueix a les autoritats terri-
torials de la mobilitat (ATM) la funció de desenvolupar la política de tarifes 
dels serveis de transport públic adherits.

En aquest sentit, una de les actuacions del Consorci del Transport Públic 
del Camp de Tarragona consisteix a desenvolupar un nou sistema tarifari 
integrat entre les diferents xarxes de transport públic: serveis urbans, 
dependents dels diversos ajuntaments; serveis interurbans per carretera, 
dependents de la DGTT, i serveis ferroviaris, dependents de Renfe.

Objectius del sistema tarifari integrat

La finalitat principal del nou sistema tarifari integrat és contribuir a po-
sicionar el transport col·lectiu com a un sistema únic i global que sigui 
competitiu davant del vehicle privat, per tal de fer-lo més atractiu als 
usuaris actuals i potencials. Es fonamenta en un sistema de tarifes fàcil 
d’entendre i basat en principis acceptables pels ciutadans i contribueix a 
potenciar la imatge del transport col·lectiu a partir del moment en el qual 
els diversos serveis d’autobús i tren es perceben com una xarxa integra-
da i unitària.

El projecte de la integració tarifària al Camp de Tarragona va ser aprovat 
pel Consell d’Administració de l’ATM el 29 de maig del 2008 i té com a 
principis específics més importants:

Crear un sistema de tarifes fàcil d’entendre i basat en principis accep-•	
tats per les persones usuàries
Permetre el desplaçament amb diferents operadors de transport fent •	
servir el mateix títol i sense cost addicional dins de la zona geogràfica 
de validesa
Facilitar els transbordaments i fer-los barats mitjançant sistemes de •	
validació que en permetin la despenalització.
Preu orientat a donar avantatges al client freqüent (fidelització). •	
Facilitar l’adquisició del títol de transport mitjançant una xarxa de distri-•	
bució i recàrrega de títols de transport integrada en tot l’àmbit del Camp 
de Tarragona.
Homogeneïtzar la informació sobre els serveis.•	
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Implantació de la integració tarifària al Camp de 

Tarragona

L’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) del Camp de Tarragona inicià el 
dia 1 d’octubre del 2008 la implantació de la integració tarifària del trans-
port públic al Camp de Tarragona, que permet a les persones usuàries 
realitzar intercanvis modals amb el mateix abonament.

A les comarques de Tarragona s’ha implantat en un total de 132 munici-
pis, repartits entre les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix 
Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès. Les sis comar-
ques sumen en conjunt més de 622.000 habitants i representen més de 
19,7 milions de viatgers anuals.

45.299 

  9.971 

 251.282 

101.138

 193.535

21.148 

El Priorat

Plànol comarcal del Camp de Tarragona amb el núm. d’habitants per comarca
Font: http://idescat.cat

La Conca de 
Barberà

El Baix Camp

L’Alt Camp

El Tarragonès

El Baix 
Penedès

Les línies de servei de transport públic integrades sumen un total de 192 
línies, de les quals 59 són línies urbanes dels municipis de Tarragona i 
Reus, i la resta són línies interurbanes de Transports Públics de Catalu-
nya.

Els operadors de transport que en formen part són l’Empresa Municipal 
de Transports de Tarragona i Reus Transport Públic, pel que fa als serveis 
urbans; i Autocars del Penedès, Autocars Poch, Cintoi Bus, Hispano de 
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la Fuente en Segures, Hispano Igualadina, Empresa Plana i Transports 
Públics del Priorat i Domènech, pel que fa als serveis interurbans.

La integració al Camp de Tarragona es va fer de manera progressiva. Així, 
durant primer any d’integració tarifària les persones usuàries disposaven 
del primer abonament integrat al Camp de Tarragona, el T-MES, un títol 
personalitzat amb desplaçaments il·limitats en tots els modes de trans-
port segons les zones a travessar, amb una validesa de 30 dies consecu-
tius des de la primera validació.

Els abonaments integrats que s’ofereixen al Camp de Tarragona, T-50/30, 
el T-10/30, el T-10 i el T-12, es van anar introduint de manera progressiva 
durant el 2009. Arran de la publicació de l’Ordre PTO/179/2009 d’aplica-
ció a les persones membres de famílies nombroses de bonificacions so-
bre els preus de determinats serveis de transport de viatgers, des d’abril 
del 2009 també es van establir importants descomptes de fins al 50% a 
tots els membres de famílies monoparentals i famílies nombroses en els 
títols integrats T-MES.

L’any 2011 es va implantar el títol integrat T-70/90. Aquest títol de trans-
port multiviatge i personalitzat permet als membres d’una única família 
monoparental o nombrosa (diferenciant entre categoria general i espe-
cial), el número de carnet del qual ha de ser escrit sobre el títol de trans-
port, fer 70 desplaçaments durant 90 dies consecutius des de la primera 
validació en tots els modes de transport integrats segons les zones a 
travessar (d’1 a 3 zones).

Com a novetat del 2012, d’acord amb la voluntat del Govern de donar 
suport especialment als col·lectius més sensibles, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat i l’ATM Camp de Tarragona conjuntament amb el 
Servei d’Ocupació de Catalunya van posar en marxa, el 12 de març, la 
bonificació del 76% del preu del títol T-MES en l’ús del transport públic de 
l’àmbit integrat del Camp de Tarragona per a persones en situació d’atur i 
amb uns ingressos per sota del salari mínim interprofessional (SMI). 

Principis de funcionament

EEl sistema tarifari integrat permet a totes les persones usuàries utilitzar 
els diferents sistemes de transport integrats (bus urbà i interurbà) amb 
una única targeta i fer un desplaçament (origen-destinació) amb transbor-
daments sense penalitzar-ne el cost dins d’un límit horari.

El seu funcionament es basa en la utilització d’una targeta intel·ligent que 
incorpora un xip sense contacte, sobre la qual es carreguen i recarreguen 
els títols de transport integrats i que cal validar cada cop que es puja a 
l’autobús urbà o interurbà. D’aquesta manera, automàticament, s’enregis-
tra l’operació realitzada a la targeta, ja sigui un nou viatge o un transbor-
dament.

2.2Actuacions i activitats realitzades
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Els 132 municipis del Camp de Tarragona es divideixen en cinc zones, 
que determinen els diferents nivells de tarifes que s’hi apliquen, tenint en 
compte els criteris de distància recorreguda i els serveis de transport que 
les connecten. S’hi ha establert un màxim de dos salts tarifaris, per la 
qual cosa són necessaris els títols de transport de tres zones.

El temps de què es disposa per a fer un transbordament és:

Per una zona, 1 hora i 15 minuts•	
Per dues zones, 1 hora i 30 minuts•	
Per tres zones, 1 hora i 45 minuts •	

Les targetes sense contacte es poden carregar i recarregar amb els títols 
de transport integrats als centres d’atenció al client (CAC) de l’ATM o a 
qualsevol dels prop de 300 punts adherits a la xarxa de vendes de l’ATM 
distribuïts pels diferents municipis del Camp de Tarragona.

Es pot recarregar un títol abans de consumir-ne tot el saldo o abans que 
caduqui. En canvi, si es vol carregar a la targeta un títol diferent a l’exis-
tent, cal esperar que s’hagi exhaurit l’anterior.

Zonificació

El Camp de Tarragona es divideix en cinc zones, les quals determinen els 
diferents nivells de tarifes que s’hi apliquen tenint en compte els criteris 
de distància recorreguda i els serveis de transport que les connecten.

2.2 Actuacions i activitats realitzades
El sistema tarifari integrat



ATM Camp de Tarragona, memòria 2012 3131

Amb la integració tarifària s’unifica el preu del transport públic de cadas-
cuna de les zones, independentment del nombre de mitjans de transport 
utilitzats i dels intercanvis realitzats entre els diversos operadors. La tarifa 
dependrà del nombre de zones del recorregut de cada desplaçament, 
amb un màxim de tres zones tarifàries.

En el cas d’un desplaçament que tingui l’origen o la destinació en mu-
nicipis limítrofs situats en diferents zones tarifàries, es podrà utilitzar 
l’abonament d’una sola zona, sempre que sigui directe i no es faci cap 
transbordament.

La targeta sense contacte

L’ATM del Camp de Tarragona disposa d’un sistema de validació i venda 
sense contacte en la validació i venda dels títols integrats de transport 
públic. Mitjançant aquest sistema és possible utilitzar el transport públic 
amb una targeta recarregable, la qual es valida mitjançant una comunica-
ció sense fils amb els equipaments de lectura incorporats en els vehicles i 
als punts de venda. 

La targeta sense contacte és el suport físic dels títols de transport in-
tegrats. Hi ha dos tipus de targetes: les personalitzades, en les quals hi 
figuren a l’anvers el nom, cognoms, DNI/NIE i una fotografia de l’usuari, i 
les anònimes, en què no hi figura cap tipus d’informació personal.

Les targetes personalitzades es poden aconseguir presencialment als 
centres d’atenció al client (CAC) de l’ATM o de forma diferida enviant al 
CAC la sol·licitud que figura al web de l’ATM i als ajuntaments o consells 
comarcals identificats com a punts d’informació del sistema tarifari inte-
grat. En aquests darrers casos, cal adjuntar una fotocòpia del DNI/NIE i 
una fotografia de mida carnet.

En uns dies, el sol·licitant pot passar a recollir-la al CAC i pagar el cost de 
la targeta més el cost del títol que vulgui carregar. 

Les targetes anònimes es poden aconseguir als centres d’atenció al client 
(CAC) de l’ATM i a qualsevol dels punts adherits a la xarxa de venda de 
l’ATM (quioscs i estancs, entre altres) distribuïts pels diferents municipis 
del Camp de Tarragona. El cost inicial d’adquisició de la targeta és de 
2,55 euros.

Gamma de títols del sistema tarifari integrat

T-MES
Títol personalitzat que permet fer un nombre il·limitat de desplaçaments 
durant trenta dies consecutius a les zones delimitades en la primera 
validació, en totes les modalitats de transport integrats en funció de les 
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zones que s’hagin de travessar (d’una a tres zones). Aquest títol només es 
pot carregar a les targetes personalitzades.

Cost inicial d’adquisició de la targeta: 3,10 €

T-50/30
Títol unipersonal i horari que permet fer cinquanta desplaçaments inte-
grats durant trenta dies consecutius a partir de la primera validació, en 
tots els models de transport integrats en funció de les zones que s’hagin 
de travessar (d’una a tres zones).

Cost inicial d’adquisició de la targeta: 2,55 €

T-10/30
Títol unipersonal i horari que permet fer deu desplaçaments integrats 
durant trenta dies consecutius a partir de la primera validació, en tots 
els modes de transport en funció de les zones que s’hagin de travessar 
(d’una a tres zones).

Cost inicial d’adquisició de la targeta: 2,55 €

T-10
Títol multipersonal i horari que permet fer deu desplaçaments integrats 
fins al canvi de tarifa en tots els modes de transport integrats en funció de 
les zones que s’hagin de travessar (d’una a tres zones). 

Es pot carregar amb deu, vint o trenta viatges.

Cost inicial d’adquisició de la targeta: 2,55 €

T-12
Títol personalitzat que permet als nens i nenes de quatre fins a dotze anys 
(fins al 31 de desembre de l’any en què en compleixen dotze) fer un nom-
bre il·limitat de desplaçaments dins de la zona tarifària en què resideixen, 
en tots els modes de transport integrats. Aquest títol només es pot carre-
gar a la targeta personalitzada T-12. 

Cost inicial d’adquisició de la targeta: 35 €

Validesa del títol: en la primera edició la T-12 té una validesa de setze 
mesos

T-FM/FN 70/90
Títol personalitzat i horari, específic per a les persones membres d’una 
única família monoparental o nombrosa, que permet fer 70 desplaça-
ments durant 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els 
models de transport integrats en funció de les zones que s’hagin de tra-
vessar (d’una a tres zones). Aquest títol només es pot carregar a la targeta 
personalitzada FM/FN.

Cost inicial d’adquisició de la targeta: 3,10 €

2.2 Actuacions i activitats realitzades
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Entre les 23.00 h i les 6.00 h i en els serveis de l’aeroport de Reus, únicament es •	

poden validar els títols T-MES, T-50/30 i T-12 del sistema tarifari integrat.

Tarifes 2012

Els preus dels títols integrats per a l’exercici 2012 eren els següents:

Títol 1 zona 2 zones 3 zones

T-MES 45,70 € 71,70 € 96,85 €

T-50/30 29,60 € 54,55 € 76,60 €

T-10/30 8,75 € 17,50 € 23,95 €

T-10 10,95 € 21,70 € 31,20 €

T-12 (*) 35,00 €
(*) Cost d’emissió, gestió i control de la targeta.

Famílies monoparentals i famílies nombroses

El Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 139/2010, d’11 d’octubre, 
pel qual s’estenen a les famílies monoparentals les bonificacions sobre 
les tarifes del transport públic que fins a les hores s’aplicaven a les perso-
nes membre de famílies nombroses. El Decret amplia aquests descomp-
tes en el preu del transport públic per a famílies nombroses i monoparen-
tals amb la creació d’un nou abonament integrat bonificat específic per a 
aquests col.lectius.

D’aquesta manera, des de l’any 2011 les famílies monoparentals gaudei-
xen del descompte de fins al 50% en les targetes integrades personalitza-
des T-Mes i en el bitllet senzill, que ja s’aplica a les famílies nombroses.

D’altra banda, el Decret també va ampliar les bonificacions en el transport 
públic amb la creació d’un nou abonament específic per a les famílies 
nombroses i monoparentals: el T-FM/FN, de 70 viatges en 90 dies, que 
pot ser utilitzada per qualsevol membre de la família.

Les bonificacions sobre el preu del bitllet senzill, el títol T-MES T-FM/FN 
són els següents:

Famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general: •	
reducció del 20%
Famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria especial: •	
reducció del 50%

La venda del títol T-MES i el T-FM/FN 70/90, amb les bonificacions cor-
responents segons la categoria de família nombrosa o monoparental, es 
realitza al Centre d’atenció al client (CAC) de l’ATM de l’estació d’autobu-
sos de Tarragona, ubicada al carrer de Pere Martell núm. 1. Per gaudir del 
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títol T-Mes o el T-FM/FN 70/90 i beneficiar-se d’aquest descompte, cal 
disposar d’una targeta ATM personalitzada.

Poden beneficiar-se d’aquesta bonificació qualssevol dels membres de 
les famílies nombroses, encara que la venda es faci de manera individua-
litzada; en tot cas cal presentar el carnet original de família nombrosa per 
comprovar-ne la validesa i la categoria a la qual pertany.

Tarifes per a famílies monoparentals i nombroses:

Títol 1 zona 2 zones 3 zones

T-FM/FN 70/90 G 61,30 € 121,50 € 174,85 €

T-FM/FN 70/90 E 38,35 € 75,95 € 109,30 €

T-MES FM/FN G 36,55 € 57,35 € 77,50 €

T-MES FM/FN E 22,85 € 35,85€ 48,45 €

Bonificació per a persones en situació d’atur

El 12 de març de 2012, el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’ATM 
Camp de Tarragona conjuntament amb el Servei d’Ocupació de Catalu-
nya, van posar en marxa la bonificació del 76% del preu del títol T-MES en 
l’ús del transport públic de l’àmbit integrat del Camp de Tarragona per a 
persones en situació d’atur i amb uns ingressos per sota del salari mínim 
interprofessional (SMI). 

Tarifes per a persones en situació d’atur

Títol 1 zona 2 zones 3 zones

T-MES 10,95 € - -

Descomptes per a la comunitat universitària

A principis del 2011, va entrar en vigor l’acord de col·laboració entre l’ATM 
i la Universitat Rovira i Virgili (URV) per la promoció del transport públic 
entre la comunitat universitària amb l’aplicació de descomptes sobre els 
preus dels títols de transport integrats de l’ATM per la comunitat universi-
tària, tant per als estudiants, com per al personal docent i investigador i el 
personal d’administració i serveis.

Els descomptes a aplicar són del 10% sobre el preu dels títols T-Mes, 
T-50/30 i T-10/30.

En el marc promocional de l’acord, els 2.000 primers usuaris podien ob-
tenir la seva targeta intel·ligent sense contacte personalitzada sense els 
costos d’emissió.

Punts d’adquisició i recàrrega•	
Els punts de venda i recàrrega per a aquests títols en concret són els 
següents::
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Adquisició i recàrrega•	
Centre de reprografia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 
(Reus)

Recàrrega•	
Centre de reprografia del campus Catalunya (Tarragona)
Centre de reprografia del campus Sescelades (Tarragona)
Centre de reprografia del campus Bellisens (Reus)

Caducitat i carència dels títols 2012

La caducitat dels títols adquirits durant el 2012 es regulà de la forma se-
güent:

El període de validesa dels títols T-MES, T-50/30, T-10/30, T-10 i T-FM/FN •	
70/90 es va establir fins al canvi de tarifes, el 31 de desembre del 2011, 
sens perjudici del període de carència addicional en què es van poder 
fer servir durant l’any 2013. En cap cas els títols caducats donen dret a 
bescanvi.
Es va establir un període de carència que finalitzà el 20 de març de 2013.•	
Es permeten les validacions dels títols T-MES, T-50/30, T-10/30 i T-FM/FN •	
70/90 (fins a exhaurir el saldo o fins a la data final de validesa) adquirits 
el 2012 que s’hagin validat per primer cop dins del període de carència. 
Després del període de carència no es podrà iniciar cap títol adquirit el 
2012.
A partir de l’1 de gener, les persones usuàries poden recarregar o ampliar •	
el títol quan vulgui, segons les tarifes de 2013, sempre que no hi quedi 
cap títol per iniciar.

Operadors integrats i concessions

L’any 2012 els operadors adherits al sistema tarifari integrat del Camp de 
Tarragona, urbans i interurbans, eren els següents:

Operadors urbans

Empresa Municipal de Transports de Tarragona 

L-1: Boscos - Goya - Hospital Joan XXIII

L-1: Pere Martell-Platja-Escorpí

L-1: Pere Martell-Platja-Mas Rabassa

L-2: Nàutic - Hospital Joan XXIII

L-3: la Canonja - Torreforta - Colom

L-4: Pere Martell - Complex Educatiu

L-5: Prat de la Riba - St. Salvador

L-6: Campclar - St. Pere i St. Pau

L-7: la Floresta - Ramon y Cajal

L-8: Hosp. Joan XXIII - camí de la Cuixa - vall de l’Arrabassada

L-9: pça. Imperial Tàrraco - la Mora - Ferran

L-10: Hosp. Joan XXIII - Nàutic - Miracle platja
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L-11: sector nord - Ramon y Cajal

L-N12: pça. dels Carros - pça. Imperial Tàrraco - St. Pere i St. Pau - St. Salvador

L-N13: Arrabassada - pça. Imperial Tàrraco - Torreforta - la Canonja

L-14: pça. Imperial Tàrraco - zona educativa

L-15 línia feta servir per serveis especials o reforços

L-19: l’Escorpí - pça. Imperial Tàrraco

L-N21: pça. dels Carros - pça.Imp.Tàrraco - passeig de les Palmeres

L-24: estació ferrocarril - pça. Imperial Tàrraco – Politècnic

L-30 La Canonja – Ramon y Cajal

L-35: la Canonja - Bonavista - Ramon y Cajal directe

L-54: Bonavista - Pere Martell - Cooperativa Tàrraco

L-83: sector nord - Bonavista - Hosp. Joan XXIII

L-85: Hospital Joan XXIII - St. Salvador

L-91: la Mora - Boscos - pça. Imperial Tàrraco

L-97: la Mora (directe) - les Gavarres

L-18 Tgn de compres

Títols monomodals propis de l’operador

Títol Euros Observacions

B. futbol 1,35 

B. senzill 1,35 

T-20/90 14,25 No recarregable, anònima i multiviatge. 10 viatges per a  

  realitzar al llarg de 90 dies.

T-50/45 27,00 Recarregable, anònima i multiviatge. 50 viatges per a realitzar  

  al llarg de 45 dies.

T-Jove 17,85 Per a menors de 25 anys. Recarregable, personalitzada i  

  unipersonal. 100 viatges per a realitzar al llarg de 30 dies.

T-Tarraco 37,70 100 viatges per a realitzar al llarg de 30 dies.

Reus Transport 

Línia 10: barri Montserrat - barri Gaudí

Línia 11: barri Montserrat - Oques - Llibertat

Línia 20: Immaculada -  Nou Hospital

Línia 30: Oques - IPM - Oques

Línia 31: Oques - RT - Oques

Línia 32: RT - Cementiri - RT

Línia 33: el Pinar - Oques

Línia 40: Sant Josep - IES Domènech i Montaner

Línia 41: Pelai - IES Domènech i Montaner

Línia 42: Oques - IES Domènech i Montaner

Línia 50: Aeroport

Línia 60: Hospital

Títols monomodals propis de l’operador

Títol  Euros Observacions

B. aeroport 2,20 
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B. senzill 1,10 

T-10 7,65 10 desplaçaments durant 90 dies consecutius

T-10/30 6,65 10 desplaçaments durant 30 dies consecutius

T-Escolar 3,98 De 4 a 11 anys,  nens d’educació infantil

T-Jove 5,90 Personal. 10 desplaçaments durant 90 dies consecutius.

T-Mes 28,55 Personal. Nombre il·limitat de desplaçaments durant 30 dies  

  consecutius.

Operadors interurbans

Autocars del Penedès, S.A.•	
Tarragona  - Vilafranca del Penedès amb filloles i prolongació fins a Salou 
i Port Aventura (V-2962-bT-64)

Autocars Poch, S.A.•	
El Pla de Manlleu - el Vendrell i la Bisbal del Penedès - el Vendrell amb 
filloles (V-2772)

Cintoi Bus, S.L.•	
Querol - Vilanova i la Geltrú amb filloles (V-2980)

L’Hispano de Fuente en Segures, S.A. – HIFE•	
Terres de l’Ebre - Tortosa - Tarragona - Barcelona  (V-GC-6472) 
Bràfim - Tarragona - Valls amb filloles (V-1005)

L’Hispano Igualadina, S.A. – HISA•	
Icomar - Reus (V-GC-47-T)
Pratdip - Reus -Tarragona (V-2558)
Barcelona - Guissona - Tarragona amb filloles (VGC-1)
Reus - la Farga de Moles (VGC-26)

Teresa y José Plana, Empresa Plana, S.L.•	
Tarragona - Valls - Prades amb filloles (V-GC-4-T)
Sarral - Tarragona - Salomó - el Pont d’Armentera amb filloles (V-GC-14-T)
Tarragona - Salou - Vila-seca - Bonavista amb prolongació al barri marí-
tim de Cambrils (V-GC-22-T)
El Catllar - Tarragona (V-541)
Colldejou - Tarragona (V-953)
Tivissa - Reus (V-1003)
Vila-rodona - Reus amb filloles (V-3245)
La Granadella - Barcelona amb filloles (V-GC-21-T1b)
Almoster - Reus (V-630-T-15)
Barri marítim de Cambrils - Reus i fillola del barri marítim de Cambrils a 
Salou per Vilafortuny (V-1075-T-26)
La Granadella - Salou amb filloles (V-2586-T-54)
Cambrils platja - Reus per Misericòrdia amb fillola (V-2609-T-55)
Barri marítim de Salou - Vila-seca amb fillola (V-2659-T-58)
Alforja - Salou per Montbrió i barri marítim de Cambrils (V-3070-T-69)  
Estació del Camp de Tarragona (VGC-73)
Hotels Port Aventura - Vila-seca - Reus - estació del Camp de Tarragona 
(VGC74 )
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Corredor litoral - estació del Camp de Tarragona (VGC75 )

Transports Públics del Priorat, S.L.•	
Falset - Estació FC de Marçà - Marçà (V-1283)
La Figuera - Reus amb filloles (V-1283)

Xarxa de comercialització

Els títols de l’ATM del Camp de Tarragona es poden adquirir en una àm-
plia xarxa de venda i recàrrega repartida per tot el territori, que compta 
amb prop de 300 punts de venda, principalment quioscs, llibreries i 
estancs, així com amb els centres d’atenció al client de l’ATM situats a 
l’estació d’autobusos i al carrer de Soler, 4 de Tarragona. Els establiments 
que donen servei de venda i recàrrega estan degudament senyalitzats 
amb un adhesiu identificador de l’ATM. 

Les targetes personalitzades es poden aconseguir presencialment als 
centres d’atenció al client de l’ATM o de forma diferida enviant al CAC la 
sol·licitud que figura en el web de l’ATM http://www.atmcamptarragona.
cat/ i als ajuntaments o consells comarcals identificats com a punts 
d’informació del sistema tarifari integrat. En aquests darrers casos, cal 
adjuntar una fotocòpia del DNI/NIE i una fotografia de mida carnet.

Els establiments identificats com a punt de venda i recàrrega del sistema 
tarifari el 2012 eren els següents:

Alcover C. de l’Onze de Setembre, 23

Alcover C. de l’Onze de Setembre, 27-29

Alcover Raval de St. Anna, 6

Alforja Pl. de Dalt, 9

Almoster Pl. Josep Rosselló Martí, 8

Altafulla Pl. dels Vents, 5

Banyeres del Penedès C. de Albert Santó, 5

Banyeres del Penedès Rambla de Pujolet, s/n

Bellvei C. de Montpeo, 29

Bràfim Av. Catalunya, 5

Calafell Av. d’Espanya, 92

Calafell C. de David de Mas, bloc 1

Calafell C. de la Mar, 48

Calafell C. de les Penyes, 3

Calafell C. Principal, 35

Calafell Carrerada d’en Ralet, 24-26

Calafell Pg. Marítim de Sant Joan de Déu, 231-232

Calafell Pg. Marítim, 255

Calafell Ronda de la Universitat, 1

Cambrils Av. de Josep Vidal i Barraquer, 23

Cambrils Av. de la Diputació, 128

Cambrils Av. de la Diputació, 199

2.2 Actuacions i activitats realitzades
El sistema tarifari integrat
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Cambrils Av. de la Independència, 5 (Local 3)

Cambrils Av. de Vilafortuny, 63

Cambrils Av. Vidal i Barraquer, 12

Cambrils Av.de la Diputació, 192

Cambrils C. de la Tramuntana, 2

Cambrils C. de les Balears, 26

Cambrils C. de Mont-Roig, 1

Cambrils C. de Neptú, 35

Cambrils C. de Pompeu Fabra, 9 (Local 1)

Cambrils C. de Roger de Flor, 1

Cambrils C. dels Pescadors, 9

Cambrils Pg. de St. Joan Baptista de la Salle, 10

Cambrils Pg. Marítim, alçada Riera Regueral

Cambrils Pl. de Catalunya, 14

Cambrils Pl. de l’Ajuntament, 4 [info]

Cambrils Pl. del Marquès de Marianao, 3

Cambrils Rambla de Jaume I, 59

Castellvell del Camp C. de St. Jaume, 7

Constantí C. de Barcelona, 17

Constantí C. de Barcelona, 21

Constantí C. de coma, 12

Constantí C. de la Coma, 2 (Local 3)

Cornudella de Montsant C. de l’Església, 11

Creixell C. de Alcalde Josep Jané, 12

Creixell C. del Raval, 1

Cunit Av. de Barcelona, 71-73 (Local 8)

Cunit Av. de Juli César, 6

El Catllar Pl. de la Vila, 3

El Masroig Pl. de la Vila, 6

El Morell Rambla de Joan Maragall, 7

El Pla de Sta. Maria Pl. de l’Església, 5

El Pont d’Armentera C. Major, 30

El Vendrell Av. de Palfuriana, 41

El Vendrell Av. del Baix Penedès, 47-49

El Vendrell C. Comunicació social , 6

El Vendrell C. d’Oto Ferrer, 2

El Vendrell C. de les Roquetes, 10

El Vendrell C. de Pau Casals, 47

El Vendrell C. de Santiago Rusiñol, 5

El Vendrell C. de St. Xavier, 45

El Vendrell Ctra. de Valls, 70

El Vendrell Estació St. Vicenç de Calders

El Vendrell Pl. del Centre, 5 [info]

Els Pallaresos Av. de Parlament, 6 (Local 6-7)

Els Pallaresos C. Nou, 42

Falset C. de Baix, 2

Falset C. de Miquel Barceló, 3

Falset Pl. de Quartera, 1 [info]

L’Arboç Av. del Penedés, 1 (Local, 4)

L’Arboç C. de l’Hospital, 20

L’Espluga de Francolí C. de Lluís Carulla i Canals, 63

L’Espluga de Francolí Pl. de l’Església, 18

L’Espluga de Francolí Tavessera de Poblet, 5

2.2Actuacions i activitats realitzades
El sistema tarifari integrat
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La Bisbal del Penedès C. Major, 27

La Bisbal del Penedès C. Major, 44

La Pobla de Mafumet Av. Pintor Marià Fortuny- baixos 4

La Pobla de Mafumet C. de Jacint Verdaguer, 7

La Pobla de Montornès Av. de Catalunya, 4

La Pobla de Montornès C. Major, 5

La Riba C. Major, 4

La Riera de Gaià C. St. Pau, 12

La Secuita C. Progrés, 13 baixos

La Selva del Camp C. Botànica, 1 (Local 4)

La Selva del Camp C. Major, 20

La Selva del Camp C. Major, 41

La Vilella Baixa C. Nou, 6

Les Borges del Camp Av. Senyora Magdalena Martorell, 88

Llorenç del Penedès C. de Francesc Macià, 9

Llorenç del Penedès Ctra. del Vendrell, 28

Masllorenç C. Major, 2

Maspujols Pl. de la Vila, 4

Mont-roig del Camp C. de Agustí Sarda, 29

Mont-roig del Camp Pl. Joan Miró, 4

Montblanc C. de River, 2

Montblanc C. de St. Josep, 18 [info]

Montblanc C. Major, 56

Montbrió del Camp C. Major, 11

Porrera C. de Pau Casals, 16

Pradell de la Teixeta C. Font, 9

Prades Plaça Major, 5

Reus Av. de Barcelona, 10

Reus Av. de Jaume I

Reus Av. de l’Onze de Setembre, 11

Reus Av. de la Salle, 45

Reus Av. de St. Jordi, 31

Reus Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 28

Reus Av. del Carrilet, 39 (Local 3)

Reus Av. del Doctor Vilaseca, 21

Reus Av. Pere El Cerimoniós, 18

Reus C. Ample, 10

Reus C. Ample, 15

Reus C. Antoni Rius Miró, 7

Reus C. d’Astorga, 4

Reus C. de Bernat de Bell-lloc, 1

Reus C. de Frederic Urales, 3

Reus C. de l’Argentera, 20

Reus C. de la Mare Molas, 59

Reus C. de la Muralla, 15

Reus C. de la Muralla, 15

Reus C. de Llovera, 13

Reus C. de Miami, 12

Reus C. de Misericòrdia, 1

Reus C. de St. Elies, 11

Reus C. del Batan, 3

Reus C. del Dr. Ferran, 8 [info]

2.2 Actuacions i activitats realitzades
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Reus C. del General Moragues, 107

Reus C. del Rourell, 1

Reus C. del Vapor Vell, 35

Reus C. del Vent, 7

Reus C. dels Jurats, 2

Reus Camí de l’Aleixar, 63

Reus Camí de Riudoms, 47

Reus Ctra. de Riudoms, 60

Reus Pg. de Misericòrdia, 18

Reus Pg. de Misericòrdia, 18 baixos

Reus Pg. de Prim, 15 baixos

Reus Pl. de Gabriel Ferrater i Soler, 3

Reus Pl. de l’Estació, s/n

Reus Pl. de la Pastoreta, 2

Reus Pl. del Mercadal, 1 [info]

Reus Pl. del Mercadal, 9

Reus Pl. del Nen de les Oques, 8

Reus Rambla Miró, 84

Reus Raval de St. Pere, 24

Reus Riera de Miró, 38

Riudecanyes C. Dilluns, 33

Riudecols Pl. de la Vila, 3

Riudoms C. del Dr. Fleming, 5

Riudoms C. Nou, 28

Riudoms C. Nou, 4

Riudoms Pl. de l’església, 3

Rocafort de Queralt C. Dr. J. Barrera, 1

Roda de Barà Av. Catalunya, 2

Roda de Barà C. de St. Isidre, 29

Roda de Barà C. del Vendrell, 32

Roda de Barà Pl. de Catalunya (Local 1, Bxs 2)

Rodonyà Pl. Major, 7

Salomó C. St. Francesc, 14

Salou Av. de Carles Buïgas, 10

Salou Av. de Carles Buïgas, 14

Salou Av. de Carles Buïgas, 43

Salou Av. de Carles Buïgas, 69

Salou Av. de Carles Buïgas, 7

Salou Av. de Pau Casals, 53

Salou Av. dels Països Catalans, 1

Salou C. Ciutat de Reus,  42

Salou C. de Barcelona, 49

Salou C. de la Punta del Cavall, 5

Salou C. de Navarra, 3

Salou C. de Valls, 10

Salou C. del Bosc del Qüec, 1-9

Salou C. del Nord, 4

Salou C. València, 16

Salou Pg. de Jaume I ‘el Conqueridor’, 1

Salou Pg. de Jaume I ‘el Conqueridor’, 24

Salou Pg. de Miramar, 20

Salou Pg. de Miramar, 34

2.2Actuacions i activitats realitzades
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Salou Pg. trenta d´octubre, 4 [info]

Salou Port Aventura

Salou Via Roma, 2

Sarral C. Major, 2

Solivella C. Artesa, 49

St. Jaume dels Domenys C. Prat de la Riba, 1

Sta. Coloma de Queralt C. del Raval Sta Coloma, 9

Sta. Coloma de Queralt Pl. Major, 10

Sta. Coloma de Queralt Pl. Major, 10

Tarragona Av. Catalunya, 23

Tarragona Av. d’Estanislau Figueres, 58

Tarragona Av. de Catalunya, 22-E baixos

Tarragona Av. de Prat de la Riba, 10

Tarragona Av. de Prat de la Riba, 33

Tarragona Av. de Ramón y Cajal, 1

Tarragona Av. de Ramón y Cajal, 17

Tarragona Av. del Mediterrani, 47

Tarragona Av. del Principat d’Andorra, 7

Tarragona Av. dels Països Catalans, 23

Tarragona Av. dels Països Catalans, 23 (Local 1)

Tarragona Av. President Lluís Companys, 14

Tarragona Av. Reina Maria Cristina, 1

Tarragona Bloc St. Joan ESC. D (SP i SP)

Tarragona Bloc St. Tomas ESC. A - baixos 2 (SP i SP)

Tarragona C.  Falset, 21

Tarragona C. Apodaca, 17

Tarragona C. Blanca d’Anjou, 8 (SP i SP)

Tarragona C. d’Amposta, s/n

Tarragona C. d’Ecuador - baixos 2 (SP i SP)

Tarragona C. de Cristòfor Colom, 25 - baixos 2

Tarragona C. de Francesc Bastos, 6

Tarragona C. de Jaume I, 14

Tarragona C. de Joan Fuster i Ortells, 28 - baixos 3-4

Tarragona C. de l’Unió, 58

Tarragona C. de la Merceria, 32

Tarragona C. de les Coques, 3 [info]

Tarragona C. de Pere Martell s/n

Tarragona C. de Pere Martell, 1 (CAC)

Tarragona C. de Pere Martell, 24

Tarragona C. de Pere Martell, 4 - baixos 3

Tarragona C. de Pere Martell, 43

Tarragona C. de Pere Martell, 53

Tarragona C. de Reding, 2

Tarragona C. de Reding, 22

Tarragona C. de Sevilla, 18

Tarragona C. de Sevilla, 20

Tarragona C. de Soler, 4 baixos

Tarragona C. de Torres Jordi, 8

Tarragona C. de Trafalgar, 37

Tarragona C. del Cos del Bou, 9 - baixos

Tarragona C. del Dr. Mallafré, 4

Tarragona C. del Gasòmetre, 27

2.2 Actuacions i activitats realitzades
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Tarragona C. del Marquès de Montoliu

Tarragona C. del Raval, 22

Tarragona C. del Raval, 27

Tarragona C. dels Castellers de Tarragona, 3 (Local 6)

Tarragona C. Falset, 23

Tarragona C. Major, 33

Tarragona C. Montblanc, 38

Tarragona C. Parc Riu Clar, 1

Tarragona C. Pirineu, 127

Tarragona C. Vint-i-dos, 20

Tarragona C. Vint-i-un, 19

Tarragona C/ Bloc Argentina, s/n (Local 3B) SP i SP

Tarragona Camí de Más Frare, 1

Tarragona Camí Pont del Diable, 12

Tarragona Parc Central, 86 (Local 0)

Tarragona Pl. de la Imperial Tàrraco, s/n

Tarragona Rambla nova ctda C. de Fortuny

Tarragona Rambla Nova, 59 [info]

Tarragona Rambla Vella, 18

Tarragona Via Augusta, 8

Torredembarra C. de Filadors, 27

Torredembarra C. de Pere Badia, 2

Torredembarra C. de Pérez Galdós, 2

Torredembarra C. Indústria, 4-6

Torredembarra Pg. de Rafael Campalans, 11

Torredembarra Pg. del Mediterrani, 2

Torredembarra Pl. d’Antoni Roig Copons, 9

Torredembarra Pl. de la Vila, 11

Ulldemolins C. Verge Del Loreto, 6

Valls Av. del Fornàs, 5

Valls C. de Carles Cardó, 1

Valls C. de Colon, 13

Valls C. de Jaume Huguet, 4

Valls C. de l’Abat Llort, 16

Valls C. de l’Alt Camp, 4 (Local 4)

Valls C. de l’Avenir, 25

Valls C. de la Cort, 10

Valls C. de la Cort,69

Valls C. Mossèn Martí, 3 [info]

Valls Muralla de St. Francesc, 37

Valls Pg. de l’Estació, s/n

Valls Pl. del Blat, 1 [info]

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant C. Nou, 7

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant Ctra. de Valencia a Tarragona, 12

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant Via Augusta, 12

Vila-rodona C. del Dr. Ferrer, 2

Vila-rodona C. del Dr. Ferrer, 5

Vila-seca Av. de la Verge de Montserrat, 1

Vila-seca C. de Josep Anselm Clavé, 2

Vila-seca C. de Josep Maria de Segarra, 2

Vila-seca C. de la Font, 12 [info]

Vila-seca C. de St. Jordi, 14

2.2Actuacions i activitats realitzades
El sistema tarifari integrat
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Vila-seca C. de Tarragona, 2

Vila-seca C. del Patró, 10 [info]

Vila-seca Pg. de Pau Casals, 45

Vila-seca Pg. de Pau Casals, 67 (la Pineda) [info]

Vilallonga del Camp C. de Pere Virgili, 6

Vilallonga del Camp Rambla de la Verge del Roser, s/n

Vilanova d’Escornalbou Pl. La Vila, 34

Vimbodí C. Major, 61

Vinaixa C. Major, 61

Vinyols i els Arcs Av. Reus, 9

Actuacions i activitats realitzades
El sistema tarifari integrat
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Millora de la informació al client

Aproximació del sistema tarifari integrat als clients 

del transport públic

Des de l’inici del sistema tarifari integrat, l’octubre del 2008, l’ATM va 
posar a disposició dels clients una xarxa de comercialització dels títols 
integrats repartida pels diferents municipis del Camp de Tarragona. Ac-
tualment, els canals de venda que ofereixen el servei són Panini, Logista, 
Distribuidora Tarraconense de Publicaciones (DTP), Comercial de Ser-
vicios Quinielas (CSQ), Empresa Plana, la Universitat Rovira i Virgili i els 
centres d’atenció al client de l’ATM.

La xarxa està formada per prop de 300 punts de comercialització dis-
tribuïts per tot el territori amb l’objectiu d’aproximar el sistema tarifari 
integrat als clients de transport públic. Queden coberts tots els munici-
pis de més de 3.500 habitants i un 70% dels municipis de més de 1.000 
habitants.

L’objectiu és que la recàrrega de títols de transport sigui fàcil i immediata, 
posant els punts de venda i recàrrega a l’abast de tothom. Amb aquesta 
finalitat, al mes de juny de 2012 es va reforçar la xarxa de comercialització 
de títols integrats amb l’obertura de 7 nous punts de venda situats a les 
principals zones d’activitat turística de Cambrils, Salou i Vila-seca amb 
els que poder facilitar l’accés al transport públic tant a la mobilitat obliga-
da com a la mobilitat d’oci i lleure generada per aquest important sector 
d’activitat del territori. 

El Centre d’Atenció al Client

El Centre d’Atenció al Client (CAC), que l’Empresa Municipal de Trans-
ports de Tarragona, conjuntament amb l’ATM, va posar en funcionament 
al mateix temps que el sistema tarifari integrat, l’octubre del 2008, es con-
solida com un dels punts de venda i recàrrega més utilitzats pels clients 
de transport públic.

Durant l’any 2012 el Centre d’Atenció al Client ubicat a l’estació d’auto-
busos de Tarragona juntament amb el centre d’atenció al client ubicat al 
carrer de Soler, 4, baixos, de Tarragona han realitzat prop del 20% de les 
vendes i recàrregues dels títols de transport integrats.

La missió dels CAC és oferir una millor i més ràpida resposta al ciutadà. 
S’hi pot rebre informació del sistema tarifari integrat de l’ATM i dels ser-
veis propis de l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona. Paral-
lelament, s’hi poden comprar i recarregar els títols de transport correspo-
nents.

2.3 Actuacions i activitats realitzades
Millora de la informació al client
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Les oficines estan dotades de l’última tecnologia i adaptades per a usu-
aris amb discapacitat. Gràcies a la posada en funcionament d’aquestes 
instal·lacions, l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona i l’ATM 
van fer un pas endavant en l’adequació dels seus serveis de cara a les 
necessitats dels clients.

Durant el 2012, el Centre d’atenció al client va atendre prop de 131.500  
persones usuàries de transport públic, ja sigui com a punt d’informació o 
bé com a punt de venda i recàrrega del sistema tarifari integrat.

Punts d’informació

El sistema tarifari integrat compta amb una xarxa de punts d’informació 
als ajuntaments consorciats i als consells comarcals del Camp de Tarra-
gona. Aquests punts d’informació esdevenen la referència del sistema al 
territori i estan ubicats als espais següents:

Ajuntament de Tarragona (OMAC): Rambla Nova, 59•	
Ajuntament de Reus (OAC): plaça del Mercadal, 1•	
Ajuntament de Valls (OAC):  plaça del Blat, 1•	
Ajuntament de Cambrils: plaça de l’Ajuntament, 4•	
Ajuntament de Salou (OAC): passeig Trenta d’octubre, 4•	
Oficina municipal de turisme de Vila-seca: passeig de Pau Casals, 67•	
Patronat municipal de turisme de Vila-seca: carrer del Patró, 10•	
Punt d’informació juvenil de Vila-seca: carrer de la Font, 12•	
Consell Comarcal de l’Alt Camp: carrer Mossèn Martí, 3•	
Consell Comarcal del Baix Camp: carrer del Doctor Ferran, 8•	
Consell Comarcal del Baix Penedès: plaça del Centre, 5•	
Consell Comarcal de la Conca de Barberà: Sant Josep, 18•	
Consell Comarcal del Priorat: plaça de la Quartera, 1•	
Consell Comarcal del Tarragonès: carrer de les Coques, 3•	

Servei d’atenció telefònica

Des de l’inici de la integració tarifària al Camp de Tarragona, l’ATM va 
posar en funcionament el servei d’informació telefònica que permet a les 
persones usuàries rebre de primera mà informació referent al sistema 
tarifari integrat i altres aspectes relacionats amb el Consorci i el transport 
públic de viatgers per carretera.

El cost de la trucada és de 0,10 euros per establiment de trucada i de 
0,072 euros/min més IVA

902 734 322

El nombre de trucades ateses durant el 2012 fou de 1.253, les quals 
representen un total de 3.103 minuts, amb un temps mitjà de trucada de 
2,48 minuts.

2.3Actuacions i activitats realitzades
Millora de la informació al client
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Pantalles d’informació al client

L’ATM del Camp de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili (URV), conti-
nuant amb l’acord de col·laboració que hi ha entre ambdues entitats, dis-
posen d’una xarxa de pantalles d’informació horària dels serveis de bus 
en diversos dels principals punts generadors de mobilitat i als principals 
campus universitaris del Camp de Tarragona.

Els emplaçaments on es disposa d’aquestes noves pantalles són:

Accés principal a la cafeteria de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria •	
Química [Edifici E1] (Tarragona)
Accés principal al campus Catalunya (Tarragona)•	
Consergeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut [Edifici 0] •	
(Reus)
Consergeria de la Facultat de Química i Facultat d’Enologia [Edifici N4]  •	
(Tarragona)
Vestíbul a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia [Edifici WO] •	
(Tarragona)
Vestíbul a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Reus)•	

Aquestes pantalles se sumen a la resta de la xarxa:

Aeroport de Reus (Reus)•	
Estació d’autobusos de Reus (Reus)•	
Estació de ferrocarril del Camp de Tarragona – TAV (la Secuita)•	

La informació que es visualitza a les pantalles també incorpora un RSS 
que mostra les últimes notícies publicades al web de l’ATM del Camp de 
Tarragona i les notícies destacades del 324.cat.

Com a novetat, aquest any 2012 i amb motiu de la Setmana de la Cièn-
cia, l’ATM del Camp de Tarragona va posar a disposició de la Fundació 
Catalana per a la Recerca i la Innovació les pantalles d’informació al client 
per difondre diapositives del tipus pregunta/resposta de caire científic i 
cultural. Aquesta activitat van sumar-se a la resta del catàleg les quals 
pretenien fomentar i apropar la ciència als joves.

Xarxes socials/canals de comunicació

Al març de 2012, es van posar en funcionament dos nous canals de 
comunicació amb les persones usuàries del transport públic. En concret, 
les dues xarxes socials més utilitzades a escala nacional, el Facebook i 
Twitter. Aquests permetran establir una comunicació bidireccional encara 
més directa amb les persones usuàries.

2.3 Actuacions i activitats realitzades
Millora de la informació al client
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Aquests canals se sumen als ja operatius com són la web i l’RSS i van 
superar els 100 seguidors al finalitzar l’any.

Amb l’objectiu de promocionar l’accés en transport públic a les principals 
infraestructures de mobilitat del Camp de Tarragona, concretament a 
l’aeroport de Reus i a l’estació de ferrocarril d’alta velocitat del Camp de 
Tarragona, es va crear un espai al web per poder consultar de manera 
directa els horaris de tots els trajectes d’aquests dos punts.

Gestió d’incidències: queixes, reclamacions i 

suggeriments

L’ATM Camp de Tarragona disposa d’un sistema de gestió d’incidències 
per rebre i tramitar totes aquelles queixes, reclamacions i suggeriments 
derivades de la seva activitat ordinària, amb la finalitat de millorar els 
serveis que presta.

Les incidències poden ser tramitades per la persona usuària mitjançant la 
pàgina web www.atmcamptarragona.cat, correu postal, correu electrò-
nic, des dels nostres punts d’informació o des del nostre Centre d’Atenció 
al Client, complimentant un formulari específic. Un cop l’ATM disposa 
de la queixa, la reclamació o el suggeriment, és registrat pel personal 
encarregat específicament d’aquesta tasca, com també ho és d’analit-
zar i decidir si la incidència pot ser tractada directament des de l’ATM, si 
s’han de demanar aclaracions a algun dels operadors integrats al sistema 
tarifari integrat, o bé, si la competència no correspon a l’ATM, cas en el 
qual la incidència haurà de ser traslladada al titular del servei. Si es tracta 
d’una incidència que afecta al funcionament del sistema tarifari integrat, 
s’avalua les possibles millores, i es decideix sobre la possibilitat de mo-
dificar els processos que són objecte de reclamació, establint els proce-
diments necessaris per a la implantació de millores, per tal que aquestes 
s’apliquin posteriorment. Si la incidència afecta al funcionament d’algun 
dels operadors integrats al sistema tarifari integrat, l’ATM li demana 
aclaracions per escrit dels fets que l’usuari detalla en la seva queixa. Un 
cop rebuda la resposta per part de l’operador, l’ATM l’hi notifica a l’usuari 
adjuntant-li la resposta de l’operador i es dóna per  tancada la incidència.

Sigui quin sigui el tipus d’incidència, la persona usuària sempre rebrà 
resposta per part de l’ATM. 

2.3Actuacions i activitats realitzades
Millora de la informació al client
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La promoció de la mobilitat 

sostenible

Campanyes de comunicació de l’ATM

La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura del 2012, sota el lema 
“Mou-te en la direcció correcta”, proposa una cerca de noves formes 
de mobilitat, allunyar-nos del domini absolut del cotxe particular, cap a 
un transport més sostenible. Canviar el nostre mode de transport pot 
significar viure en una ciutat millor i respirar un aire de més qualitat i més 
saludable. Agafar el transport públic col·lectiu per anar a la feina, mou-
re’s en bicicleta per la ciutat o caminar per anar de compres en comptes 
d’agafar el cotxe pot tenir un paper molt important en la salut.

Aquesta nova imatge s’ha utilitzat en els diversos elements gràfics infor-
matius del sistema tarifari integrat i en altres mitjans, com ara, el web del 
Consorci, premsa, etc.

La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

Un any més, des del 22 fins al 29 de setembre, Catalunya ha celebrat una 
nova edició de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i ha propi-
ciat una ocasió excel·lent per difondre la importància d’evolucionar cap a 
un model de mobilitat més sostenible, més racional i més eficient. 

L’any 1999 es va constituir una comissió institucional, formada per dife-
rents entitats públiques i privades catalanes, per tal de promoure l’ús del 
transport públic sostenible i respectuós amb el medi ambient entre els 
diferents ajuntaments i coordinar accions conjuntes. L’origen de la Setma-
na de la Mobilitat Sostenible es remunta al 1999, quan es va celebrar per 
primer cop el Dia sense cotxes, anomenat per aquella ocasió el “Dia de 
l’autoreflexió”. Atès el gran èxit de participació, es va decidir estendre el 
programa d’activitats a tota una setmana.

A Catalunya, la Setmana de la Mobilitat Sostenible es va celebrar per 
primera vegada l’any 2001, mentre que la resta de països europeus ad-
herits a la jornada sense cotxes també celebren una setmana europea de 
la mobilitat sostenible des del 2002. D’aquesta manera, Catalunya acull 
la Setmana de la Mobilitat conjuntament amb més de 30 països i 1.300 
ciutats de tot Europa.

Els objectius de la Setmana de la Mobilitat

La comissió institucional i les entitats i organismes adherits han organit-
zat un conjunt d’actes amb els objectius següents:

2.4 Actuacions i activitats realitzades
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Estimular un comportament ciutadà en relació amb l’ús del vehicle, •	
compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb 
la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’emissió de gasos que 
provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos ener-
gètics.
Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i •	
informar sobre les diverses modalitats que presenta.
Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, del •	
transport públic.
Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el •	
patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
Reflexionar sobre com afecta la nostra salut l’ús irracional del transport •	
motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió 
que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i 
cardiovascular. Per l’altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física. 
Agafar el transport públic col·lectiu per anar a la feina, moure’s en bici-
cleta per la ciutat o caminar per anar de compres en comptes d’agafar el 
cotxe pot jugar un paper molt important en la salut.

Per això, cal donar prioritat a totes aquelles activitats que puguin tenir 
un ressò rellevant entre la ciutadania. En aquesta edició de l’SMSS es 
van proposar, tal com s’havia fet en convocatòries anteriors, una sèrie 
d’activitats que es realitzaren de manera simultània en el màxim nombre 
possible de municipis. 

La comissió institucional de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Segura està integrada pels Departaments de Territori i Sostenibilitat, 
Medi Ambient i Habitatge i Salut de la Generalitat de Catalunya, l’ATM de 
Barcelona, l’ATM de l’àrea de Girona, l’ATM de l’àrea de Lleida, l’ATM del 
Camp de Tarragona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Girona, 
la Diputació de Barcelona, l’Institut Català d’Energia (ICAEN), la Fundació 
Mobilitat Sostenible i Segura, el Consorci d’iniciatives locals per al medi 
ambient de Girona (CILMA), el Bicicleta Club de Catalunya (BACC), la 
Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta, Prevenció d’Accidents 
de Trànsit, l’Associació per a la promoció del transport públic (PTP), UGT 
de Catalunya i Comissions Obreres. 

Activitats•	
Incorpora accions d’impuls de la mobilitat a peu com a mode bàsic de •	
mobilitat sostenible i saludable. En aquest sentit, s’ha convidat els ajun-
taments a ratificar la Carta internacional del caminar (www.catalunyaca-
mina.org/CartaCat.pdf) i s’ha ofert un ampli ventall d’activitats:

Caminada verda: caminada o excursió a un parc municipal, un bosc o •	
una zona rústica del municipi amb la finalitat de netejar-la de deixalles: 
netegem el bosc tot caminant.
Rutes saludables: promoció de rutes urbanes per afavorir un nivell •	
d’activitat física saludable entre la població; activitat relacionada amb 
el Pla d’activitat física, esport i salut (www.pafes.cat).

2.4Actuacions i activitats realitzades
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Itineraris culturals: activitat adreçada a un públic general al qual s’ofe-•	
reixen itineraris per apropar-se al coneixement de la ciutat i del seu 
patrimoni cultural, històric i social.

Planteja el vehicle elèctric com a alternativa als vehicles motoritzats de •	
benzina actuals. S’han organitzat cinc mostres de vehicles elèctrics 
amb animació musical i explicacions on els assistents han tingut la pos-
sibilitat de provar els vehicles (cotxes, motos, tricicles i bicicletes) dins 
d’un recinte tancat. Les mostres que van tenir lloc són les següents:

Girona. Exposició de cotxes, motos i autobús elèctric. •	
Expoelèctric •	

Jornada tècnica de la Motocicleta 
Ruta elèctrica (Barcelona – Circuit de Catalunya (Montmeló)) 
Cursa ECO sèries (Circuit de Catalunya (Montmeló)) 
Exposició i jornada de proves Expotest elèctric
 

S’ha fet un gran esforç perquè la Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Segura arribés arreu de Catalunya. Del total de 209 ajuntaments i 42 en-
titats van ser adherits a l’SMSS 2012, 155 ajuntaments ja consolidats, 74 
ajuntaments nous i 42 entitats i empreses en tot Catalunya. A la província 
de Tarragona vam tenir un total de 23 municipis i 7 entitats, adherides. 

A més, cada municipi  durant l’any implanten diferents mesures perma-
nents de mobilitat sostenible i segura.

En total, a la província de Tarragona hi va haver 167 mesures, que es dis-
tribueixen de la manera següent:

20 mesures permanents en noves instal·lacions per a bicicletes o •	
millora de les existents.
26 mesures permanents en conversió en zona de vianants.•	
20 mesures permanents en transport públic.•	
30 mesures permanents en moderació del trànsit i sistemes de control •	
d’accés.
41 mesures permanents en accessibilitat.•	
1 mesures permanents en noves formes d’ús racional del cotxe.•	
5 mesures permanents en distribució de mercaderies.•	
24 mesures permanents en gestió de la mobilitat.•	

Principals actes programats•	
Els ajuntaments adherits a aquesta festa van ser els encarregats 
d’organitzar el programa d’activitats previstes a la seva localitat, per tal de 
promoure la mobilitat sostenible als municipis. En total, s’hi van progra-
mar més de 1.500 accions de promoció i sensibilització per  difondre i 
comprovar els avantatges del transport públic i altres mitjans de mobilitat 
sostenible, moltes de les quals (gairebé 1.300) amb caràcter permanent 
per tal d’aconseguir una mobilitat més sostenible i segura.

2.4 Actuacions i activitats realitzades
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Així, durant aquests dies, diferents ciutats catalanes van acollir un seguit 
d’actes entre els quals cal remarcar:

Pedalada 2012. Aquesta és una passejada amb bicicleta pels carrers, •	
carreteres o camins del municipi. No es tracta d’una competició espor-
tiva, sinó que ha de ser una passejada lúdica i festiva, on tots els públics 
s’hi sentin convidats i puguin participar. El recorregut, d’uns 10 – 15 
kilòmetres, ha de ser apte per a públics de totes les edats.

Participants a les pedalades

Tallers de fotos: Jo vaig en Bici!! Els participants que van voler podien •	
escriure en una pissarra o full un missatge que reflectís allò que els 
hi aporta la bicicleta i els motius que l’impulsen a fer-la servir per tal 
d’animar a d’altra gent a utilitzar-la. Les fotos podien ser individuals o en 
grup on es veiessin les bicicletes i les pissarres amb els missatges. 

Foto Bici-Missatge.  Un grup de participants a la Pedala 2012 es podien •	
fer una fotografia de grup conformat entre tots, amb petits cartells, una 
gran pancarta amb missatges relacionats amb la Pedala 2012, com per 
exemple el lema de la Setmana “Estalvia benzina, regala aire net” 

Omplim el municipi de bicis.  Amb el missatge “Omplim la nostra ciutat/•	
poble de bicicletes” es vol visualitzar el desig de veure un canvi en els 
hàbits de mobilitat en què es vegin més bicicletes als carrers i que els 
mateixos nens i nenes s’imaginin com a protagonistes d’aquest canvi en 
el futur proper. 
Es va disposar d’un espai on dibuixar, i els dibuixos es van exposar tot 
seguit a un espai adient. Els dibuixos havien d’incloure bicicletes i po-
den contenir un missatge en relació amb la bicicleta o la mobilitat. Per 
als nens més petits es podia disposar de dibuixos ja fets per pintar. 

Equipa la teva bicicleta. L’activitat va consistir en un taller on els nens •	
pintaven, retallaven, i enganxaven les diferents parts i complements 
d’una bicicleta. Mentre es feia això, es podia aprofitar per explicar quina 
funció té cadascun dels elements (llums, timbre, cadenats, etc.) i la seva 
importància. 

Tallers d’inspecció tècnica de bicicletes (ITB). S’establia un estand en •	
què una persona amb coneixements de mecànica de la bicicleta feia 

2.4Actuacions i activitats realitzades
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una revisió de les bicicletes de les persones que ho desitjaven. Durant la 
revisió es comprovava el funcionament general de la bicicleta, assenya-
lant els problemes que pugui tenir i explicant les possibles solucions. 
Els responsables del taller explicaven què s’ha de fer per mantenir la 
bicicleta en bones condicions i podien realitzar reparacions menors de 
manera demostrativa (reparació de punxades, ajust de frens, etc.). Tam-
bé podien aconsellar sobre com ajustar la bicicleta per a un correcte ús 
(alçada del seient, posició, etc.) 

Curses de Transport als àmbits integrats. Es va proposar fer una gran •	
cursa de transports a cada àmbit integrat on es comparaven costos i 
temps de viatge del vehicle privat cotxe amb el transport públic col-
lectiu. Es va simular un viatge per realitzar tràmits administratius entre 
els ajuntaments participants i l’ajuntament de la capital de demarcació 
o, alternativament, la delegació de Govern de la Generalitat. Al final de 
les rutes es va fer una roda de premsa amb els resultats. 
A l’ATM Camp de Tarragona es van a dur a terme 6 curses de transport. 
L’ATM va obsequiar a tots els participants de la cursa de transport amb 
una bossa amb materials de promoció de l’SMSS i una targeta sense 
contacte amb un títol T-10. 

Concurs “Apunta’t al ClicMob!”. Com a novetat a les xarxes socials, •	
aquest any hi ha hagut el concurs fotogràfic Apunta’t Clic Mob! a través 
d’Instagram. Els participants havien de publicar imatges sobre el trans-
port i la mobilitat sostenible. 
Els concursants d’Apunta’t al ClicMob! van pujar 1.000 fotografies a la 
xarxa social Instagram. 
Es van atorgar 3 premis generals i 1 premi per cada àrea territorial (Bar-
celona, Girona, Lleida i Tarragona) 

ATM Camp de Tarragona. Durant tota la setmana, als dos centres •	
d’atenció al client de l’ATM es van regalar targetes sense contacte re-
carregables commemoratives de l’SMSS als clients que, per primer cop, 
carregaven la targeta.

Participació al Camp de Tarragona

Diversos municipis van donar suport a la Setmana de la Mobilitat amb la 
participació en diversos dels actes importants i portant la iniciativa de 
diverses activitats relacionades. A continuació es mostren algunes de les 
activitats més rellevants realitzades a la província de Tarragona:

Tarragona •	
Dia 27 de setembre – a les 10.00 h. Cursa de transport 2012. 
 
Dia 23 de setembre – Jornada bus urbà gratuït.

Reus •	
Dies 22 al 29 de setembre – “La bicicleta solidària” per reaprofitar amb 
BiciCamp bicicletes en desús – Al Banc dels Aliments del C. Escultor 
Rocamora, 14.

2.4 Actuacions i activitats realitzades
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Dia 22 de setembre – a les 9.15 h. “La ruta modernista en bicicleta” amb el 
BiciCamp – Sortida des de la Plaça de la Llibertat. 

Dia 27 de setembre -  durant el matí. Cursa de transport.

Dia 30 de setembre – a les 9.30 h. Caminada Popular. Lloc de sortida i 
arribada: Mercat Central.

Valls •	
Dies 22 i 29 de setembre – a les 11.00 h. Caminada Cultural “Espais ama-
gats sota terra”. 

Dia 26 de setembre – a les 17.00 h. Caminada Cultural “Espais amagats 
sota terra”.

Dia 27 de setembre -  durant el matí. Cursa de transport.

Dia 30 de setembre – a les 11.00 h. “Festa de la Bicicleta – Pedala contra 
el canvi climàtic”.

Cambrils •	
Dia 23 de setembre – a les 10.00 h. Pedalada popular. Sortida des del C. 
Mas de la Vileta, davant institut Mar de la Frau.

Dia 27 de setembre -  durant el matí. Cursa de transport.

Salou •	
Dies 25 i 27 de setembre – a les 9.00 h. Caminades Saludables amb el 
Grup Anem a Caminar coordinats el CAP-ABS Salou.

Dia 23 de setembre – a les 10.00 h. Caminada Verda amb el Grup Excursi-
onista Salouenc.

Dia 27 de setembre -  durant el matí. Cursa de transport. 

Vila-seca•	
Febrer – Duatló popular al Parc de la Torre d’en Dolça

Maig – Pedalada Popular

Octubre – Diada de la bicicleta  

Altafulla•	
Dia 22 de setembre – de 10.00 h. a 12.00 h. Pedalada Popular. Sortida 
davant les Eres del Castell.

2.4Actuacions i activitats realitzades
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Dia 23 de setembre – de 10.00 h. a 12.00 h. Caminada cultural pel món 
rural. Sortida des de Hortes d’Altafulla (darrera cinemes)

Dia 23 de setembre – de 18.00 h. a 20.00 h. Caminada verda. Sortida des 
de l’aparcament de l’Escola El Roquissar.

Dia 26 de setembre – a les 19.00 h. Xerrada saludable. Lloc Sala de Plens 
de l’ajuntament.

Dia 27 de setembre -  durant el matí. Cursa de transport.

Durant tota la Setmana des d’aquest ajuntament incentiven als alumnes a 
anar a peu a les seves escoles. 

Amposta•	
Dia 28 de setembre – de 9.00 h. a 12.00 h. Pedalada amb els alumnes de 
6è de totes les escoles del municipi.

Dies 25 i 27 de setembre – a les 18.30 h. Caminades culturals.

Cunit•	
Dia 22 de setembre – a les 10.30 h. Caminada Verda, per la zona del bosc 
de Cal Ros, amb recollida explicativa de residus. Sortida des de la Biblio-
teca Marta Mata.

Dia 22 de setembre – de 16.00 h. a 20.00 h. Inflable, per reciclar saltant. 
Situat a la Plaça Santiago Rusiñol (davant La Caixa de Pensions).

Dies 22 i 23 de setembre – a les 06.00 h. Travessa Aigüestortes. Sortida 
des de la Plaça de la Vila (Ajuntament de Cunit).

Dia 23 de setembre – a les 10.30 h. fins les 12.00 h. aproximadament. 
Pedalada Popular. Sortida des de la Plaça de la Vila. Petit esmorzar i 
lliurament d’obsequis.

Dia 28 de setembre – a les 18.00 h. Plantada d’arbres. El lloc, C. Julivar-
des (al costat de la Biblioteca Municipal Marta Mata)

Dia 29 de setembre – a les 7.30 h. Recorregut pels voltants de Sitges. 
Sortida des de l’Estació de Renfe de Cunit.

El Vendrell•	
Dia 22 de setembre – a les 10.30 h. Caminada Cultural. Lloc de sortida a la 
Casa Nadiua de Pau Casals.

Dia 23 de setembre – a les 09.00 h. Caminada Verda. Lloc de sortida 
Plaça Vella.

2.4 Actuacions i activitats realitzades
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Dia 27 de setembre – a les 20.30 h. Presentació del Pla de Mobilitat Urba-
na del Vendrell. Lloc Centre cívic l’Estació.

Dia 27 de setembre – a les 19.30 h.  Documental – tertúlia sobre la mobi-
litat sostenible. Lloc al Local dels nens del Vendrell (Av. riera de la Bisbal, 
s/n).

Dia 28 de setembre – L’institut Baix Penedès del Vendrell, escola verda 
des de fa 10 anys, organitza el seu primer BICIBÚS. Tant alumnes com 
professors i altres usuaris del centre deixaran els cotxes i utilitzaran les 
bicicletes com a mitjà de transport alternatiu. I durant el temps d’esbarjo 
organitzaran un taller de manteniment de bicicletes.

Dia 29 de setembre – de 09.00 h. a 12.00 h. Inici a la via verda (monument 
dels Castellers).

Dia 29 de setembre – Sortida cultural: Vols que t’expliqui coses del teu 
poble? Recorregut per les platges, el poble i la història del Vendrell. Ser-
vei de bus gratuït.

Dia 29 de setembre – a les 17.00 h. Pedalada Popular. Lloc de sortida a 
l’aparcament del Puig-Pèlag

Ginestar•	
Dia 29 de setembre – a les 18.00 h. Pedalada Popular. Sortida i arribada a 
la Plaça del Pou.

 
Rasquera•	

Dia 22 de setembre – Caminada Verda

Dia 23 de setembre – Pedalada Popular

Dia 28 de setembre  - Caminada Saludable 

Roda de Barà•	
Dia 22 de setembre – a les 9.00 h. Pedalada Popular. Sortida des de da-
vant  de l’ajuntament. 

Dia 29 de setembre – a les 9.00 h. Caminada Popular. Sortida des de 
davant de l’ajuntament.

Santa Bàrbara •	
Dia 15 de setembre – a les 18.00 h. Caminada Saludable. Sortida des de 
la Plaça Cid i Cid.

Dia 29 de setembre – a les 10.00 h. Pedalada Popular. Sortida des de la 
Plaça Cid i Cid.

2.4Actuacions i activitats realitzades
La promoció de la mobilitat sostenible



ATM Camp de Tarragona, memòria 20125858

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant •	
Dia 22 de setembre – a les 10.00 h. Caminada i pedalada de Vandellòs.

Dia 30 de setembre – a les 10.00 h. Pedalada a l’Hospitalet de l’Infant.

Dia 7 d’octubre – a les 10.00 h. Caminada popular a Hospitalet de l’Infant.

L’Aldea•	
Dia 23 de setembre – a les 09.30 h. Pedalada. Sortida des de l’ajunta-
ment. 

L’Alforja•	
Dia 28 de setembre – a les 9.00 h. Caminada Popular. Sortida des de la 
Plaça de Dalt. 

Deltebre•	
Dia 29 de setembre – a les 11.00 h. Pedalada Popular. Sortida des de 
l’ajuntament. 

Calafell•	
Dia 22 de setembre – a les 09.00 h. Caminada Verda i pedalada. Sortida 
des de la Plaça dels Països Catalans. 

Masllorenç•	
Dia 01 de juliol – a les 08.00 h. Caminada Verda. Ruta pels camins del 
municipi amb la finalitat de netejar-los i fer-los més transitables.

Dia 23 de setembre – a les 08.00 h. Caminada Verda. Ruta pels camins 
del municipi amb la finalitat de netejar-los i fer-los més transitables. 

Sénia•	
Setembre - Durant la Setmana de la Mobilitat es realitzarà una caminada 
verda

Observatori de la Mobilitat Metropolitana

L’L’Observatori de la Mobilitat Metropolitana és un ens impulsat pel 
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, el Ministeri de Fomento 
i que agrupa 24 autoritats del transport públic, entre les quals, des de 
l’any 2007 hi ha l’ATM del Camp de Tarragona. A més, també en formen 
part Renfe, l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia - IDAE  i la 
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Direcció General de Trànsit. Hi col.laboren amb regularitat altres organis-
mes com la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols (FFE), l’Associació de 
Transports Urbans Col lectius (ATUC), la Federació Espanyola de Munici-
pis i Províncies (FEMP) i els sindicats (CCOO). Té com a objectiu reflectir 
la contribució del transport públic a la millora de la qualitat de vida i del 
desenvolupament sostenible de les ciutats.

El juny del 2012 es va presentar l’informe de l’Observatori de la Mobilitat 
Metropolitana durant les jornades organitzades pel mateix ens que van 
tenir lloc a la ciutat de San Sebastian i que portaven per títol “Planificar 
amb i per al ciutadà”. En l’informe s’analitza en profunditat l’evolució del 
transport públic i la mobilitat durant l’any 2010 en els àmbits metropo-
litans, a partir de la informació remesa per les diferents autoritats del 
transport públic. L’ATM va contribuir a l’esmentat informe aportant dades 
relatives a la mobilitat en els diversos modes de transport en el Camp de 
Tarragona. Aquestes dades comprenen informació relativa als operadors 
de transport públic i als ajuntaments consorciats. En una de les ponènci-
es de la jornada, en Joan Manrubia, gerent de l’ATM del Camp de Tarra-
gona, va explicar l’experiència de l’entitat en relació als estudis d’avalua-
ció de la mobilitat generada.

L’ATM del Camp de Tarragona va participar activament en la IX Jornada 
Tècnica de l’Observatori de la Mobilitat Metropolitana (OMM), que porta-
va per títol “Planificar amb i per al ciutadà”, la qual va tenir lloc a Donosti, 
el passat dia 1 de juny. Aquesta Jornada va ser organitzada pel Consorci 
del Transport Públic de Guipúscoa. En una de les ponències, en Joan 
Manrubia, gerent de l’ATM del Camp de Tarragona, va explicar l’experièn-
cia de l’entitat en relació als estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 
Durant la presentació va explicar en què consisteixen aquests estudis, el 
seu contingut i quins planejaments i implantacions estan afectats. També 
va posar en relleu un dels aspectes més importants dels estudis d’ava-
luació de la mobilitat generada, la participació del promotor en el finan-
çament de la construcció i/o allargament de les xarxes de mobilitat, com 
també dels mecanismes que s’estableixin per a la millora de la mobilitat.

La Jornada Tècnica de l’Observatori de la Mobilitat Metropolitana s’or-
ganitza un cop a l’any, i hi participen experts de l’àmbit de la mobilitat. 
Intervencions especialment interessants han estat la presentació del 
model de mobilitat urbana de Donosti, a càrrec de Gerardo Lertxundi (di-
rector gerent de Dbus), o la realitzada per Asier Sarasua titulada “El canvi 
de la xarxa de transport públic de Vitòria-Gasteiz”. En el primer cas, es 
va posar de manifest l’enorme esforç dut a terme per la ciutat de Donos-
ti per potenciar els modes de transport més sostenibles, i els resultats 
obtinguts, que indiquen un notable ús de la bicicleta, però sobretot del 
transport públic, l’ús del qual ja supera al del vehicle privat. Precisament, 
el dia anterior a la jornada, els membres de l’Observatori van poder gaudir 
d’una ruta guiada pels carrils bici de la capital de Guipúscoa, durant la 
qual es va poder observar les actuacions en termes de mobilitat sos-
tenible detallades en la presentació. La ciutat de Vitòria és un exemple 
d’aposta per una racionalització del sistema de transport públic, amb 
una reducció del nombre de línies, acompanyada d’un increment de les 
freqüències, un augment de la velocitat comercial, i disminució de les dis-

2.4Actuacions i activitats realitzades
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tàncies a través de la racionalització dels recorreguts. També cal destacar 
la presentació de Fernando Ruiz, de la Direcció General de Trànsit, en la 
qual va explicar els fruits positius dels convenis que la DGT ha impulsat 
amb diversos ajuntaments d’arreu de l’Estat per tal de millorar la segure-
tat en la mobilitat dins els nuclis urbans. Com cada any, es va presentar 
l’Informe de l’OMM per a l’any 2010, amb les dades aportades per les di-
ferents autoritats del transport metropolità. Les novetats que es van afegir 
consisteixen en un apartat específic d’ITS (Intelligent transport systems), 
com també, un altre relatiu a qualitat de l’aire en les ciutats.

A banda de les jornades, l’ATM del Camp de Tarragona també participa 
en les reunions periòdiques que organitza l’Observatori de la mobilitat 
metropolitana a Madrid.

Pla de mobilitat de la URV

La Universitat Rovira i Virgili disposa des de l’any 2010 d’un Pla de medi 
ambient. Aquest Pla conclou que la mobilitat és la principal responsable 
de les emissions de gasos d’efecte hivernacle generades per la universi-
tat, al temps que estableix l’objectiu de rebaixar les emissions inherents al 
funcionament de la institució d’aquests gasos, en un 20% en l’horitzó de 
2020. Per aquest motiu, en l’apartat 4.2 del document es determina que 
per a minvar les emissions de GEH s’ha de reduir el pes del vehicle privat 
en la quota de desplaçaments de la mobilitat universitària. La diferèn-
cia de localització i característiques dels diferents campus de la URV fa 
inviable treballar amb objectius de repartiment modal final únic per a tots 
els campus, i per tant s’ha estableix un objectiu per campus que consis-
teix en disminuir un 10% la quota modal del vehicle privat en la mobilitat 
universitària dels Campus de Sescelades, Bellissens, Vila-Seca i Tarrago-
na centre.

El Conveni signat per la universitat i l’ATM del Camp de Tarragona s’em-
marca dins de l’esmentat Pla de medi ambient i permet oferir als mem-
bres de la comunitat universitària de descomptes a l’hora de viatjar en 
transport públic, amb l’objecte de promocionar-lo i potenciar-lo com una 
alternativa viable davant del transport privat.

Els resultats durant l’any 2012 van ser força encoratjadors, millorant els 
ja positius registres de l’any 2011, primer any de vigència del conve-
ni. Des de l’1 de gener i fins el 31 de desembre de 2012 es van emetre 
1.354 targetes personalitzades amb perfil URV, un 52% més que l’any 
2011. Paral·lelament es van realitzar 4.773 càrregues i/o recàrregues de 
T-10/30, 2.601 càrregues de T-50/30, i 61 càrregues de T-MES. Tots tres 
títols registren increments del nombre de recàrregues superiors al 100% 
en relació a l’any precedent. En conjunt, es van realitzar un total de 7.435 
càrregues i/o recàrregues de títols ATM, amb un potencial de 183.270 
desplaçaments en transport públic.

2.4 Actuacions i activitats realitzades
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Conveni de col·laboració entre l’ATM del Camp de 

Tarragona i la Fundació d’Estudis Turístics de la 

Costa Daurada

El president del comitè executiu de l’ATM, Cèsar Puig, en nom de l’Au-
toritat Territorial de Mobilitat (ATM) i el rector de la URV Francesc Xavier 
Grau, en nom de la Fundació d’Estudis Turístics Costa Daurada (FETCD) 
van signar un conveni de col·laboració el 13 de setembre de 2012, l’objec-
te del qual és avaluar l’ús i les necessitats dels serveis de transport públic 
per al turisme. La idea és treballar conjuntament en la generació i anàlisi 
d’informació sobre la mobilitat dels turistes de la Costa Daurada.

Es tracta d’una col·laboració necessària perquè és un mitjà per generar 
informació bàsica per prendre decisions en relació amb la planificació 
de línies, freqüències o tarifes i modalitats de bitllets. En aquest sentit, la 
realitat actual, especialment el futur del sector turístic planteja la conve-
niència d’un sistema de transport públic que respon a les necessitats del 
territori, però també a les del turisme, un dels principals motors econò-
mics de la regió. Alhora, per al sector del turisme és important conèixer 
la mobilitat dels seus clients i els usos que fan de tots els serveis del 
territori, per detectar necessitats, carències i oportunitats. 

El conveni signat permet creuar la informació que cada un dels dos 
organismes té en les seves bases de dades per aproximar-se al màxim 
possible al coneixement de la mobilitat del sector turístic. L’explotació de 
dades es farà a partir de dos eixos principals: del tractament específic 
del període de temporada alta turística a Cambrils-Salou-La Pineda-
Tarragona, i del tractament del conjunt del Camp de Tarragona. Les eines 
d’anàlisi prèvies a la signatura del conveni facilitaven l’anàlisi del compor-
tament dels residents a l’hora de moure’s pel territori, però amb els turis-
tes resultaven insuficients. El turisme és una de les pedres angulars sobre 
les quals s’assenta l’economia del territori, i les pròpies característiques 
del sector fan que es dispari la demanda interna de mobilitat, sobretot als 
mesos d’estiu. La col·laboració entre l’Autoritat Territorial de la Mobilitat i 
la Fundació d’Estudis Turístics Costa Daurada per a l’explotació de bases 
de dades pròpies permetrà aprofundir en el coneixement de la mobilitat 
dels turistes, coneixement que facilitarà l’adaptació de l’oferta a la de-
manda de transport i, en conseqüència, a avançar cap a un millor model 
de mobilitat.

Participació en actes

Els actes més rellevants que va organitzar o en què va participar l’ATM del 
Camp de Tarragona durant el 2012 van ser els següents: 

Seminari “Economia del transport”. Reus, 13 de març. •	
Seminari adreçat als estudiants de l’assignatura d’Economia del 
Transport del grau d’Economia de la Facultat Economia i Empresa de 

2.4Actuacions i activitats realitzades
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la Universitat Rovira i Virgili. En aquest seminari es va explicar les raons 
per les qual és necessari apostar per l’eficiència i sostenibilitat de la mo-
bilitat, i el paper que juga l’ATM del Camp de Tarragona com a impulsora 
d’un nou model de mobilitat. 

“Consell Mobilitat Tarragona”. Tarragona, 28 de març: •	
El Consell Municipal de la Mobilitat de Tarragona és l’òrgan de consulta i 
participació cívica i social sobre el pla d’acció per la millora de la mobili-
tat sostenible, segura i saludable de Tarragona. 

Jornades Anuals del “Observatorio de la Movilidad Metropolitana”. San •	
Sebastian, 1 de juny: 
Jornades anuals per l’anàlisi i la reflexió sobre la mobilitat i el transport 
públic de les principals àrees metropolitanes de l’estat, organitzades pel 
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, i el Ministeri de Foment, 
amb l’objectiu, en aquesta ocasió, d’ aprofundir en l’impacte de les 
noves tecnologies sobre la millora de la mobilitat. 

Visita a la Agència Valenciana de Mobilitat. València, 6 de juny: •	
Visita d’intercanvi de coneixement i implantació de sistemes tecnològics 
aplicats al transport. 

Jornada “Jornada de presentació de la Setmana de la Mobilitat Sosteni-•	
ble i Segura 2012”. Tarragona, 18 de juny:  
Jornada adreçada a les entitats locals del Camp de Tarragona per pre-
sentar les activitats proposades i promoure la participació institucional 
en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2012. 

Jornada “Jornada de presentació de la Setmana de la Mobilitat Sosteni-•	
ble i Segura 2012”. Tortosa, 25 de juny:  
Jornada adreçada a les entitats locals de les Terres de l’Ebre per pre-
sentar les activitats proposades i promoure la participació institucional 
en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2012. 

Sessió Participació ciutadana Pla de Mobilitat Urbana de Valls. Valls, 27 •	
de juny: 
Participació cívica i social sobre el projecte de pla d’acció per la millora 
de la mobilitat urbana del municipi de Valls. 

”Consell Mobilitat Tarragona”. Tarragona, 6 de juliol: •	
El Consell Municipal de la Mobilitat de Tarragona és l’òrgan de consulta i 
participació cívica i social sobre el pla d’acció per la millora de la mobili-
tat sostenible, segura i saludable de Tarragona. 

Acte de signatura de l’acord de col·laboració entre el Consorci del •	
Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobi-
litat i la Fundació d’Estudis Turístics de la Costa Daurada. Tarragona, 13 
de setembre: 
Conveni de col·laboració amb l’objectiu d’incrementar el coneixement 
de la mobilitat associada al sector d’activitat turística al Camp de Tarra-
gona. 

2.4 Actuacions i activitats realitzades
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Jornada “Jornada de presentació de les activitats programades amb •	
motiu de Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2012”. Tarragona, 
19 de setembre:  
Jornada organitzada per presentar a la ciutadania les activitats progra-
mades al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre per les diverses 
entitats participants en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 
2012. 

Visita de la Agència de la Mobilitat Sostenible de la regió de Stuttgart al •	
Camp de Tarragona. Tarragona, 12 de setembre: 
Visita d’intercanvi per donar a conèixer el sistema tarifari integrat del 
Camp de Tarragona. 

“Consell Mobilitat Tarragona”. Tarragona, 7 de novembre: •	
El Consell Municipal de la Mobilitat de Tarragona és l’òrgan de consul-
ta i participació cívica i social sobre el pla d’acció per a la millora de la 
mobilitat sostenible, segura i saludable de Tarragona. 

Lliurament del premi del concurs fotogràfic “Apunta’t al Clic Mob”. Tar-•	
ragona, 8 de novembre: 
Lliurament del premi del concurs fotogràfic “Apunta’t al Clic Mob”, or-
ganitzat en col·laboració de l’ATM Camp de Tarragona en el marc de la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2012. 

“Observatori de la mobilitat metropolitana”. Madrid, 13 de novembre:  •	
Iniciativa per l’anàlisi i la reflexió constituïda per les autoritats de trans-
port públic de les principals àrees metropolitanes de l’estat, el Minis-
teri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, i el Ministeri de Foment, amb 
l’objectiu de reflectir la contribució del transport públic a la millora de la 
qualitat de vida i del desenvolupament sostenible de les ciutats.

2.4Actuacions i activitats realitzades
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Dades del sistema tarifari integrat

L’any 2012 l’ATM va recaptar a través de la venda de títols integrats prop 
de 5.483.068,43 euros (sense IVA) i a través de la venda de targetes 
sense contacte prop de 232.600 euros, equivalent a un total de 93.600 
targetes. La recaptació mensual acumulada de l’any 2012 es representa 
en el gràfic següent:

Vendes ATM acumulades en euros
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La distribució de la recaptació per tipus de títol integrat i nombre de 
zones va ser la següent:

Recaptació en euros per la venda de títols integrats per tipus de títol i 
nombre de zones el 2012

Títol 1 zona 2 zones 3 zones Total %

T-10 3.519.908,33 105.573,06 6.101,62 3.631.583,01 66,23%

T-10/30 812.230,19 103.295,56 2.611,11 918.136,85 16,74%

T-50/30 647.277,04 120.884,17 2.019,26 770.180,46 14,05%

T-70/90 6.805,56 965,74 0,00 7.771,30 0,14%

T-MES 137.747,64 17.208,89 440,28 155.396,81 2,83%

Total 5.123.968,75 347.927,41 11.172,27 5.483.068,43 100,00%

% 93,45% 6,35% 0,20% 100,00% 

El nombre de títols integrats venuts el 2012, distribuïts per tipus de títol 
integrat i nombre de zones va ser el següent:
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Quant a les validacions, dels 19.743.992 viatges enregistrats al Sistema Tarifari Integrat del Camp de Tarragona, 
6.252.319 corresponen a títols integrats, xifra que representa una penetració dels títols ATM del 31,67%.

El nombre de validacions dels títols integrats el 2012, distribuïdes per tipus de títol integrat és el següent:

Validacions de títols per tipus de títol el 2012

Mes T-MES T-70/90 T-50/30 T-10/30 T-10 T-12 Títol propi Total % penetració

Gener 12.799 730 72.823 80.881 127.259 1.963 1.008.368 1.304.823 22,72%

Febrer 13.679 1.088 93.006 89.874 121.026 2.008 983.091 1.303.772 24,60%

Març 15.220 962 101.015 107.673 134.661 2.364 1.072.510 1.434.405 25,23%

Abril 15.413 784 87.307 96.481 168.438 1.857 999.636 1.369.916 27,03%

maig 20.954 942 107.570 115.531 292.182 2.719 1.230.026 1.769.924 30,50%

Juny 22.050 723 96.133 107.286 472.323 2.126 1.283.542 1.984.183 35,31%

Juliol 22.607 747 110.476 97.929 654.640 1.410 1.375.036 2.262.845 39,23%

Agost 21.296 689 104.285 88.249 614.337 1.692 1.299.254 2.129.802 39,00%

Setembre 21.399 783 114.132 92.831 537.823 2.209 1.208.353 1.977.530 38,90%

Octubre 23.474 1.129 138.093 110.676 261.021 3.505 1.201.449 1.739.347 30,93%

Novembre 19.380 914 112.582 96.869 127.478 3.001 975.148 1.335.372 26,98%

Desembre 14.220 687 68.871 82.053 108.735 2.247 855.260 1.132.073 24,45%

TOTAL 222.491 10.178 1.206.293 1.166.333 3.619.923 27.101 13.491.673 19.743.992 31,67%

% 1,13% 0,05% 6,11% 5,91% 18,33% 0,14% 68,33% 100% 

3.1
Nombre de títols integrats venuts el 2012 per tipus de títol i nombre de 
zones

Títol 1 zona 2 zones 3 zones Total %

T-10 353.628 5.353 215 359.196 72,09%

T-10/30 102.001 6.486 120 108.607 21,80%

T-12 178 0 0 178 0,04%

T-50/30 24.064 2.438 29 26.531 5,32%

T-70/90 140 10 0 150 0,03%

T-MES 3.317 264 5 3.586 0,72%

Total 483.328 14.551 369 498.248 100,00%

% 97,01% 2,92% 0,07% 100,00% 

Del total de validacions dels títols integrats, el títol T-10 en representa el 
57,9%, seguit de la T-50/30, la qual en representa el 19,29%, i la T-10/30, 
que n’és un 18,65%.

Per zones, tal i com es mostra a la taula següent, els títols d’una zona en 
representen el 95,89%, és a dir, gairebé el total de les validacions, seguit 
dels de dues zones, amb el 4,04%.

Estadístiques
Dades del sistema tarifari integrat
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Validacions de títols integrats per tipus de títol i nombre de zones el 
2012

Títol 1 zona 2 zones 3 zones Total %

TT-10 3.559.040 58.621 2.262 3.619.923 57,90%

T-10/30 1.092.998 72.135 1.200 1.166.333 18,65%

T-12 27.101 0 0 27.101 0,43%

T-50/30 1.098.510 106.980 803 1.206.293 19,29%

T-70/90 9.264 909 5 10.178 0,16%

T-Mes 208.156 14.008 327 222.491 3,56%

Total 5.995.069 252.653 4.597 6.252.319 100%

% 95,89% 4,04% 0,07% 100%

 

Les validacions mensuals acumulades de l’any 2012 es representen en el 
gràfic següent:
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Pel que fa al pes dels títols de transport integrats en el global de des-
plaçaments del sistema es pot observar, en el mateix sentit que la taula 
anterior, l’increment de l’ús dels títols integrats.

Distribució de validacions per tipus de títol de transport

Títols integrats 31,67%

Títols propis 68,33%

Finalment, la distribució de les validacions dels títols integrats en funció 
del nombre de zones és la següent:

Distribució de validacions per nombre de zones

1 zona 95,89%

2 zones 4,04%

3 zones 0,07%

3.1Estadístiques
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Dades del web

El nombre de visites rebudes al web de l’ATM, http://www.atmcamptarra-
gona.cat, durant l’any 2012 va ser de 37,549 amb la distribució per mesos 
següent:

Visites al web www.atmcamptarragona.cat
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Aquestes consultes es van realitzar gairebé en la seva totalitat des del ter-
ritori nacional, tot i que es pot establir la distribució d’internautes d’origen 
extern que es mostra a continuació:
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Distribució geogràfica dels internautes d’origen extern

Visites Pàgines/Visita Duració mitja % noves vistes %rebot

3.940 2,56 00:02:18 76,85% 60,96%

 

 
Pel que fa a les pàgines més visitades durant el 2012, es pot apreciar la 
distribució següent:
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Dades del Centre d’atenció al client

L’any 2012 es van rebre, a través d’Internet, telèfon o per escrit, un total 
de 746 suggeriments. El 100%  d’aquestes aportacions es van resoldre al 
llarg del mateix exercici.

La distribució dels suggeriments rebuts segons la seva tipologia és la 
següent:

49,11% - Sistema de validació i venda

  0,38% - Altres

  8,00% - Xarxa de vendes

11,01% - Període de carència

22,86% - Targetes sense cobtacte

  7,81% - Horaris i freqüències

  0,85% - Gamma de títols i preus

3.3 Estadístiques
Dades del Centre d’atenció al client
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Estudis d’avaluació de la mobilitat generada

Durant l’any 2012, l’ATM del Camp de Tarragona va emetre un total de 36 informes.  
Aquests informes es distribueixen comarcalment d’acord amb les taules següents:

Sol·licituds d’informes

Entrades Total Mensual Alt Camp Baix Camp Baix Penedès Conca de Barberà Priorat Tarragonès

Gener 3 2 0 0 0 0 1

Febrer 2 1 1 0 0 0 0

Març 4 0 0 0 0 0 4

Abril 1 0 0 0 0 0 1

Maig 6 0 3 1 0 0 2

Juny 3 0 1 1 0 0 1

Juliol 4 0 3 0 0 0 1

Agost 2 0 1 1 0 0 0

Setembre 4 2 0 0 0 0 2

Octubre 3 2 0 0 0 0 1

Novembre 5 2 2 1 0 0 0

Desembre 4 1 1 0 0 0 2

Total 41 10 12 4 0 0 15

Informes emesos

Sortides Total Mensual Alt Camp Baix Camp Baix Penedès Conca de Barberà Priorat Tarragonès

Gener 0 0 0 0 0 0 0

Febrer 2 1 0 0 0 0 1

Març 2 2 0 0 0 0 0

Abril 5 0 1 0 0 0 4

Maig 2 0 0 0 0 0 2

Juny 3 0 1 1 0 0 1

Juliol 5 0 2 1 0 0 2

Agost 0 0 0 0 0 0 0

Setembre 3 0 1 0 0 0 2

Octubre 9 3 4 1 0 0 1

Novembre 3 2 0 0 0 0 1

Desembre 2 1 0 1 0 0 0

Total 36 9 9 4 0 0 14

3.4Estadístiques
Estudis d’avaluació de la mobilitat generada
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Si els classifiquem segons tipologies, les taules quedarien de la manera 
següent:

Sol·licituds d’informes

Entrades Total EAMG  PMUs Altres plans  

 mensual   o programes

Gener 3 3 0 0

Febrer 2 2 0 0

Març 4 4 0 0

Abril 1 1 0 0

Maig 6 5 1 0

Juny 3 3 0 0

Juliol 4 3 0 1

Agost 2 2 0 0

Setembre 4 3 1 0

Octubre 3 2 1 0

Novembre 5 5 0 0

Desembre 4 4 0 0

Total 41 37 3 1

Informes emesos

Sortides Total EAMG  PMUs Altres plans  

 mensual   o programes

Gener 0 0 0 0

Febrer 2 2 0 0

Març 2 2 0 0

Abril 5 4 1 0

Maig 2 2 0 0

Juny 3 3 0 0

Juliol 5 4 1 0

Agost 0 0 0 0

Setembre 3 1 1 1

Octubre 9 8 1 0

Novembre 3 3 0 0

Desembre 2 2 0 0

Total 36 31 4 1

Finalment, si es restringeix la classificació únicament a les necessitats 
d’informe previstes en el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regu-
lació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, les sol·licituds i 
emissions d’informe quedarien així:

3.4 Estadístiques
Estudis d’avaluació de la mobilitat generada
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Resolucions Sol·licituds Resolts Pendents

Gener 3 0 3

Febrer 2 2 3

Març 4 2 5

Abril 1 4 2

Maig 5 2 5

Juny 3 3 5

Juliol 3 4 4

Agost 2 0 6

Setembre 3 1 8

Octubre 2 8 2

Novembre 5 3 4

Desembre 4 2 6

Total 37 31 6

3.4Estadístiques
Estudis d’avaluació de la mobilitat generada
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Règim econòmic i financer

Segons els estatuts, els recursos econòmics amb els quals pot comptar 
el Consorci són:

En tot cas, les aportacions de les administracions públiques, tant les •	
consorciades com d’altres que puguin contribuir al seu finançament. 
En aquest sentit, les aportacions de les administracions consorciades 
s’han de fixar mitjançant l’acord del Consell d’Administració, d’acord 
amb el criteri de proporcionalitat en relació amb el nivell de serveis de 
transport que correspongui.
Subvencions, aportacions o donacions d’entitats de dret públic o privat.•	
Si fa el cas, les cessions del producte d’impostos finalistes.•	
Ingressos obtinguts per la prestació de serveis, pel rendiment del seu •	
patrimoni i qualssevol altres que li corresponguin d’acord amb les lleis.
Excepcionalment, els provinents d’operacions d’endeutament del •	
Consorci, que han de ser autoritzades per les administracions consor-
ciades.

4.1 Rendició de comptes 2012
Règim econòmic i financer
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Balanç de situació

En data 31 de desembre del 2012 el balanç de situació era el següent:

Balanç de situació a 31/12/2012

Actiu 

      Exercici 2012 Exercici 2011

A) IMMOBILITZAT    14.532,12 26.596,62

 II. Immobilitzacions immaterials  14.097,87 25.893,43

  Aplicacions informàtiques 53.614,48 53.614,48

  215 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 53.614,48 53.614,48

  Amortitzacions   -39.516,61 -27.721,05

  281 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L’IMMOBILITZAT IMMATERIAL -39.516,61 -27.721,05

 III. Immobilitzacions materials  434,25 703,19

  Altre immobilitzat  3.742,95 3.742,95

  226 MOBILIARI  766,14 766,14

  227 EQUIPS PER AL PROCESSAMENT D’INFORMACIÓ 2.976,81 2.976,81

  Amortitzacions   -3.308,70 -3.039,76

  282 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL -3.308,70 -3.039,76

C) ACTIU CIRCULANT   2.136.333,71 7.882.962,99

 II. Deutors    1.761.048,15 6.364.404,43

  Deutors pressupostaris  626.565,45 5.400.138,10

  430 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOST CORRENT 530.623,35 5.257.988,74

  431 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOSTOS TANCATS 95.942,10 142.149,36

  Deutors no pressupostaris 25.615,53 74.260,04

  440 DEUTORS PER I.V.A. REPERCUTIT 25.615,53 74.260,04

  Administracions Públiques 1.175.059,49 956.707,72

  470 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA PER DIVERSOS CONCEPTES 1.175.059,49 956.707,72

  Altres deutors   -250,22 -759,33

  555 PAGAMENTS PENDENTS D’APLICACIÓ -250,22 -759,33

  Provisions   -65.942,10 -65.942,10

  490 PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES -65.942,10 -65.942,10

 IV. Tresoreria    375.285,56 1.518.558,56

  570 CAIXA   48,93 5,98

  571 BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS 375.984,51 554.778,57

  579 FORMALITZACIÓ -747,88 -23.758,83

  576 CASH-POOLING 0,00 987.532,84

    TOTAL GENERAL (A+B+C) 2.150.865,83 7.909.559,61

4.2Rendició de comptes 2012
Balanç de situació
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Passiu

      Exercici 2012 Exercici 2011

A) FONS PROPIS    408.661,00 2.382.985,55

 III. Resultats d’exercicis anteriors 2.382.985,55 3.544.840,84

  120 ROMANENT  2.382.985,55 3.544.840,84

 IV. Resultats de l’exercici  -1.974.324,55 -1.161.855,29

  129 RESULTATS DE L’EXERCICI -1.974.324,55 -1.161.855,29

D) CREDITORS A CURT TERMINI  1.742.204,83 5.526.574,06

 II. Altres deutes a curt termini  0,00 699,07

  Fiances i dipòsits rebuts en curt termini 0,00 699,07

  560 FIANCES REBUDES A CURT TERMINI 0,00 699,07

 III. Creditors    1.742.204,83 5.525.874,99

  Creditors pressupostaris 1.585.117,67 5.110.995,43

  400 CREDITORS OBLIG. RECONEGUDES. PRESSUPOST CORRENT 508.768,16 5.068.374,85

  401 CREDITORS OBLIG. RECONEGUDES. PRESSUPOST TANCATS 40.651,54 42.620,58

  409 CREDITORS OP. PENDENTS D’APLICAR AL PRESSUPOST 1.035.697,97 0,00

  Creditors no pressupostaris 147.766,92 403.737,87

  410 CREDITORS PER I.V.A. SOPORTAT 147.766,92 403.737,87

  Administracions Públiques 9.320,24 11.141,69

  475 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES 5.523,28 6.679,56

  476 ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS 3.796,96 4.462,13

    TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 2.150.865,83 7.909.559,61

4.2 Rendició de comptes 2012
Balanç de situació
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Compte d’explotació

En data 31 de desembre del 2012, el compte d’explotació de l’ATM presentava el resultat següent:

Compte del resultat econòmic – patrimonial a 31/12/2012

Deure 

         

      Exercici 2012 Exercici 2011

A) DESPESES     19.421.044,63 18.233.395,13

 1. REDUCCIÓ D’EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ 0,00 0,00

 ´2. APROVISIONAMENTS  55.290,00 76.514,00

  Consum de mercaderies 55.290,00 76.514,00

    600 COMPRES DE MERCADERIES 55.290,00 76.514,00

 3. DESPESES DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS I PRESTACIONS SOCIALS 5.371.698,56 5.129.688,21

  Despeses de personal  167.990,79 187.750,19

   Sous, salaris i assimilats 129.955,31 146.906,66

    640 SOUS I SALARIS 129.955,31 146.906,66

   Càrregues socials 38.035,48 40.843,53

    642 COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L’EMPRESA 38.035,48 40.843,53

  Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 12.064,50 13.876,80

    68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS 12.064,50 13.876,80

  Variació de provisions de tràfic 0,00 65.942,10

   Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables. 0,00 65.942,10

    694 DOTACIÓ A LA PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES 0,00 65.942,10

  Altres despeses de gestió 5.191.643,27 4.862.119,12

   Serveis exteriors 5.191.643,27 4.862.119,12

    62 SERVEIS EXTERIORS 5.191.643,27 4.862.119,12

 4. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 12.958.358,10 13.027.192,92

  Transferències i subvencions de capital 12.958.358,10 13.027.192,92

    6536 SUBVENCIONS CORRENTS A ENTITATS LOCALS 306.914,53 95.297,95

    6538 SUBVENCIONS CORRENTS A ALTRES 12.651.443,57 12.931.894,97

 5. PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 1.035.697,97 0,00

  Despeses i pèrdues d’altres exercicis 1.035.697,97 0,00

    6799 ALTRES DESP. I PÈRDUES D’EXERCICIS ANTERIORS 1.035.697,97 0,00

 

4.3Rendició de comptes 2012
Compte d’explotació
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Haver 

        

      Exercici 2012 Exercici 2011

B) INGRESSOS    17.446.720,08 17.071.539,84

 1. VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS 5.444.609,01 5.203.377,03

  Prestacions de serveis  5.444.609,01 5.203.377,03

   Prestacions de serveis en règim de dret privat 5.444.609,01 5.203.377,03

    705 PRESTACIÓ DE SERVEIS 5.444.609,01 5.203.377,03

 2. AUGMENT D’EXISTÈNCIES DE PROD. ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ 0,00 0,00 

 3. INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 0,00 0,00

 4. ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 556.991,80 489.775,77

  Altres ingressos de gestió 555.011,30 412.672,16

   Ingressos accessoris i altres de gestió corrente 555.011,30 412.672,16

    7590 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS 555.011,30 412.672,16

  Altres interessos i ingressos assimilats 1.980,50 77.103,61

   Altres interessos 1.980,50 77.103,61

    769 ALTRES INGRESSOS FINANCERS 1.980,50 77.103,61

 5. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 11.445.073,99 11.378.387,03

  Transferències corrents  11.445.073,99 11.378.387,03

    750 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.445.073,99 11.378.387,03

 6. GUANYS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS 45,28 0,01

  Ingressos extraordinaris 45,28 0,01

    778 INGRESSOS EXCEPCIONALS 45,28 0,01

     DESESTALVI 1.974.324,55 1.161.855,29

4.3 Rendició de comptes 2012
Compte d’explotació
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