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L’ATM del Camp de Tarragona acorda 
l’actualització de tarifes del transport 
públic per a l’any 2013  
 

� S’actualitzen les tarifes que han de regir en el transport 
públic durant el 2013 amb un increment mitjà inferior a 
l’IPC de Catalunya 

� S’introdueix un nou abonament dirigit als usuaris 
puntuals de la xarxa o grups, la T-Turisme 

 

El Consell d’Administració de l’ATM del Camp de Tarragona, reunit avui, ha 
acordat la revisió de tarifes que han de regir en el sistema tarifari integrat a 
partir de l’1 de gener de 2013 a cadascun dels abonaments de transport públic 
d’aquest àmbit.  

En aquest sentit, l’increment aprovat de la tarifa mitjana ponderada per al 
conjunt del sistema (títols integrats més els títols propis dels operadors, 
principalment el bitllet senzill, i els títols socials) és del 3,5%. 

La revisió de preus acordada s’aproxima a l’IPC de Transports 3,1%, i és 
inferior a l’IPC de Carburants i Combustibles del 5,7%, i a l’índex general de 
Catalunya 3,6%, publicats per l’Instituto Nacional de Estadística (INE) el passat 
13 de desembre. 

L’increment aprovat dels títols bàsics de transport és el següent: 
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Per zones, els preus nominals dels diferents títols de transport que regiran l’any 
vinent i el seu augment respecte els preus actuals són els següents: 
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Pel que fa als preus per al 2013 de la gamma de títols integrats per a famílies 
monoparentals i per a famílies nombroses seran: 
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Quant a les persones en situació d’atur que compleixin els requisits 
necessaris per gaudir de la bonificació del transport públic sobre la T-MES, el 
seu preu per a l’exercici 2013, serà: 
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Un nou abonament a partir de la primavera 
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D’altra banda, el Consell d’Administració també ha aprovat la incorporació a 
partir de la propera primavera d’un nou abonament integrat, la T-Turisme, amb 
l’objectiu de donar una resposta adequada a les necessitats de desplaçaments 
en transport públic dels visitants puntuals. Es tracta d’un nou títol de transport 
multiviatge pensat per viatgers ocasionals i grups esporàdics que permet fer 15 
desplaçaments sense cap limitació en validacions consecutives i no caduca fins 
al proper canvi de tarifes.  

 

 

21 de desembre de 2012 


