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L’ATM de Lleida guanya un 19,64% 
d’usuaris i frega els 7,4 milions de viatgers 
l’any 2022 
 

 Els autobusos interurbans pràcticament igualen el nombre de 
viatgers d’abans de la pandèmia 
 

 El transport públic de l’àrea de Lleida guanya 1.212.615 viatgers i 
confirma la tendència a l’alça iniciada el maig del 2020 
 

 
El nombre d’usuaris del transport públic a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat 
(ATM) de Lleida ha crescut un 19,64% el 2022 i s’ha situat en 7.388.255 
usuaris, consolidant la tendència a l’alça iniciada el maig del 2020. El transport 
públic ha guanyat durant l’any passat 1.212.615 viatgers. 
 
L’històric de l’evolució és: 
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El transport interurbà, en xifres de 2019 
 
Un total de 1.982.623 usuaris de l’any 2022 corresponen a viatgers  
d’autobusos interurbans. Es tracta d’una xifra que pràcticament iguala els 
nivells de l’any 2019, abans de la pandèmia, quan el transport interurbà va 
registrar 1.997.585 usuaris. En el mateix sentit, l’increment d’usuaris entre el 
2022 i el 2021 és de gairebé un 27%.     
 
Per títols, la T-10 representa el 37,73% del total de desplaçaments realitzats; la 
T-10, el 30,82%; la T-50/30, el 14,10%; la T-Mes, el 8,88%; la T-12, el 8,03%; i 
la T-70/90, el 0,44%. El 50% de descompte a partir del setembre en els 
abonaments T-50/30, T-Mes i T-70/90 han animat als viatgers a fer el pas a 
aquests abonaments que aporten millor relació preu/viatge i són els que 
guanyen més quota de mercat (cal destacar el de la T-50/30, amb un increment 
del 82% respecte el 2021). 
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