NOTA DE PREMSA
ADHESIÓ D’IGUALADA I LA CONCA D’ÒDENA AL
SISTEMA TARIFARI INTEGRAT

El 15 de novembre de 2000 es va aprovar el Projecte d’Integració Tarifària, establint
llur àmbit d’aplicació a la regió metropolitana de Barcelona, ampliada fins els límits dels
serveis ferroviaris de rodalia. Aquesta zonificació abasta un total de 200 municipis.
Des del 15 de gener de 2001, tots els serveis de FGC accepten títols integrats. Des del
30 de juny de 2001, els serveis de l’empresa Hispano Igualadina accepten els títols
integrats. En la zona 6B aquestes empreses donen servei als municipis d’Igualada i
Vilanova del Camí.
El 16 de juliol de 2002 es va signar un conveni de col·laboració entre la Direcció
General de Ports i Transports, l’ATM i els Ajuntaments que conformen la Mancomunitat
de la Conca d’Òdena, Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del
Camí, per a la millora i la coordinació dels serveis de transport públic de viatgers a la
Conca d’Òdena.
Un dels objectius establerts en aquest conveni, era l’establiment d’un sistema
d’integració tarifària per als serveis de transport públic de viatgers de la Conca d’Òdena
tant en la modalitat urbana com interurbana.
El Consell d’Administració de l’ATM del passat dia 27 de febrer va acordar
ampliar la zonificació del STI, incorporant a la zona tarifària 6B, els municipis de
Santa Margarida de Montbui i d’Òdena, ampliant-se la zonificació del STI a 202
municipis.
Avui 7 de març, a la seu de la Mancomunitat d'Òdena i sota la presidència del
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i President de l’ATM, Felip Puig, es
signen els convenis d’adhesió al Sistema Tarifari Integrat de l’empresa de transport
interurbà SA, Masats depenent de la Generalitat de Catalunya i de l’empresa que presta
servei de transport urbà d’Igualada, servei donat per l’empresa TUISA.
En conseqüència, la zona 6B del Sistema Tarifari Integrat passarà a estar formada
pels municipis de tota la Conca d’Òdena, a partir de la data d’integració dels serveis
de TUISA i MASATS, previsiblement el 15 de març.
A partir d’aquesta data, els 55.000 habitants de la Conca d’Òdena es beneficiaran de
disposar de tots els serveis de transport públic metropolità integrats. Al llarg de l’exercici
2002 aquestes empreses han transportat més de 72 milions de viatgers.
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Dades viatges any 2002 per empresa:
Empresa

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC)

Viatgers línies
amb servei a la
Conca d’Òdena

Viatgers totals
Empresa

16.439.089

70.026.409

Hispano Igualadina

918.571

1.332.788

SA, Masats

544.757

544.757

Transports Urbans d’Igualada (TUISA)

362.917

362.917

18.265.148

72.266.871

TOTAL

Barcelona, 7de març de 2003
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