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10.001.660
Total de viatgers al 2018



3.162.174 
Kilòmetres fets al 2018 per la flota de l’EMT



79 
Voltes a la terra per la circumferència de l’equador 

(40.066 km) al 2018



8,13
Notable alt

Valoració del servei per part dels usuaris
(sobre 10)

* ENQUESTA DE SATISFACCIÓ ALS USUARIS DE LES LÍNIES DE L’EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS DE TARRAGONA. CERES gener 2018



Perfil de l’usuari de transport públic a Tarragona: 

Dona1, jove2, treballadora3, de St. Pere i St. Pau 

o d’un dels barris de Ponent4

FONT: ENQUESTA DE SATISFACCIÓ ALS USUARIS DE LES LÍNIES DE L’EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS DE TARRAGONA

1 65% 
dones

3 48,8% 
ocupats

2 34% 
entre 25 i 35 anys

4 70,4% 
de SPiSP o d’un dels 

barris de Ponent



Projecte de transport públic 

gratuït a la ciutat de Tarragona

Què?





Apostem per la 

gratuïtat universal 

del transport públic 

municipal

Aplicat als 

ciutadans 

empadronats 

a Tarragona



Revolució de
la mobilitat

Tarragona va ser la primera ciutat en tenir bus gratuït 

per als jubilats, pensionistes, infants i joves.

L’EMT és una empresa sanejada.

Ara, volem anar un pas més enllà.



Revolució i modernització 
del transport públic

Més social

Més tecnològic

Amb reordenació urbanística

Més sostenible

Mediambientalment millor

Amb millor servei al ciutadà



A Tarragona, el projecte de transport públic gratuït 

va més enllà de la mobilitat:

transformarà la ciutat!



Projecte de transport públic 

gratuït a la ciutat de Tarragona

On?



Tarragona



La Tarragona que es mou,

la capital que avança!



La ciutat innovadora,

la Tarragona que lidera!



La gratuïtat del
transport públic 
transformarà 
Tarragona!



Transformarem
Tarragona:

Socialment

Urbanísticament

Creant una ciutat més amable

Ampliant la gratuïtat que ja gaudeixen 

els escolars i la gent gran



transport públic cotxes i contaminació

Ciutat amable
qualitat de vida, estil de vida mediterrani, comerç de proximitat



és un projecte de ciutat.
Per això, cercarem la unitat i el consens.

El projecte de transport públic 

gratuït a la ciutat de Tarragona



Equitat Connectivitat InnovacióSostenibilitat

Valors positius



Projecte de transport públic 

gratuït a la ciutat de Tarragona

Quan?



Bitllet gratuït, un camí progressiu

2018 - 2021



* Afectarà a totes les modalitats d’abonament 

i només serà per a ciutadans censats.

El bitllet senzill no es beneficiarà del descompte: 

usuaris no censats a Tarragona.

Bitllet gratuït,
un camí progressiu

L’aplicació del bitllet gratuït 

serà gradual en 4 anys: 

començarà amb una rebaixa 

de tarifa del 25% al 2019.

2019
2020
2021
2022



Bitllet gratuït, un camí progressiu

Targeta 2018 2019 2020 2021 2022 >

Jove 19,50 14,63 9,75 4,88 0,00

50/45 30,25 22,69 15,13 7,56 0,00

Tarraco 41,50 31,13 20,75 10,38 0,00

20/90 16,00 12 8,00 4,00 0,00

2019

14,63

22,69

31,13

12,00

Preu 2019



Projecte de transport públic 

gratuït a la ciutat de Tarragona

Per què?



És un 
projecte
social



Revoluciona la
mobilitat amb 
disseny i motivació 
social



Beneficia 
especialment a 
les famílies 
treballadores



estalvi familiar* 

940 €/any

Unitat familiar de 4 membres amb ús intensiu del transport públic, l’any 2022

Família amb 4 usuaris que fa 2 viatges/dia en dies laborables (sense comptar caps de setmana ni vacances) 

i que utilitzen 2 targetes T-50/45,una T-Jove i un títol de transport escolar)

2022



estalvi familiar* 

221 €/any

Unitat familiar de 4 membres amb ús intensiu del transport públic, l’any 2019

Família amb 4 usuaris que fa 2 viatges/dia en dies laborables (sense comptar caps de setmana ni vacances) 

i que utilitzen 2 targetes T-50/45,una T-Jove i un títol de transport escolar)

2019



estalvi familiar* 

1.240 €/any

Unitat familiar de 4 membres amb ús intensiu del transport públic, l’any 2022

Família amb 4 usuaris que fa 4 viatges/dia en dies laborables (sense comptar caps de setmana ni vacances) 

i que utilitzen 2 targetes T-50/45,una T-Jove i un títol de transport escolar)

2022



estalvi familiar* 

297 €/any

Unitat familiar de 4 membres amb ús intensiu del transport públic, l’any 2022

Família amb 4 usuaris que fa 4 viatges/dia en dies laborables (sense comptar caps de setmana ni vacances) 

i que utilitzen 2 targetes T-50/45,una T-Jove i un títol de transport escolar)

2019



estalvi familiar* 

706 €/any

Parella amb ús intensiu del transport públic l’any 2022

Parella que fa 2 viatges/dia en dies laborables (sense comptar caps de setmana ni vacances)

i que utilitzen 2 targetes T-50/45.

2022



estalvi familiar* 

175 €/any

Parella amb ús intensiu del transport públic l’any 2019

Parella que fa 2 viatges/dia en dies laborables (sense comptar caps de setmana ni vacances)

i que utilitzen 2 targetes T-50/45.

2019



estalvi familiar* 

976 €/any

Parella amb ús intensiu del transport públic l’any 2022

Parella que fa 4 viatges/dia en dies laborables (sense comptar caps de setmana ni vacances)

i que utilitzen 2 targetes T-50/45.

2022



estalvi familiar* 

242 €/any

Parella amb ús intensiu del transport públic l’any 2019

Parella que fa 4 viatges/dia en dies laborables (sense comptar caps de setmana ni vacances)

i que utilitzen 2 targetes T-50/45.

2019



Perquè som
ecologistes



Perquè busquem
la sostenibilitat
mediambiental



Perquè treballem
per a tots els barris



Bonavista

Ferran

Sant Salvador

Serrallo

15 km6,5 km



Perquè busquem
la cohesió social



Ciutat de tothom
i per a tothom
Cohesió territorial i social de Tarragona



Projecte de transport públic 

gratuït a la ciutat de Tarragona

Qui?







Projecte de transport públic 

gratuït a la ciutat de Tarragona

Com?



Ara és possible!

Perquè complim tres premisses bàsiques:

Tenir la idea 

i la concreció 

del projecte

Disposar del 

finançament

necessari

Comptar amb 

la capacitat de 

dur-lo a terme



Situació econòmica de partida

Hem acabat el pla d’ajustaments de l’Ajuntament

Millora de la situació financera de l’EMT

finalitzem l’etapa de 20 anys de rènting



El transport públic, no és una despesa. 

És una inversió. 

L’aportació municipal actual es mantindrà.



No s’augmentarà 

l’aportació 

municipal

Pressupost de l’EMT
2018



L’aportació municipal es mantindrà, 

i la reducció d’ingressos procedent 

del billetatge serà coberta amb:

Ingressos procedents del bitllet senzill.

Estalvi en quilometratge i benzina gràcies a la 

nova estació i a la reorganització de línies.

Estalvi del rènting que s’ha finalitzat al 2018.

Aportació municipal per a jubilats i escolars.

Previsibles ingressos procedents de 

l’increment d’empadronats.



Hem adquirit 3 nous busos articulats.

Estaran circulant per Tarragona durant

el primer trimestre del 2019.

Al 2019, invertirem 2M€ per comprar 

8 busos més.

Durant els anys següents, invertirem 

1,5 M€ anuals en nous autobusos.

Inversió



Hem adquirit 3 nous busos articulats.

Estaran circulant per Tarragona durant

el primer trimestre del 2019.

Nova flota

www.turbosquid.com



Al 2019, invertirem 2M€ per comprar 8 busos 

més (de 12m).

Inversió 2019

2M€ + 12



S’incorporaran un total de 29 autobusos 

abans d’arribar a la gratuïtat total

Invertirem 1,5M€ anuals en nous autobusos

(6 cada any).

Inversió 2020 - 2022

2020

2021

2022



Gran estalvi en

temps de taller

Substituirem els vehicles 

més antics per altres adaptats 

a les necessitats de la ciutat i 

de la ciutadania.

La renovació de la flota 

d’autobusos, la seva major 

eficàcia i la reestructuració de 

l’empresa suposaran: Millores 

mediambientals



Battestini

La nova estació central

Avantatges

1. Reorganització de les línies.

2. Gran estalvi econòmic: 1M€.

3. Millora de la circulació a

Pere Martell i Prat de la Riba.

4. Facilita el treball dels 

empleats de l’EMT.

5. Un estalvi en quilometratge

i en temps.



Busos i taxis circularan 

pels carrils exteriors de 

la coca central.

Els vials laterals seran 

alliberats per als 

vehicles particulars.

Av. Roma

Nous carrils

de transport 

públic



Amb accés a l’autobús 
municipal.

N’estem creant un a l’antiga 
N-340 per Llevant (Nàstic).

En farem de nous a la N-240, 
a la carretera del Pont 
d’Armentera i a la N-340 
(ctra. València).

Nous aparcaments
dissuasius



Tallin (Estònia) ha provat amb èxit el model de

transport públic que aplicarem a Tarragona.

París també treballa en aquesta línia.

Aubagne Compiegne Châteauroux

Ciutats franceses que l’apliquen des de fa anys: 

Un model ja contrastat:

casos d’èxit 



Projecte de transport públic 

gratuït a la ciutat de Tarragona

Com pots 

aconseguir-la?



Títols amb bonificació

Targeta TJove

Preu actual: 19,50 €

Preu amb 25%: 

14,63€ 



Protocol per aconseguir aquest 

descompte

Passar per qualsevol dels nostres centres (CAC i 

Punt d’informació Estació d’Autobusos i CAC 

Soler) amb el DNI i fotografia.

En el CAC es comprovaran les dades del padró i 

es farà al moment la targeta personalitzada, 

bonificada amb el 25 % de descompte. 



Protocol per aconseguir aquest 

descompte

Aquesta targeta serà vàlida durant un any.  
Passat aquest període s’haurà de tornar a 

renovar als nostres centres.

El cost d’aquesta targeta personalitzada es de 3,50 €.

La primera recàrrega i quan s’hagi de renovar per 

caducitat s’haurà de fer als nostres CACS.  

La resta de recàrregues (excepte la TJove), l’usuari podrà fer-les també 

a la resta de Punts de recàrrega associats, amb el mateix descompte.



Requisits per aconseguir aquest 

descompte

Estar empadronat a la ciutat de Tarragona.

Targeta personalitzada d’ús exclusiu del titular.

Targeta unipersonal.

Targeta amb descompte per un any renovable.

Característiques



El transport públic gratuït, 

el mitjà que ens porta al futur


