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El DPTOP atorga 1 MEUR en ajuts per a la
millora del transport urbà de viatgers
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha atorgat 1
MEUR en ajuts per a la millora del transport urbà de viatgers en autobús.
La convocatòria ha beneficiat un total de 16 ajuntaments que no es troben
inclosos dins l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM), dotant-los de recursos econòmics
addicionals per tal de poder impulsar increments de la freqüència de pas,
nous equipaments de les parades o la renovació de la flota, entre d’altres
actuacions.
Amb la finalitat de contribuir a la consecució de polítiques de sostenibilitat
urbana, el DPTOP ha atorgat 1 MEUR en ajuts a municipis no inclosos dins de
l’ATM per tal de promoure la millora de la qualitat i prestació dels serveis del
transport públic.
Entre les actuacions subvencionades, s’inclouen la implantació de carrils bus,
la millora de les parades, la implantació de semàfors per a autobusos o
l’increment del nombre de línies i parades. Així mateix, aquests ajuts també han
tingut en compte altres actuacions com la implantació de mesures que facilitin
l’accés a persones amb mobilitat reduïda o l’obtenció de certificacions ISO.
Els ajuts atorgats, per un import total d’1 MEUR, han beneficiat un total de 16
ajuntaments que disposen de xarxes de transport urbà i que no estan inclosos
dins del sistema tarifari integrat de l’ATM.
L’import de l’ajut concedit a cada municipi s’ha determinat en funció d’aspectes
com la seva població, el nombre de viatgers transportats en 2006, el balanç
econòmic anual del servei de transports urbà de l’exercici 2006 o l’esforç
econòmic municipal en la prestació del servei.
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Ajuts a municipis de fora de l’àmbit de l’ATM
ENTITAT

CONCEPTE

Ajuntament d’Igualada

Millora de la cobertura i de la qualitat del servei

Ajuntament de Reus

Implantació d’informació de servei a les parades, d’una web del
transport i sistemes d’ajut a l’explotació
Instal·lació de plataformes davant les parades i millores a la seva
estructura. Adquisició de vehicles nous

AJUT
22.207 €

122.160 €

Obtenció d’una certificació ISO pel servei
Realització d’enquestes de qualitat percebuda
Ajuntament del Vendrell

Implantació de mesures per facilitar l’accés a persones amb
mobilitat reduïda
Implantació d’informació de servei a les parades

48.390 €

Instal·lació de dues marquesines
Obtenció d’una certificació ISO pel servei
Realització d’enquestes de qualitat percebuda
Ajuntament de Lleida

Increment del nombre de parades i de la cobertura horària
Renovació del paviment de parades de bus i adquisició de nous
vehicles nous
Manteniment senyalització parades de bus

371.170 €

Realització d’enquestes de qualitat percebuda i estudis per a la
millora del servei
Implantació de sistemes d’ajut a la explotació
Ajuntament de Blanes

Increment de la cobertura horària i del nombre de marquesines
Increment dels Km recorreguts per reforços escolars i per l’augment
de número de línies

90.185 €

Ajuntament de Tortosa

Increment de la freqüència de pas

5.134 €

Ajuntament de Cambrils

Increment del nombre de parades i dels Km recorreguts

3.251 €

Ajuntament de Torredembarra

Increment del nombre de parades, Km recorreguts, cobertura
horària, freqüència de pas i línies
Implantació de mesures que facilitin l’accés a persones amb
mobilitat reduïda i adquisició de vehicles nous
Realització d’enquestes de qualitat percebuda i estudis per a la
millora del servei

19.542 €

Implantació d’informació de servei a les parades, a més d’una web
del transport i sistemes d’ajut a l’explotació
Obtenció d’una certificació ISO pel servei
Ajuntament de Roda de Barà

Realització d’enquestes de qualitat percebuda i estudis per a la
millora del servei

6.610 €

Implantació d’una web del transport
Ajuntament de Figueres

Implantació d’informació de servei a les parades

43.790 €

Adquisició de nous vehicles i increment del nombre de marquesines
Ajuntament d’Olot

Increment de Km recorreguts, cobertura horària, freqüència de pas i
línies
Adquisició de nous vehicles i millora estructural de les parades
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Realització d’enquesta de qualitat percebuda
Obtenció d’una certificació ISO pel servei
Ajuntament de Manresa

Increment del nombre de línies
Realització d’enquesta de qualitat percebuda i estudi integració
tarifària
Adequació del codi d’accessibilitat de passos de vianants propers a
les parades de bus
Adquisició de nous vehicles

171.103 €

Instal·lació de 9 bancs a les parades que no permeten la instal·lació
de marquesines
Implantació de plataformes davant les parades i de semàfors
exclusius per a bus.
Implantació d’adaptacions semafòriques per a discapacitats visuals
Millores a les voreres pròximes a les parades de bus
Ajuntament de Mont-roig del
Camp

Adquisició de nous vehicles

4.865 €

Ajuntament de Valls

Millora estructural a les parades

11.535 €

Ajuntament de Girona

Instal·lació de semàfors amb prioritat de bus
Implantació de carril bus, girs exclusius pel transport públic,
semàfors exclusius per a bus

56.516 €

Instal·lació de plataformes davant de les parades
Adquisició de nous vehicles
Ajuntament de Vic

Instal·lació de 5 plataformes davant 5 parades d’autobusos
TOTAL

14.787 €
1.000.000 €

16 de gener de 2008
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