TAD
Qui se’n pot beneficiar?
Totes les persones empadronades al municipi.
Els menors d’edat que hagin de viatjar sols requeriran
d’una autorització del pare/mare/tutor legal que es
gestionarà a l’Ajuntament.

TAD

SERVEI DE
TRANSPORT A LA DEMANDA

Mediona

Característiques del servei TAD
Horari

De 7:00 a 20:00 h.
De dilluns a divendres feiners

Punt fix
de parada
Origen / Destí

Nucli urbà de Mediona
(Pl. Països Catalans)

Cost

1€ per usuari i trajecte

Els trajectes permesos són:
• Des de qualsevol punt indicat (domicili o altre) de
les urbanitzacions següents: Cases Noves de Can
Pardo, Can Xombo, Can Verdaguer, Monterrey Park,
Can Xamaio, Sant Elies, Sant Pere Sacarrera, La Font
del Bosc i Can Paixano, fins la parada del nucli urbà
de Mediona.
• A l’inrevés: des de la parada del nucli del nucli urbà
de Sant Joan de Mediona (Pl. Països Catalans) fins a
qualsevol punt indicat (domicili o altre) de les
urbanitzacions esmentades.
Els trajectes no permesos són:
• Qualsevol que no tingui com a origen o destí la
parada del nucli urbà de Mediona. Per tant, els
trajectes interns o entre els veïnats citats no podran
realitzar-se.

Com s’hi pot accedir?
Cal efectuar la reserva amb 24 hores d’antelació
trucant al telèfon 900 69 65 66 de dilluns a divendres
(feiners) de 8:00 a 20:00 h. (Trucada gratuïta)
Anul·lació del servei: amb un mínim de 2 hores
d’antelació trucant al 900 69 65 66.
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L'Ajuntament posa en marxa aquest servei públic amb
l’objectiu de facilitar la mobilitat i l’accessibilitat als
serveis bàsics del nucli de Mediona des de les
principals urbanitzacions.
Horari del servei de 7:00 a 20:00 h.
De dilluns a divendres feiners
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Normes bàsiques del servei:

Can Paixano

La Font del Bosc

Puntualitat: els usuaris i usuàries del servei hauran d’estar al punt de
recollida sol·licitat a l’hora assignada.
El conductor únicament s’esperarà 5 minuts.
La reiteració d'impuntualitat podrà ser sancionada amb la suspensió
temporal o definitiva del dret a gaudir del servei.

Trajectes compartits: amb l’objecte d’optimitzar l’eficiència del servei,
alguns trajectes podran ser compartits per més d’un usuari.
Això es produirà en els casos en que els orígens i les destinacions, així com
l’hora del desplaçament, siguin similars.

Sant Elies

Per tant, el trajecte pot variar lleugerament en funció de la demanda dels
usuaris.

Can Xombo

Sant Pere
Sacarrera

Can Verdaguer

Can Xamaio

Monterrey Park
Cases Noves
de Can Pardo

RESERVES I INCIDÈNCIES

900 69 65 66

Horari d’atenció de 8:00 h. a 20:00 h.
Dilluns a divendres feiners
Trucada gratuïta
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