
Tarifes integrades 2019
Preu de les tarifes integrades (€)

Tarifes títols propis Sagalés.  
Preu de les tarifes (€)

S2: Títol multipersonal de 10 viatges vàlid per 
a tots els trajectes de Sagalés de dues zones 
i que no admet transbordament ni amb altres 
línies d’autobús ni amb el tren/ferrocarril. 

2 zones

T-10   20,10 € 

T-70/30   88,05 € 

T-mes   72,70 € 

T-trimestre   196,50 € 

T-dia   13,10 € 

Zones tarifàries ATM. www.atm.cat

2zones.indd   1 28/02/13   09:35

ISO 9001 - ISO 14001 - UNE 13816
OSHAS 18001  - ISO 22301 

UNE 13816 - OSHAS

www.sagales.com
902 13 00 14

www.atm.cat
mou-te.gencat.cat

2 zones: 16,25€

A partir del 25 de novembre es 
posa en funcionament un nou 
servei de transport a demanda 
(TAD).

Els serveis a demanda només 
es realitzen si els usuaris els han 
demanat prèviament a través de 
qualsevol dels canals que posem a 
la seva disposició (veure operativa a 
continuació).

Aquest servei de transport sota 
demanda només funciona de dilluns 
a divendres lectius i permet 
als usuaris enllaçar amb el bus 
que realitza el servei de Navàs a 
Manresa tant en l’anada com en 
la tornada, i que els usuaris de 
Navàs i Gaià puguin anar fins a 
Prats de Lluçanès i viceversa. 

730  Navàs – Gaià – Prats de Lluçanès

TRANSPORT A DEMANDA (TAD):

NOVETAT

GUIA DE TRANSPORT
INTERURBÀ

Descarrega’t l'APP

A partir del 25/11/2019



HORARI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA 
De dilluns a divendres feiners de 8.00h a 13.00h i de 
15.00h a 19.00h, i dissabtes feiners de 9.00h a 13.00h. 

RESERVA DES DE L’APP 
Descarrega’t l’app Sagalés  
on demand i fes les reserves 
des del teu telèfon mòbil:

93 874 68 00

COM FUNCIONA 
AQUEST SERVEI?
Aquest servei és el que anomenem “Servei a 
demanda (TAD)”. Això vol dir que l’autobús no 
passarà per cap de les parades si prèviament els 
usuaris no han fet una reserva per a una parada 
i expedició en concret.

AMB QUINA ANTELACIÓ 
PUC DEMANAR UN SERVEI 
A DEMANDA?
Aquest servei de transport sota demanda es 
pot demanar fins a les 12.00h del matí del dia 
anterior a realitzar-se el servei.

COM PUC DEMANAR UN
SERVEI A DEMANDA?

Trucant al 93 874 68 00 (de dilluns a 
divendres feiners de 8:00h a 13:00h i de 
15:00h a 19:00h, i dissabtes feiners de 
9.00h a 13.00h). Aquests horaris poden 
variar durant els mesos de juliol i agost.

Descarrega’t l’app Sagalés on demand 
i fes les teves reserves còmodament 
des del teu telèfon mòbil. L’app és 
totalment gratuïta i està disponible tant 
per Android com per a IOS.

En el moment de la reserva caldrà indicar 
de forma clara la parada i l’expedició. Una 
vegada tramitada la reserva, l’usuari rebrà 
confirmació pel mateix mitjà pel qual hagi 
fet la petició.

PUC FER SERVIR QUALSEVOL
TÍTOL DE TRANSPORT?
Es pot fer servir qualsevol títol ATM així com els 
títols propis de Sagalés.

                                   Codi de parada

NAVÀS
3701 Estació d’Autobusos 6.25 - 17.30

4712 CEIP St. Jordi - 16.35 -

GAIÀ

4689 BV-4402 - Serradora Boix 6.30 16.45 17.35

4690 Pl. de l’Església (La Galera) 6.32 16.47 17.37

4680 BV-4401 - El Serrat 6.38 16.53 17.43

5349 Ajuntament 6.50 - 17.55

PRATS DE 
LLUÇANÈS 1801 Av. Pau Casals - Cal Xiquet 7.20 - 18.25

                                   Codi de parada

PRATS DE 
LLUÇANÈS 1801 Av. Pau Casals - Cal Xiquet 7.20 - 18.25

GAIÀ

5349 Ajuntament 7.50 - 18.55

4680 BV-4401 - El Serrat 8.02 8.30 19.07

4689 BV-4402 - Serradora Boix 8.06 8.34 19.11

4690 Pl. de l’Església (La Galera) 8.10 8.38 19.15

NAVÀS
4712 CEIP St. Jordi - 8.55 -

3701 Estació d’Autobusos 8.15 - 19.20

DE DILLUNS A DIVENDRES (LECTIUS)

Aquestes expedicions són a demanda (TAD) i circulen de dilluns a divendres lectius. 
El servei permet als usuaris enllaçar amb altres línies regulars; amb sortida de Manresa a les 16.45h i arribada a Navàs 
a les 17.26h, per connectar amb el servei de la línia 730 (Navàs-Gaià-Prats de Lluçanès). I des de Prats de Lluçanès o 
Gaià, es pot enllaçar amb el servei regular que passa per Navàs a les 8.34h i arriba a les 9.15h a Manresa.


