
SERVEI DE 
TRANSPORT A LA DEMANDA

TAD

L'Ajuntament posa en marxa aquest servei públic amb 
l’objectiu de facilitar la mobilitat i l’accessibilitat als 
serveis bàsics des de tots els veïnats del municipi. 

Horari de 7 a 20h.
De dilluns a divendres (no festius)

Qui se’n pot beneficiar?
Totes les persones que visquin a Santa Eulàlia de
Ronçana.
Els menors d’edat que hagin de viatjar sols requeriran
d’una autorització del tutor legal que es gestionarà a
l’Ajuntament.

Servei TAD de Santa Eulàlia de Ronçana:

Un trajecte pot ser:
• Des de la porta del domicili fins a un punt de Parada

Fix Origen/Destí.
• Des d’un punt de Parada Fix Origen/Destí fins a la

porta del domicili.
• Des d’un punt de Parada Fix Origen/Destí fins a un

altre punt de Parada Fix Origen/Destí.

El servei és de transport públic compartit: es garanteix
el punt d’origen i el de destí, tot i que el recorregut pot
variar en funció de la demanda dels usuaris.

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 a 20h. (Trucada gratuïta)

Anul·lació del servei amb 2h. d’antelació mínim.

SantaEulàlia
de RonçanaHorari De 7 a 20h.

De dilluns a divendres (feiners)

Parades
Fixes
Origen 
/ Destí

-C.A.P.
-Ajuntament
-Centre Cívic La Fàbrica
-La Sala
-Biblioteca 
-CEIP Ronçana
-CEIP La Sagrera / EB L’Alzina
-Complex Exportiu / IES Vall del Tenes
-Pinedes de Castellet
-Camp de futbol
-Polígon Industrial Can Magre

Cost 2€ per usuari i trajecte
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Reunió informativa al 
Centre Cívic i Cultural 
“La Fàbrica” - 12-9-2018  
a les 20:00h.

Inici servei   - 17-9-2018

Reunió informativa al Centre Cívic i Cultural 
“La Fàbrica”  - 12-9-2018    - a les 20:00h.

Inici servei    - 17-9-2018



1 – C.A.P.
2 – Ajuntament
3 – Centre Cívic La Fàbrica
4 – La Sala (Bus interurbà)
5 – Biblioteca
6 – CEIP Ronçana
7 – CEIP La Sagrera/EB L’Alzina
8 – Complex Esportiu/IES Vall del Tenes
9 – Pinedes de Castellet
10 – Camp de futbol
11 – Polígon Industrial Can Magre

PUNTS DE PARADA 
FIXES ORIGEN/DESTÍ

900 69 65 66

RESERVES I INCIDÈNCIES

Horari d’atenció de 8:00 h. a 20:00 h. 
De dilluns a divendres (feiners)
(Trucada gratuïta)

Servei TAD
Un trajecte pot ser:
• Des de la porta del domicili fins a un

punt de Parada Fix Origen/Destí.
• Des d’un punt de Parada Fix

Origen/Destí fins a la porta del
domicili.

• Des d’un punt de Parada Fix
Origen/Destí fins a un altre punt de
Parada Fix Origen/Destí.

El servei és de transport públic
compartit: es garanteix el punt d’origen
i el de destí, tot i que el recorregut pot
variar en funció de la demanda dels
usuaris.

Horari del servei TAD de 7 a 20h.


