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Departament de la Vicepresidència, 
de Polítiques Digitals i Territori 
millora l’accessibilitat en autobús 
al Complex Educatiu Tarragona des 
de l’Hospitalet de l’Infant

Des del 19 d’abril de 2022 el Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i 
Hife, atenent la petició sorgida en el marc de la Taula 
de Mobilitat per a la millora l’accessibilitat en bus al 
Complex Educatiu Tarragona (CET) i Tarragona ciutat, 
posen en marxa una nova línia que unirà l’Hospitalet de 
l’Infant amb Tarragona ciutat fent parada a Miami Platja.

Es tracta d’un servei amb expedicions pensades i 
coordinades amb els horaris d’entrada i sortida al CET, 
per tal que els alumnes de la zona sud del Camp de 
Tarragona, l’Hospitalet de l’Infant i Miami Platja puguin 
arribar més fàcilment al centre educatiu.

Les expedicions de primera hora del matí faciliten 
l’entrada de l’alumnat tant al centre educatiu com a 
altres centres de la mateixa ciutat de Tarragona, ja que 
l’última parada és a l’estació d’autobusos. 

La resta d’expedicions, tant d’anada com de tornada,  
estan pensades per garantir un flux fluid entre els 
diferents horaris dels centres, garantint la facilitat horària 
als migdies i als vespres. 

Els horaris proposats, igualment, han tingut en compte 
altres franges del dia que poden ser d’interès per altres 
usuaris que es vulguin desplaçar per motius diferents 
dels estudiantils, com poden ser per interessos laborals, 
comercials, sanitaris o turístics.

mou-te.gencat.cat

Tarifes 2022 vigents des de l’1 de gener de 2022.

Títol 1 zona 2 zones

T-MES
T-50/30
T-10/30
T-10

46,60 €
33,15 €

9,95 €
12,25 €

73,15 €
61,00 €
19,90 €
24,25 €



L’HOSPITALET DE L’INFANT - TARRAGONA (PEL COMPLEX EDUCATIU)
PARADES   HORARIS

C. de Masriudoms (marquesina l’Hospitalet) 7.15 8.40 10.30 13.40 15.40 18.40

Pl. de Tarragona (marquesina Miami Platja) 7.18 8.43 10.33 13.43 15.43 18.43 

Ctra. C-031B - CET  7.40 9.05 10.55 14.05 16.05 19.05

Estació Autobusos Tarragona  7.50 9.15 11.05 14.15 16.15 19.15

 (A) Diari (A) (A) Diari (A)

A) Dilluns a divendres feiners

TARRAGONA - L’HOSPITALET DE L’INFANT (PEL COMPLEX EDUCATIU)
PARADES  HORARIS

 (A) (A) Diari (A) (A) Diari

A) Dilluns a divendres feiners

Estació Autobusos Tarragona  8.00 9.30 13.00 14.50 17.30 19.50

 Ctra. C-031B - CET  - 9.40 13.10 15.00 17.40 20.00 

 Pl. de Tarragona (marquesina Miami Platja) 8.32 10.02 13.32 15.32 18.12 20.32

C. de Masriudoms (marquesina l’Hospitalet) 8.35 10.05 13.35 15.35 18.15 20.35


