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Els títols socials integrats de transport superen els 55 milions
d’euros d’ajudes

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•

L’ATM ofereix una gamma de títols socials integrats per a diferents col·lectius: famílies
monoparentals i nombroses, joves, adolescents i persones en atur

El Sistema Tarifari Integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità creix en l’ús dels títols
amb bonificació social i ja han superat els 55 milions d’euros en ajudes, un creixement
exponencial des dels 800.000 euros amb els quals es finançaven el 2008.
Avui dia, els títols integrats ATM de caire social són la targeta T-16, la targeta T-jove, la
gamma de títols per a famílies nombroses i monoparentals i la bonificació del títol T-mes per
a persones en situació d’atur. La valoració econòmica, és a dir, la subvenció per als
col·lectius beneficiats, de tots els títols socials de l’any 2018 va ser de 55’2 milions d’euros,
un augment d’un 17,2% respecte l’any 2017.
L’evolució de la utilització dels títols socials ATM durant l’any 2018 va representar 153,1
milions de viatges, un increment de gairebé 17 milions de viatges, que suposen un augment
del 12,42% respecte l’any anterior. L’any passat, es van adquirir o hi havia en funcionament
prop d’un milió de títols socials, concretament 986.042.
T-16
És un títol de transport, per als nens i nenes de 4 anys fins al 31 de desembre de l’any que
compleixen 16 anys, que els permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la
xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària on
resideixi el menor. Els darrers anys ha ampliat l’edat del col·lectiu beneficiari i el 2018 hi
havia en funcionament 237.430 T-16.
T-jove
Una targeta destinada als menors de 25 anys que ha passat per diferents fases i que permet
fer un nombre il·limitat de desplaçaments en tots els mitjans de transport durant 90 dies
consecutius des de la primera validació. Els darrers anys ha ampliat l’edat i les condicions
del col·lectiu beneficiari i l’any passat va sumar un total de 361.876 títols.
T-mes per a persones en situació d’atur
Targeta T-mes a preu reduït, per facilitar els desplaçaments en transport públic a les
persones en situació d’atur. Fins el març de 2017, el títol bonificat era la T-trimestre. Durant
l’any 2018, el nombre de ciutadans que es van beneficiar d’aquesta mesura van ser 26.332
persones que van adquirir un total de 126.274 targetes.
Títols de transport famílies monoparentals i nombroses
Una gamma de títols per als membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria
general que tenen una bonificació del 20%, i els de categoria especial, del 50%, sobre els
títols personals de transport T-mes, T-trimestre i T-jove. També disposen d’un abonament
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específic: la T-FM/FN, de 70 viatges en 90 dies. Durant l’any 2018 es van adquirir 260.462
títols amb descomptes per a famílies monoparentals i nombroses. Precisament, aquest mes
d’octubre hem estat presents a la 5a edició del Saló de Famílies Nombroses de Catalunya,
celebrat a la Fira de Barcelona, per fer arribar la informació d’aquestes bonificacions i
avantatges al col·lectiu beneficiari.
L’ATM llança aquesta tardor una petita campanya amb informació detallada dels títols
socials, que es podran consultar a través d’un vídeo interactiu sobre quin dels títols obtenir
informació.
Barcelona, 11 de novembre de 2019
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