AMPLIACIÓ DE L’EDAT DE LA
TARGETA DE TRANSPORT
T-JOVE

El Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità celebrat el
passat 2 de desembre de 2005 va aprovar l’ampliació de l’edat d’utilització de la
targeta T-Jove, prèvia obtenció del carnet acreditatiu conforme es cursen
estudis en facultats o centres docents.
En una primera etapa iniciada al gener de l’any 2006, l’ampliació abastarà els
joves entre els 21 anys i fins als 23 anys no complerts i a partir de l’any 2007
l’edat s’allargarà fins a complir els 25 anys.
Per tal de poder beneficiar-se d’aquesta ampliació, s’ha establert un
procediment que permet la obtenció d’un carnet acreditatiu – denominat Carnet
T-Jove - amb el qual el col·lectiu de joves estudiants podran utilitzar la targeta
T-Jove.
Els requisits per sol·licitar aquest carnet són:
-

Tenir una edat compresa entre els 21 anys i no haver complert els 23
Estar cursant estudis en Universitats o centres docents inclosos en la
llista oficial lliurada pel Departament d’Ensenyament

En col·laboració amb els operadors de transport, s’han establert uns centres als
que els interessats podran lliurar la sol·licitud i aportar la documentació
acreditativa de complir les dues condicions abans esmentades.
Per facilitar l’accés a aquesta informació, s’ha posat disponible a la web de
l’ATM (www.atm-transmet.org) i dels operadors, el document explicatiu referent
a les característiques i procediment per a l’obtenció del carnet T-Jove que
inclou també l’imprès de sol·licitud, la llista dels centres educatius i la relació
dels punts de presentació de sol·licituds dels diversos operadors de transport
col·laboradors.
Les sol·licituds rebudes a l’ATM des dels diferents centres dels operadors de
transport seran revisades i es procedirà a la confecció del carnet T-Jove que
s’enviarà, per correu certificat, a l’adreça del sol·licitant.
El carnet T-Jove té validesa durant el curs escolar 2005-2006 i per tant, s’haurà
de renovar anualment sempre i quan es segueixin reunint els requisits per a
sol·licitar-lo.

Una vegada obtingut aquest carnet, podrà adquirir-se la T-Jove pels conductes
habituals i s’haurà de portar conjuntament amb el títol de transport, ja que en
cas d’inspecció caldrà mostrar-lo al personal de l’operador de transport.
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