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Entra en vigor la targeta T-12
¾ A partir d’avui, 14 de setembre, 18.500 nens de 4 a 12 anys que han

sol·licitat el nou títol ja poden utilitzar la targeta T-12 en els modes
de transport integrats
¾ A la ciutat de Barcelona, han sol·licitat la nova targeta més de
13.000 menors

Coincidint amb l’inici del curs escolar, ha entrat en funcionament la nova targeta T-12,
que permet fer de forma gratuïta un nombre il·limitat de desplaçaments en els mitjans
de transport integrats (Metro, FGC, Renfe Rodalies, Tramvia i Autobusos urbans i
interurbans) durant el seu període de validesa.
És un títol de transport personal i poden sol·licitar-lo tots els nens i nenes que tinguin
entre 4 i 12 anys (fins el 31 de desembre de l’any que els compleixin) i que resideixin a
l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat (253 municipis)
En la seva primera emissió, la nova targeta tindrà un període de validesa de 16 mesos.

Àmbit 1a corona STI

Resta àmbit STI
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18.500 nens ja tenen la T-12
El dia 15 de juliol es va iniciar els tràmits de sol·licitud de la targeta T-12. El nombre de
nens i nenes que disposen a dia d’avui del nou títol de transport és de 18.500. Des de
l’1 de setembre s’han rebut una mitjana de 800 sol·licituds per dia laborable i per tant
es preveu que la xifra anirà en augment de forma progressiva.
Per municipis, destaca la ciutat de Barcelona amb més de 13.000 nens que disposen
d’aquesta targeta, l’Hospitalet de Llobregat 1.250, Badalona 1.100, Cornellà 360,
Santa Coloma de Gramanet 320, Sabadell 280, a Terrassa 150 ...
Com s’ha de tramitar la sol·licitud?
Per tal d’obtenir aquest nou títol de transport, el pare, mare o tutor del beneficiari podrà
adreçar-se als diferents punts de tramitació de les sol·licituds.
Un cop fet el tràmit es lliurarà un títol T-12
provisional vàlid del 14 de setembre fins el 31 de
desembre de 2009.
El títol definitiu, personalitzat, es lliurarà
mitjançant correu certificat al domicili del
sol·licitant abans de l’acabament de l’any.
El cost d’emissió i gestió de la targeta T-12 és de
35 € (inclou IVA).
Per a més informació, es pot consultar a www.t-12.cat / www.emt.cat

Barcelona, 14 de setembre de 2009

Pàg. 2 de 2

