Comunicat de premsa

Es prorroga la caducitat dels viatges de
totes les targetes integrades de l’any 2016
fins al 31 de desembre de 2017
• L’ATM estableix una pròrroga en la validesa de tots els viatges
romanents de les targetes integrades de 2016, fins al 31 de desembre
de 2017 atès que s’han congelat les tarifes del 2017
• Tarifació social: des del 1r de març es disposa d’una bonificació
superior al 80% en el preu de la T-Mes per a persones en situació
d’atur

La totalitat de les tarifes de títols integrats de transport públic han restat
congelades respecte a les de 2016. Per aquest motiu és possible establir una
pròrroga en el termini de validesa de les targetes adquirides durant l’any 2016:
les targetes de 2016 seran acceptades fins al 31 de desembre de 2017.
Així, les targetes integrades de 2016 que havien estat estrenades, la validesa de
les quals hagués finalitzat el 28 de febrer de 2017 (o el 31 de març en el cas de
les targetes trimestrals o de 90 dies consecutius) es podran fer servir
excepcionalment fins el 31 de desembre de 2017.
La prolongació de la validesa d’aquests títols ha obligat a modificar el programa
de les màquines validadores. Atès que una modificació d’aquesta naturalesa no
s’havia efectuat mai i que cal reprogramar milers d’elements d’interacció amb
l’usuari, no es pot descartar l’aparició d’alguna incidència amb targetes
adquirides el 2016. En aquest cas, cal adreçar-se als centres d’atenció al client.
D’altra banda, tal com es va aprovar pel Consell d’Administració de l’ATM de 14
desembre de 2016, a partir del dia 1 de març s’ofereix la T-Mes (abonament
mensual personal i intransferible) bonificada per a persones en situació d’atur. El
seu preu és 9,95€ (equivalent al d’una targeta T-10 d’1 zona).
El requeriment d’accés a aquesta bonificació és la presentació d’una certificació
específica emesa pel SEPE, SOC o els Serveis Socials municipals.
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