
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

ANUNCI en relació amb la targeta T-Dia del sistema de transport públic col·lectiu a l’àmbit del sistema
tarifari integrat de l’àrea de Barcelona.

El Consell d'Administració de l'ATM, reunit en sessió ordinària en data 6 de juliol de 2016, va aprovar la
proposta de canvi de prestacions de la targeta T-Dia, en el sentit de convertir-la en una targeta de 24 hores a
partir de la seva primera validació.

Per tal de portar a terme l'esmentat acord ha estat necessari durant els mesos anteriors implementar les
modificacions tècniques adequades per habilitar el mateix, determinant-se finalment la data d'entrada en vigor
del títol T-Dia amb les noves prestacions el pròxim dia 3 de juliol de 2017.

Atesa que la definició i les tarifes de la targeta T-Dia vigents es determinen en l'Anunci de les tarifes que han
de regir a partir del dia 1 de gener de l'any 2017 en el sistema de transport públic col·lectiu en l'àmbit del
sistema tarifari integrat de l'àrea de Barcelona, publicat al DOGC número 7275 en data 28 de desembre de
2016, cal instar la modificació de la definició i condicions de la T-Dia de l'anterior publicació a efectes de major
claredat i seguretat jurídica del sistema.

Per aquest motiu, la proposta de canvi de la definició i prestacions de la targeta T-Dia es determina del mode
següent:

- Definició de la targeta T-Dia:

T-Dia: títol unipersonal, amb un nombre il·limitat de viatges integrats durant 24 hores a partir de la primera
validació, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per
les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

Permet, com a màxim, una anada i una tornada amb origen o destinació les estacions de metro d'Aeroport T1 i
Aeroport T2 de la L9 Sud.

Finalment, cal indicar que respecte a les targetes T-Dia venudes durant l'any 2017 i amb caràcter previ a la
data de l'anunci d'aquest acord, continuaran essent vàlides en la xarxa d'operadors de transport integrat
d'acord amb el règim de caducitat que els hi correspongui.

 

Barcelona, 23 de juny de 2017

 

Pere Torres Grau

Director general
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