
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

ANUNCI sobre la pròrroga de la caducitat dels viatges de totes les targetes integrades de l'any 2016 fins al
31 de desembre de 2017.

En sessió de data 14 de desembre de 2016, el Consell d'Administració va aprovar els preus que regiran per a
l'any 2017 per als diferents títols de transport sota la potestat tarifària de l'ATM, d'acord amb l'informe previ
emès pel Consell Català de la Mobilitat, en compliment d'allò que preveu l'article 23.3 de la Llei 21/2015, del
29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya.

Així mateix, en data 28 de desembre de 2016, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de la Catalunya,
les condicions de caducitat de títols integrats de l'ATM, on s'establia que els títols adquirits l'any 2016,
exceptuant la targeta T-12 (actualment denominada T-16) que té la seva pròpia caducitat, serien vàlids fins al
28 de febrer de 2017 i les targetes T-Trimestre, T-Jove, T-Trimestre FM/FN, T-Jove FM/FN i T-FM/FN 70/90
fins el 31 de març de 2017.

Atès que la totalitat de les tarifes de títols integrats de transport públic han estat congelades respecte a les de
2016, és possible establir una pròrroga del termini de validesa de les targetes adquirides durant l'any 2016,
fins al 31 de desembre de 2017.

 

Ha resolt:

 

- Prorrogar la caducitat dels viatges de totes les targetes integrades de l'any 2016 fins al 31 de desembre de
2017.

 

- Publicar aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.

 

Barcelona, 28 de febrer de 2017

 

Pere Torres Grau

Director general de l'Autoritat del Transport Metropolità
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