
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

ANUNCI de la gamma de títols i les tarifes que han de regir el sistema de transport públic col·lectiu en
l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’àrea de Barcelona, a partir del dia 12 de febrer de 2016, amb
l’entrada en funcionament del tram Zona Universitària - Aeroport T1 de la L9 Sud del metro.

El Consell d'Administració de l'ATM, reunit en sessió ordinària el 23 de desembre de 2015, ha adoptat l'acord
següent:

   - Aprovar la política tarifària per a les estacions de la L9 de l'Aeroport T1 i T2, així com els preus de transport
que han de regir a partir de l'entrada en servei del tram I de la L9 en el primer trimestre de l'any 2016.

Tots els títols de transport mantenen les característiques i el preu, tal com es va aprovar en el Consell
d'Administració del 23 de desembre de 2015 i es publicà al DOGC núm. 7027, del 29 de desembre de 2015,
amb l'excepció de:

 

A. TÍTOLS DE TRANSPORT INTEGRATS (ATM)

- T-10: no és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

- T-10 Treb. Aeroport: títol personal i intransferible, títol horari, de 10 viatges integrats en tots els modes de
transport, segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones), amb validesa a les estacions
de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del titular i de la preceptiva acreditació de
treballador/a de l'Aeroport de Barcelona - El Prat.

Es considera un ús irregular del títol el fet que les persones que viatgen amb el títol T-10 Treb. Aeroport no
aportin l'acreditació necessària (personal i de treballador/a de l'Aeroport), així com el fet que l'utilitzi una
persona que no en sigui titular, cosa que comporta la retirada del títol per part de qualsevol empleat de les
diferents empreses de transport públic integrat, sens perjudici de les responsabilitats legals que se'n puguin
derivar.

El títol T-10 Treb. Aeroport s'adquireix exclusivament a les màquines de venda automàtica dels vestíbuls de les
estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

Els preus del títol de transport integrat T-10 Treb. Aeroport, en euros, per a les diferents zones tarifàries* són
els següents, amb l'IVA inclòs:

 

Títol 1 zona 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones

T-10 Treb. Aeroport 9,95 19,60 26,75 34,45 39,55 42,05

 

* Zones tarifàries de l'ATM: www.atm.cat.

 

- T-Dia: títol unipersonal, amb un nombre il·limitat de viatges integrats durant el dia en què s'ha validat fins a
l'acabament del servei 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.

El preus del títol de transport integrat T-Dia, en euros, per les diferents zones tarifàries* són els següents, amb
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l'IVA inclòs:

 

Títol 1 zona 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones

T-Dia 8,40 12,80 16,05 17,95 20,10 22,50

 

* Zones tarifàries de l'ATM: www.atm.cat.

 

 

B. TÍTOLS MONOMODALS DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA

- Bitllet senzill: no és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

- Bitllet senzill Aeroport: és vàlid a totes les estacions de metro, incloses les estacions d'Aeroport T1 i Aeroport
T2 de la L9 Sud.

El preu del bitllet Aeroport és el següent, amb l'IVA inclòs:

 

Títol Euros

Bitllet Aeroport 4,50

 

Barcelona, 12 de febrer de 2016

 

Josep A. Grau i Reinés

Director general de l'Autoritat del Transport Metropolità

 

(16.046.066)
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