
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

ANUNCI sobre les condicions d'accés i utilització del títol de transport del passi T-empresa STI.

Es fa públic que el consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità, consorci per a la coordinació del sistema
metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona, en sessió del Consell d'Administració, reunit en sessió
ordinària de data 21 d'abril de 2021, va adoptar l'acord la part dispositiva del qual és com segueix:

“Primer.- APROVAR el Reglament del títol de transport integrat “T-empresa STI” en els termes del document
adjunt en annex.

Segon.- PUBLICAR aquest acord i l'annex adjunt en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya als efectes
escaients.”

Barcelona, 26 d'abril de 2021

Pere Torres Grau

Director general de l'ATM

CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL TÍTOL DE TRANSPORT DEL PASSI T-EMPRESA STI

1. Objecte

L'objecte d'aquestes condicions és establir les condicions d'accés i utilització del títol de transport del passi T-
empresa STI.

2. T-empresa STI: règim jurídic i característiques

a. Definició

El passi T-empresa STI és un títol de transport que es crea amb l'objectiu de facilitar la mobilitat en transport
públic als empleats/des en actiu del consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (en endavant ATM), de les
societats participades per aquest, així com d'empreses de transport adherides al Sistema Tarifari Integrat (en
endavant STI).

b. Àmbit subjectiu

El passi T-empresa STI és un títol de transport que es crea per a la plantilla en actiu del consorci de l'ATM, de
les societats participades per aquest, així com de les diferents empreses de transport públic integrades dins del
STI i exclusivament per aquells empleats/des que efectivament executin les seves tasques dins del STI.

El passi T-empresa STI és un títol de transport exclusiu per a empleats/des en actiu, que en el cas d'utilització
fraudulenta suposarà la retirada permanent del títol a l'empleat/da.

c. Àmbit geogràfic
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El passi T-empresa STI serà vàlid en tot l'àmbit geogràfic del Sistema Tarifari Integrat excepte els serveis de
Renfe.

d. Característiques del títol de transport T-empresa STI

El passi T-empresa STI identificarà al consorci, societat participada per aquest o l'empresa operadora que
atorga el títol i serà personalitzat mitjançant el número del DNI de l'empleat/da.

Serà vigent fins que es plantegi la seva renovació per motius tarifaris o de validesa del suport.

La propietat dels títols és de l'ATM.

L'ATM emetrà un suport per al títol T-empresa STI. Aquelles entitats participants que vulguin emetre un suport
propi podran sol·licitar-ho i hauran de presentar el disseny del suport, que necessitarà el vistiplau de l'ATM.

No es realitzarà bescanvi d'aquest títol a la xarxa de transport integrada, només es realitzarà a través dels
mecanismes establerts en cada empresa.

3. Procediment de sol·licitud

Les entitats indicades al punt 2.a. comunicaran formalment la seva voluntat de participar en el títol T-empresa
STI amb indicació d'acceptació de les normes fixades en aquest reglament.

No podran participar del títol aquells operadors que no n'acceptin la validesa dins dels seus serveis.

L'entitat acreditarà degudament la totalitat dels membres de la seva plantilla amb dret d'accés i utilització del
passi T-empresa STI, amb una relació detallada que deixi constància de la identificació de la persona i de la
seva vinculació a la realització de tasques dins del STI.

4. Entrada en vigor

Durant l'any 2021 s'aniran implantant els títols T-empresa STI com a títols integrats TSC (Targeta sense
contacte) amb els termes determinats en aquestes condicions d'utilització i a mesura que les capacitats
tecnològiques ho permetin.

A Barcelona, en data 21 d'abril de 2021

(21.116.096)
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