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DISPOSICIONS
ALTRES ENS
CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ
RESOLUCIÓ sobre creació del sistema d'habilitació per a la distribució de títols integrats de transport a
l'ATM.
L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) és un consorci interadministratiu, de caràcter voluntari, creat el
1997, al qual es poden adherir totes les Administracions titulars de serveis públics de transport col·lectiu,
individualment o a través d’entitats que les agrupin i representin, que pertanyin a l’àmbit format per les
comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el
Vallès Oriental.
L’ATM té com a finalitat articular la cooperació entre les Administracions Públiques titulars dels serveis i de les
infraestructures del transport públic col·lectiu de l’àrea de Barcelona que en formen part, així com també la
col·laboració amb aquelles altres que, com l’Administració de l’Estat, hi estan compromeses financerament.
En matèria de tarifes del transport, cal tenir present l’existència d’un Sistema Tarifari Integrat, que permet la
utilització de diferents modes de transport (metro, autobusos urbans, metropolitans i interurbans, tramvia,
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Rodalies de Catalunya) necessaris per realitzar un desplaçament
amb un únic títol de transport, despenalitzant econòmicament els transbordaments.
L'àmbit geogràfic del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona abasta en l’actualitat 253 municipis i una
població de més de 5,6 milions d’habitants, i el territori es troba dividit en 6 corones tarifàries i diversos
sectors.
En el marc assenyalat, i atès l’elevat nombre d’usuaris que utilitzen a diari els diferents serveis regulars de
transport en l’extens àmbit territorial de referència, l’ATM requereix disposar d’una àmplia xarxa de punts de
venda de títols integrats al voltant de tot aquest àmbit territorial, de manera que la compra d’aquests títols
integrats sigui fàcilment accessible per a la ciutadania.
Per tal de conformar aquesta xarxa de punts de venda i garantir-ne el subministrament dels títols integrats,
l’ATM té interès en habilitar, en règim de no exclusivitat, tots aquells distribuïdors que s’encarreguin de
l’adquisició, l’emmagatzematge, la comercialització i la distribució de títols integrats de transport ATM a
diferents punts de venda ubicats en l’àmbit d’aplicació de la integració tarifària. Alhora, aquests distribuïdors
també hauran de realitzar tasques d’emmagatzematge i distribució, als potencials punts de venda ubicats en
l’esmentat àmbit, d’informació impresa proveïda per l’ATM per a les campanyes de comunicació a aquests punts
de venda i a la seva clientela.
En sessió ordinària de data 14 de març de 2013, el Comitè Executiu de l'ATM va acordar AUTORITZAR al
director general a dur a terme l’habilitació per a la distribució dels títols integrats de transport ATM, motiu pel
qual s’han elaborat uns documents que s’incorporen com annex a la present Resolució, que recullen un sistema
d’habilitació o homologació de proveïdors dels serveis que podran accedir a prestar-los.
Per tot plegat,

Resolc:

1.- Crear el sistema d’habilitació per a la distribució de títols integrats de transport a l’ATM.
2.- Establir el sistema per sol·licitar l’habilitació fins a data 31 de desembre de 2016.
3.- Aprovar el model oficial de sol·licitud d’habilitació, en els termes i condicions que es deriven dels documents
annexes a la Resolució.
4.- Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i fer-ne difusió dels documents
annexes a través de la pàgina web de l’ATM (www.atm.cat).
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SISTEMA D’HABILITACIÓ PER A
INTEGRATS DE TRANSPORT ATM

LA

DISTRIBUCIÓ

DE

TÍTOLS

I.- Introducció.
Atès l’elevat nombre d’usuaris que utilitzen a diari els diferents serveis regulars de
transport en l’extens àmbit geogràfic del Sistema Tarifari Integrat de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, l’ATM requereix disposar d’una àmplia xarxa de punts de
venda de títols integrats que garanteixi la disponibilitat d’aquests títols en la totalitat
d’aquest àmbit geogràfic i en el major nombre de punts de venda possible en interès
d’una major facilitat d’adquisició dels mateixos per part de l’usuari.
Per tal de conformar aquesta xarxa de punts de venda i garantir-ne el subministrament
dels títols integrats, l’ATM té interès en habilitar, en règim de no exclusivitat, tots
aquells distribuïdors que s’encarreguin de l’adquisició, l’emmagatzematge, la
comercialització i la distribució de títols integrats de transport ATM a diferents punts de
venda ubicats en l’àmbit d’aplicació de la integració tarifària. Alhora, aquests
distribuïdors també hauran de realitzar tasques d’emmagatzematge i distribució, als
potencials punts de venda ubicats en l’esmentat àmbit, d’informació impresa proveïda
per l’ATM per a les campanyes de comunicació a aquests punts de venda i a la seva
clientela.
Ateses les característiques de les funcions a desenvolupar, es considera que poden
demanar la corresponent habilitació de forma simultània diverses empreses, sempre i
quan totes elles compleixin amb els requeriments mínims indicats en aquest
document. En aquest sentit, es considera que el desenvolupament de funcions per part
de diverses empreses en règim de no exclusivitat i de forma simultània contribuirà a
conformar una xarxa de distribució dels títols integrats més potent i eficaç i, en
definitiva, dotada d’un major nombre de punts de venda, en benefici últim de l’usuari.
Ateses les anteriors consideracions, el present document recull un sistema d’habilitació
o homologació de proveïdors dels serveis que podran accedir a prestar-los en
qualsevol moment mitjançant l’acreditació del compliment dels requeriments fixats a
aquests efectes en el present document i la posterior signatura del corresponent
conveni d’acord amb el conveni tipus que s’acompanya a aquest document com
ANNEX I.

II.- Procediment d’habilitació.
Els distribuïdors interessats en que l’ATM els habiliti per a realitzar les tasques
previstes en aquest document hauran de presentar la següent documentació:
-

Sol·licitud d’habilitació segons model acompanyat com ANNEX II.
Documentació acreditativa de la seva personalitat:
Si es tracta d'una persona física, fotocòpia del DNI o equivalent legitimada per
Notari o degudament compulsada.

1

Si es tracta d'una persona jurídica, original, còpia autèntica o còpia legitimada
de l'escriptura de constitució o modificació de la societat o escriptura anàloga,
inscrita al Registre Mercantil o anàleg, quan aquest requisit sigui exigible. Si no
ho és, l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acte
fundacional, o document anàleg, en què constin les normes per les quals es
regula la seva activitat, inscrit, si s'escau, en el corresponent registre oficial.
També s'haurà d'aportar una fotocòpia del CIF o document anàleg legitimada
per Notari.
Si es tracta d'una societat que actua mitjançant representació, ha de presentar
l'original o còpia autèntica de l'escriptura de poders o document anàleg
degudament inscrit en el Registre Mercantil o anàleg, acompanyada de la
declaració jurada de la seva vigència emesa per la persona o l'òrgan competent
per a la seva expedició, i també una fotocòpia del DNI o document anàleg
legitimada per Notari.
Quan es presentin diverses empreses que constitueixin una unió temporal
d'empreses, conforme a la Llei 18/1982, de 26 de maig, modificada per la Llei
12/1991, de 29 d'abril, cadascun dels distribuïdors que les compongui ha
d'acreditar la seva personalitat i representació mitjançant els documents abans
esmentats. A més, han d'indicar els noms i les circumstàncies dels distribuïdors
que la subscriuen. Caldrà també que declarin que queden obligats, conjunta i
solidàriament, davant l’ATM, en l'exercici dels seus drets i en el compliment de
totes les obligacions derivades del conveni tipus que signin. Han d'indicar la
participació de cadascuna de les empreses i designar un representant o
apoderat únic de la unió temporal d'empreses, que ha d'ésser una persona
física, i també el domicili de la unió a efectes de notificacions.
Si la unió temporal d'empreses resulta habilitada per l’ATM, les empreses que
la constitueixen han d'atorgar l'escriptura pública corresponent de la seva
constitució, segons el que disposa l'article 8 de la Llei 18/1982, de 26 de maig.
Han de conferir a un representant o apoderat de la unió poders suficients per
exercir tots els drets i complir totes les obligacions que es puguin derivar del
conveni a signar amb l’ATM.
-

Documentació acreditativa de que l’activitat o objecte social té relació directa
amb l’objecte d’aquesta habilitació.

-

Documentació acreditativa de que es disposa d’una organització amb elements
personals i materials suficients per executar correctament el conveni tipus.

-

Acreditació conforme el distribuïdor pot acomplir amb solidesa totes les tasques
assenyalades als apartats VI a XIII d’aquest document i al conveni tipus.
Aquesta acreditació es realitzarà a través d’aquells mitjans que el distribuïdor
consideri més adients, als efectes de ser degudament considerats per part de
l’ATM.

-

Documentació acreditativa de trobar-se al corrent del compliment d’obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
En el supòsit que la persona física o jurídica no estigui obligada a estar donada
d’alta en algun tribut, tributar, o bé al compliment d’obligacions amb la
Seguretat Social, de conformitat amb la legislació vigent aplicable, aquesta
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circumstància es farà constar mitjançant declaració responsable, especificant el
supòsit legal d’exempció que hi concorre.
-

Declaració responsable sotmetent-se a la jurisdicció dels jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que directa o
indirectament sorgeixin del conveni tipus.

-

Declaració sobre el volum global de negocis i, en el seu cas, sobre el volum de
negocis en l’àmbit d’activitats corresponents a l’objecte de l’habilitació, referit
com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de
creació o d’inici de les activitats del distribuïdor.

-

Declaració responsable conforme es comprometen a subscriure una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil per un import de CINC-CENTS MIL
EUROS (500.000 Euros).

-

Declaració responsable conforme disposa d’instal·lacions que reuneixen un
mínim de seguretat per a evitar qualsevol manipulació dels títols.

-

Correu electrònic a efectes de comunicacions i notificacions.

La documentació s’haurà de presentar a la seu de l’ATM, bé personalment o bé per
correu ordinari, a través del corresponent registre d’entrada, sens perjudici que també
es pugui realitzar a través d’altres mitjans admesos en dret.
Les sol·licituds només podran presentar-se en el termini màxim de 4 anys a comptar
des de la data de publicació d’aquest document al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

III.- Formalització del conveni.
L’habilitació es farà mitjançant un acord de l’ATM en el termini màxim de 30 dies hàbils
des de que la sol·licitud tingui entrada en el registre de l’ATM juntament amb la
documentació complerta assenyalada en aquest document. Aquesta habilitació es
notificarà a l’empresa a l’adreça assenyalada a efectes de notificacions a la sol·licitud
d’habilitació i anirà seguida de forma immediata per la formalització del conveni tipus
que s’acompanya com ANNEX I.
En cas que la documentació d’acreditació presentada pel distribuïdor sigui incomplerta,
disposarà d’un nou termini de 10 dies per subsanar la manca de documentació
d’acreditació preceptiva per a l’habilitació.
La formalització del conveni es farà en document administratiu que s’ajusti amb
exactitud al conveni tipus i al contingut d’aquest document, constituint aquest
document administratiu títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No
obstant, el distribuïdor podrà sol·licitar que el conveni s’elevi a escriptura pública,
essent al seu càrrec les corresponents despeses.
Amb caràcter previ a la formalització del conveni, i en el termini màxim de quinze dies
des de la data en que se li notifiqui la seva habilitació, el distribuïdor haurà de
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formalitzar un aval bancari per import de SIS-CENTS MIL EUROS (600.000 Euros)
que es dipositarà a l’ATM.
L’aval s’haurà de prestar en la forma i condicions que estableixin les normes de
desenvolupament respectives, per algun dels bancs o caixes d’estalvis, cooperatives
de crèdit, establiment financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats
per a operar a Espanya.
El distribuïdor haurà d’emprar el català en les seves relacions amb l’ATM derivades del
conveni i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució
de les prestacions objecte del mateix.
Així mateix, el distribuïdor assumeix l’obligació de destinar en l’execució dels conveni
els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les
prestacions en català. A aquest efecte, el personal que, si escau, pugui relacionar-se
amb el públic, haurà de tenir un coneixement de la llengua suficient per desenvolupar
les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada en
llengua catalana.
En tot cas, l’empresa queda subjecta a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit
territorial de la Vall d’Aran, les empreses hauran d’emprar l’aranès d’acord amb la Llei
16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran i amb la normativa
pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.
En cas que el conveni comporti el lliurament de documents i informes a l’ATM, aquests
s’hauran d’entregar també en català.

IV.- Devolució o cancel·lació de la garantia.
La garantia, constituïda en forma d’aval bancari, no serà retornada o cancel·lada fins
que s’hagi complert satisfactòriament el conveni, o fins que es declari la seva resolució
sense culpa de l’empresa.
Aprovada la liquidació del conveni, si no en resulten responsabilitats, es retornarà
l’aval al distribuïdor.

V.- Dades addicionals de l’ATM.
L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) és un consorci interadministratiu, de
caràcter voluntari, creat el 1997, al qual es poden adherir totes les Administracions
titulars de serveis públics de transport col·lectiu, individualment o a través d’entitats
que les agrupin i representin, que pertanyin a l’àmbit format per les comarques de l’Alt
Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i
el Vallès Oriental.
El consorci és integrat per la Generalitat de Catalunya i per les Administracions locals:
Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Agrupació de
Municipis titulars de serveis de Transport Urbà de la regió Metropolitana de Barcelona
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(AMTU). Cal destacar la presència de representants de l’Administració General de
l’Estat en els òrgans de govern de l’ATM, en qualitat d’observadors.
L’ATM té com a finalitat articular la cooperació entre les Administracions Públiques
titulars dels serveis i de les infraestructures del transport públic col·lectiu de l’àrea de
Barcelona que en formen part, així com també la col·laboració amb aquelles altres
que, com l’Administració de l’Estat, hi estan compromeses financerament.
En matèria de tarifes del transport, cal tenir present l’existència d’un Sistema Tarifari
Integrat, que permet la utilització de diferents modes de transport (metro, autobusos
urbans, metropolitans i interurbans, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
i Rodalies de Catalunya) necessaris per realitzar un desplaçament amb un únic títol de
transport, despenalitzant econòmicament els transbordaments.
L'àmbit geogràfic del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona abasta en
l’actualitat 253 municipis i una població de més de 5,6 milions d’habitants.

El territori es troba dividit en 6 corones tarifàries i diversos sectors.
Les corones són concèntriques al voltant de la corona 1, formada pels 18 municipis de
l'àmbit de l'antiga EMT, i es defineixen en funció de la distància quilomètrica. Els
sectors s'han establert en base als diferents corredors de trànsit, evitant dividir les
àrees d'influència de les capitals i polaritats comarcals.
Es denomina zona tarifària a l'àrea resultant de la intersecció de corones i sectors.
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Els municipis integrats actualment i la zona a la qual pertanyen són els següents:

Abrera
Aguilar de Segarra
Aiguafreda
Alella
l'Ametlla del Vallès
l'Arboç
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argençola
Argentona
Artés
Avinyó
Avinyonet del Penedès

3B
6E
4F
2E
4F
5B
4H
4H
6C
3E
6E
6E
3B

Badalona
Badia del Vallès
Balenyà
Balsareny
Barberà del Vallès
Barcelona
Begues
Bellprat
Bellvei
Bigues i Riells
Blanes
Breda
el Bruc

1
2C
5F
6E
2C
1
2A
5C
5B
4F
5H
4G
5D

les Cabanyes
Cabrera d'Anoia
Cabrera de Mar
Cabrils
Calaf
Calafell
Calders
Caldes de Montbui
Caldes d'Estrac
Calella
Callús
Calonge de Segarra
Campins
Canet de Mar
Canovelles
Cànoves i Samalús
Canyelles
Capellades
Cardedeu
Cardona
Carme
Castellar del Vallès
Castellbell i el Vilar
Castellbisbal
Castellcir
Castelldefels
Castellet i la Gornal
Castellfollit de Riubregós
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
Castellolí
Castellterçol
Castellví de la Marca
Castellví de Rosanes
Centelles
Cerdanyola del Vallès
Cervelló
Collbató
Copons
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Cubelles
Cunit

4B
4C
3E
2E
6C
5A
6E
3D
3E
4H
6E
6C
4G
4H
3D
4F
4A
5C
3D
6E
5C
3C
5E
2B
4F
1
4B
6C
6E
5E
6E
5D
4F
4B
3B
5F
2C
2B
4D
6C
2B
1
4A
5A

2C
6E
1
2B
3E
3D
1
4H
4G
2B
2C
4B
4G
3B
4F
1
6E
2D
6D
4H
6D
1
1
3B
3C
4F
6B
4B
6C
6E
3A
4B
4G
6C
4H
4B
2C
4F
3B
6E
5E
3E
2B
2B
1
3D
4B
6B
4B
2D
5C
4G
6E
5B
2D
5H
6D
3D
5F
3A
3B
6E

Taradell
Teià
Terrassa
Tiana
Tona
Tordera
la Torre de Claramunt
Torrelavit
Torrelles de Foix
Torrelles de Llobregat

4F
5E
5F
2E
3C
1
5F
5H
5C
4B
4B
2B

Ullastrell

3C

Vacarisses
Vallbona d'Anoia
Vallgorguina
Vallirana
Vallromanes
Veciana
el Vendrell
Vic
Viladecans
Viladecavalls
Vilafranca del Penedès
Vilalba Sasserra
Vilanova del Camí
Vilanova del Vallès
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar
Vilobí del Penedès

4E
5C
4G
2B
2D
6C
6A
6F
1
3C
4B
4G
6B
3D
4A
2E
2E
4B

6E
4F
2A
4F
1
3B
4B
4F
3D
4G

l'Hospitalet de Llobregat
els Hostalets de Pierola
Hostalric

1
4C
5G

Igualada

6B

Jorba

6B

la Llacuna
la Llagosta
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès

5C
2D
3D
3D
3D

Maçanet de la Selva
Malgrat de Mar
Malla
Manresa
Marganell
Martorell
Martorelles
el Masnou
Masquefa
Massanes
Matadepera
Mataró
Mediona
Moià
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Montcada i Reixac
Montgat
Montmaneu
Montmeló
Montornès del Vallès
Montseny
Mura

6G
5H
5F
6D
5E
3B
2D
2E
4C
6G
3C
3E
4B
5F
2B
2D
6E
4Z
1
1
6C
2D
2D
4G
5E

Navarcles
Navàs

6D
6E

Òdena
Olèrdola
Olesa de Bonesvalls
Olesa de Montserrat
Olivella
Orpí
Òrrius

6B
4B
3B
3B
3A
5C Tagamanent
3E Talamanca

Esparreguera
Esplugues de Llobregat
l'Estany

Pacs del Penedès
Palafolls
Palau-solità i Plegamans
Pallejà
la Palma de Cervelló
el Papiol
Parets del Vallès
Piera
Pineda de Mar
el Pla del Penedès
la Pobla de Claramunt
Polinyà
el Pont de Vilomara i Rocafort
Pontons
el Prat de Llobregat
els Prats de Rei
3E Premià de Dalt
Premià de Mar
3B Puigdàlber
1 Pujalt
6E

Figaró-Montmany
Fogars de la Selva
Fogars de Montclús
Fonollosa
Font-rubí
les Franqueses del Vallès

4F
5H
4G
6E
4B
3D

Dosrius

Sabadell
Sallent
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Boi de Llobregat
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Climent de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Esteve de Palautordera
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu Sasserra
Sant Fost de Campsentelles
Sant Fruitós de Bages
Sant Iscle de Vallalta
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d'Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Martí de Centelles
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sarroca
Sant Martí Sesgueioles
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Pere de Vilamajor
Sant Pere Sallavinera
Sant Pol de Mar
Sant Quintí de Mediona
Sant Quirze del Vallès
Sant Quirze Safaja
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramenet
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Fe del Penedès
Santa Margarida de Montbui
Santa Margarida i els Monjos
Santa Maria de Martorelles
Santa Maria de Miralles
Santa Maria de Palautordera
Santa Maria d'Oló
Santa Oliva
Santa Perpètua de Mogoda
Santa Susanna
Santpedor
Sentmenat
Seva
Sitges
Subirats
Súria

Gaià
Gallifa
Garraf (Sitges)
la Garriga
Gavà
Gelida
la Granada
Granera
Granollers
Gualba

Rajadell
Rellinars
Riells i Viabrea
Ripollet
la Roca del Vallès
Rubí
Rubió

4B
5H
2D
2B
2B
2B
2D
4C
4H
4B
5C
2D
5E
4B
1
6C
2E
2E
4B
6C
6E
4E
4G
2C
3D
2C
6B
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En quant a la gamma de títols integrats de transport vigents l’any 2013, aquests es
resumeixen en: T-10; T-50/30; T-70/30; T-Mes; T-Trimestre; T-Jove; T-Dia; T-12; i
targetes amb descomptes per a famílies monoparentals i famílies nombroses.
Aquests títols integrats s’adquireixen d’acord amb el nombre de zones per on transiti el
viatger, pagant fins a un màxim de 6 zones, i es poden utilitzar en els serveis regulars,
que discorren dins l’àmbit assenyalat, dels següents operadors: 25 Osona Bus, Alsina
Graells, Aut. Julià, Aut. de Granollers, Aut. Vendrell, Authosa, Aut. R. Font, Autocorb,
Autos Castellbisbal, Bages Exprés, Barcelona Bus, Bus Castellví, Bus Nou Barris,
Cingles Bus, CRA La Hispania, Empresa Casas, Empresa Plana, FYTSA, FGC,
Hispano Hilarienca, Hispano Igualadina, Hispano Llacunense, Manresa Bus, Martí
Colomer, Masats Transports Generals, Mataró Bus, Mohn, MolinsBus, Montferri Hnos,
Mon·Bus, Oliveras, Rodalies de Catalunya (operat per Renfe), Rosanbus, Rubí Bus,
Sagalés, Saiz Tour, Sarbús, Soler i Sauret, TCC, TGO, Tibus, TMB, TMESA, TRAM,
TransBages, Transports Castellà, Transports Públics, TTS Pujol i Pujol, TU Masnou,
TUS i TUSGSAL.
En el marc assenyalat, i atès l’elevat nombre d’usuaris que utilitzen a diari els diferents
serveis regulars de transport en l’extens àmbit territorial de referència, l’ATM requereix
disposar d’una àmplia xarxa de punts de venda de títols integrats al voltant de tot
aquest àmbit territorial, de manera que la compra d’aquests títols integrats sigui
fàcilment accessible per a la ciutadania.
Pel que fa a l’objecte del conveni, només seran objecte de comercialització i distribució
els següents títols integrats de l’ATM:
Característiques:
T-10
10 desplaçaments integrats en tots els modes de transport
segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). Títol multipersonal i
horari.
T-50/30
50 desplaçaments integrats en tots els modes de transport
segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). Validesa: 30 dies
consecutius des de la seva primera validació. Títol unipersonal i
horari.
T-70/30
70 desplaçaments integrats en tots els modes de transport
segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). Validesa: 30 dies
consecutius des de la seva primera validació. Títol multipersonal i
horari.
T-Mes
Desplaçaments il·limitats, a les zones delimitades per la primera
validació, en tots els modes de transport segons les zones a
travessar (d’1 a 6 zones). Validesa: 30 dies consecutius des de la
seva primera validació. Títol personalitzat mitjançant DNI, NIE o
passaport.
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T-Trimestre
Desplaçaments il·limitats, a les zones delimitades per la primera
validació, en tots els modes de transport segons les zones a
travessar (d’1 a 6 zones). Validesa: 90 dies consecutius des de la
seva primera validació. Títol personalitzat mitjançant DNI, NIE o
passaport.
T-Jove
Desplaçaments il·limitats, a les zones delimitades per la primera
validació, en tots els modes de transport segons les zones a
travessar (d’1 a 6 zones). Validesa: 90 dies consecutius des de la
seva primera validació. Títol personalitzat mitjançant DNI, NIE o
passaport, per a joves menors de 25 anys.
T-Dia
Desplaçaments il·limitats, a les zones delimitades per la primera
validació, en tots els modes de transport segons les zones a
travessar (d’1 a 6 zones). Validesa: 1 dia des de la seva primera
validació fins l’acabament del servei.

Aquests títols s’adquiriran d’acord amb el nombre de zones per on transiti el viatger,
pagant fins a un màxim de 6 zones.
Els títols integrats permeten fins a 3 transbordaments en un mateix desplaçament. El
temps màxim de què es disposa per fer els transbordaments, en el cas dels títols
horaris, és d’1 hora i 15 minuts per als títols d’1 zona; aquest temps s’incrementa en
15 minuts per a cada zona addicional.
Els preus aprovats per part del Consell d’Administració de l’ATM per a l’exercici 2013
són:

Preus 2013 (euros)
Bitllet Senzill
T-10
T-50/30
T-70/30
T-Mes
T-Trimestre
T-Jove
T-Dia
T-2 Comerç

1 Zona
2,00
9,80
39,20
54,90
52,75
142,00
105,00
7,25
2,00

2 Zones
2,80
19,40
65,50
79,40
77,45
211,00
155,00
11,50
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3 Zones
3,75
26,40
91,90
109,00
105,00
290,00
210,00
14,50

4 Zones
4,75
33,95
114,50
133,50
124,50
342,50
249,00
16,35

5 Zones
6,05
39,00
135,00
153,00
143,00
390,00
285,50
18,40

6 Zones
7,10
41,50
150,00
165,50
153,00
406,00
305,50
20,65

Preus 2013 (euros)
1 Zona
Famílies Monoparentals/Nombroses
T-Mes FM/FN general
42,20
T-Mes FM/FN especial
26,40
T-Trimestre FM/FN general
113,60
T-Trimestre FM/FN especial
71,00
T-Jove FM/FN general
84,00
T-Jove FM/FN especial
52,50
T-FM/FN 70/90 general
54,90
T-FM/FN 70/90 especial
34,30

2 Zones

3 Zones

4 Zones

5 Zones

6 Zones

61,95
38,75
168,80
105,50
124,00
77,50
108,65
67,90

84,00
52,50
232,00
145,00
168,00
105,00
147,85
92,40

99,60
62,25
274,00
171,25
199,20
124,50
190,10
118,85

114,40
71,50
312,00
195,00
228,40
142,75
218,40
136,50

122,40
76,50
324,80
203,00
244,40
152,75
232,40
145,25

1 Zona

2 Zones

3 Zones

4 Zones

5 Zones

6 Zones

29,40

29,40

29,40

29,40

29,40

29,40

Preus 2013 (euros)
Bonificació aturats
T-Trimestre

VI.- Adquisició de títols pel distribuïdor:
L’adquisició dels títols integrats ATM es realitzarà als proveïdors homologats per
l’ATM qui facilitarà la relació dels proveïdors de títols magnètics homologats.
El volum de compra de cadascun dels títols de transport integrats ATM s’establirà de
comú acord entre el distribuïdor i l’ATM.
Tots els títols seran confeccionats amb un estricte control en la numeració seqüencial,
imprimint en el títol el codi de gestor i el lot.
El distribuïdor realitzarà el control de recepció dels títols de transport integrats a
l’objecte d’assegurar que aquests compleixin els requisits establerts per l’ATM.
El distribuïdor assumirà el cost de fabricació d’aquests títols que serà repercutit a
l’ATM, adjuntant còpia de les factures emeses pel/s fabricant/s.

VII.- Emmagatzematge de títols pel distribuïdor:
El distribuïdor realitzarà l’emmagatzematge dels diferents títols de transport ATM, així
com el control d’existències de cada títol per assegurar el subministrament als
diferents punts de venda.
És obligació del distribuïdor disposar d’unes instal·lacions que reuneixin un mínim de
nivell de seguretat (per ex. caixes fortes de obertura retardada) i mantenir en bon estat
les seves instal·lacions de manera que es facilitin i garanteixin les operacions
d’emmagatzematge, custodia i distribució dels títols ATM.
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En cas de robatori o furt, el distribuïdor abonarà a l’ATM el muntant demostrat de la
pèrdua soferta, d’acord al valor del preu de venda al públic.

VIII.- Comercialització de títols pel distribuïdor:
El distribuïdor té l’obligació d’oferir la totalitat de la gamma de títols integrats ATM (no
inclou la gamma de famílies nombroses i monoparentals ni la bonificació per a aturats)
als diferents punts de venda que conformin la seva xarxa de comercialització i que ha
d’abastar la totalitat de l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat (6 corones).
És competència de l’ATM la fixació del preu de venda al públic dels títols de transport i
cap establiment podrà realitzar promocions de venda de títols integrats ATM que
suposin un canvi del preu establert.

IX.- Distribució títols pel distribuïdor:
El distribuïdor té l’obligació de lliurar als canals gestionats directament per l’ATM
(principalment empreses de transport) els títols de transport que li sol·licitin.

X.- Informació punt de venda:
El distribuïdor realitzarà també l’emmagatzematge, control d’estocs i distribució als
punts de venda de la informació impresa proveïda per l’ATM per a les campanyes de
comunicació destinades als clients i als diferents punts de venda.

XI.- Informació a transmetre a l’ATM:
El distribuïdor subministrarà informació amb detall diari de les vendes de títols
integrats ATM als punts de venda i del lliurament de títols integrats ATM als canals
gestionats directament per l’ATM, utilitzant els mitjans informàtics i en els termes i
condicions que s’especifiquen en aquest document.

XII.- Requisits mínims de capacitat:
El distribuïdor es compromet a vendre la totalitat de la gamma de títols integrats en tot
l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat.
La comissió màxima per al punt de venda és del 2%. Un percentatge superior
necessitarà l’autorització expressa de l’ATM que haurà d’estar suficientment raonada
per a la seva autorització.
El nombre mínim de títols de transport venuts en un any és de 400.000 títols. Es fixa
aquesta quantitat per economies d’escala en la fabricació. El distribuïdor haurà
d’acreditar degudament aquesta circumstància.
Es fixa una garantia de SIS-CENTS MIL EUROS (600.000 euros), que s’haurà de
prestar en la forma assenyalada en aquest document. La garantia haurà d’estar
dipositada en l’ATM. En cas que l’import de l’estoc de títols superi aquesta quantitat en
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un període de 3 mesos, s’ampliarà la garantia per un import equivalent a l’excés de la
garantia inicial.
El distribuïdor lliurarà anualment a l’ATM el llistat dels punts de venda gestionats per la
seva xarxa de comercialització de títols.

XIII.- Serveis i tasques a realitzar:
Els distribuïdors habilitats i que signin el conveni hauran de portar a terme els
següents serveis en règim de no exclusivitat:
La gestió d’adquisició, emmagatzematge, distribució dels títols de transport als punts
de venda i empreses de transport integrades, venda dels títols integrats a través de
punts propis, informació als punts de venda de les condicions dels títols de transport
integrats (fulletons informatius, tarifes ...) dins de l’àmbit territorial del Sistema Tarifari
Integrat i el subministrament d’informació a l’ATM d’aquesta gestió.

XIV.- Control de títols integrats:
Amb l’objectiu d’evitar la utilització fraudulenta o falsificació de títols integrats ATM per
part de qualsevol persona física o jurídica (punts de venda, tercers, ...), l’ATM està
interessada en conèixer en tot moment la destinació dels diferents títols integrats ATM
adquirits, emmagatzemats, comercialitzats i/o distribuïts pel distribuïdor.
En el conveni a signar amb el distribuïdor s’establiran els mecanismes adients per
garantir durant la prestació del servei l’existència d’un flux continu d’informació entre el
distribuïdor i l’ATM que tindrà precisament per objectiu lluitar contra aquestes
conductes d’utilització fraudulenta o falsificació de títols integrats ATM que puguin
donar-se en cada moment en el mercat.

XV.- Condicions econòmiques:
Les condicions econòmiques de prestació dels serveis objecte del conveni seran, per a
tots els distribuïdors que el signin, les següents:
En el cas que el distribuïdor faci només la gestió d'adquisició, emmagatzematge i
distribució pels canals dependents de I'ATM (Empreses de transport, Banca, Caixes,
etc.), percebrà una comissió fixa, IVA apart, de l’1,85% sobre l'import al preu de venda
al públic dels títols distribuïts. A aquesta quantitat se li afegirà el 21% de l’IVA o el que
legalment correspongui en cada moment.
En el cas que el distribuïdor faci la gestió complerta d'adquisició, emmagatzematge,
distribució i venda, a través dels seus canals propis, als seus punts de venda,
percebrà una comissió fixa, IVA apart, del 3,85% sobre I'import de les vendes dels
títols al preu de venda al públic. A aquesta quantitat se li afegirà el 21% de l’IVA o el
que legalment correspongui en cada moment.
Ambdues comissions són fixes i independents del nombre de títols que I'ATM
comercialitza en cada moment.
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El distribuïdor està obligat a practicar de forma regular liquidacions a l’ATM pels títols
distribuïts i venuts pel total del que s’hagi recaptat menys la comissió que li correspon
per la seva gestió i els costos de fabricació assumits.
La liquidació per la venda de títols es farà efectiva ingressant a favor de l’ATM el
100% de l’import els dies 17 i 3 de cada mes, o el dia hàbil següent en cas que
aquests siguin inhàbils, respecte dels períodes compresos entre els dies 1 al 15 i 16 al
31, respectivament.
El distribuïdor emetrà mensualment a l’ATM la factura corresponent, que inclourà la
Comissió corresponent d’acord amb l’indicat en aquest punt, així com els costos de
fabricació dels títols que el distribuïdor repercutirà a l’ATM.

XVI.- Operativa del protocol de comunicacions:
A. Criteri d'intercanvi d'informació
L’intercanvi d'informació entre els distribuïdors i l'ATM s'efectuarà a través de fitxers
ASCII del qual el detall de format es donarà en el seu moment. Aquests fitxers ASCII
s'enviaran encriptats per assegurar la confidencialitat.
B. Criteri de comunicació
•

L'intercanvi d'informació es realitzarà a través de la xarxa pública d'Internet, en una
comunicació mestre / esclau en la qual el distribuïdor actuarà com a mestre i l'ATM
com a esclau, mitjançant SFTP contra el servidor de SFTP Cerberus FTP Server 4
de l'ATM.

•

En la comunicació via Ia xarxa pública d'Internet, el distribuïdor enviarà els fitxers
d'explotació a l'ATM i recollirà els fitxers d'informació que li proporcioni l'ATM via
SFTP.

•

L'autenticació en el servidor SFTP per a l’enviament o recollida de fitxers, es
realitzarà mitjançant claus SSH i contrasenya d'usuari. Les claus SSH sols conté
una clau pública (la clau privada associada s'emmagatzema separadament). No
conté cap informació sobre el propietari de la clau. L'autenticació serà configurable
i transparent a l'usuari. La clau pública haurà de ser proporcionada pels
distribuïdors a l'ATM, que la instal·larà al servidor SFTP.

•

El distribuïdor establirà una comunicació automàtica diària amb l'ATM a
l'hora/minut establert per la pròpia ATM. En cas de problema en la comunicació es
realitzaran fins i a n intents (paràmetre definit per l'ATM) separats per un interval de
temps (paràmetre definit per l'ATM).

•

Cada empresa tindrà accés en l'ATM a la seva bústia de recepció (R) i tramesa (E)
de fitxers paquet (*.ZIP) en sengles directoris d'emissió i recollida que es detallaran
en el seu moment.
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XVII.- Operativa de la seguretat en les comunicacions:

C. Criteri de seguretat en el subministrament de la informació
•

La seguretat en la transmissió de les dades es realitza mitjançant algoritmes
d'encriptació. SFTP és un protocol de xarxa que proporciona la funcionalitat
necessària per a la transferència i manipulació de fitxers sobre un fluix de dades
fiable. El servidor SFTP està configurat per a la utilització de l'algoritme RSA. La
configuració dels algoritmes de xifrat és transparent a l'usuari.

•

La transferència dels fitxers es realitza mitjançant empaquetats .zip protegits per
contrasenya. La integritat en la transmissió de les dades vindrà donada pel propi
CRC de l'empaquetat que conté les dades.

D. Informació a proporcionar per l'ATM
L'ATM proporcionarà al distribuïdor la següent informació:
•
•
•
•
•
•

Direcció IP del servidor SFTP de l'ATM.
Usuari per accedir al servidor SFTP de l'ATM.
Contrasenya per accedir al servidor SFTP. Aquesta mateixa contrasenya l'ha
d'utilitzar el distribuïdor per empaquetar cada fitxer d'explotació prèviament al
seu enviament a l'ATM.
Directori en el servidor SFTP on deixar els fitxers d'explotació.
Directori en el servidor SFTP des d’on ha de recollir els fitxers que li proporcioni
l'ATM.
Hora i minut de connexió diària a l'ATM.

E. Informació a proporcionar pel distribuïdor a l'ATM
El distribuïdor proporcionarà a l'ATM la següent informació:
•

Clau pública RSA 1024 bits. L'esmentada clau s'haurà de proporcionar a l'ATM
en un fitxer el detall del qual es proporcionarà en el seu moment.

F. Criteri d'encriptació de les comunicacions
Característiques de la comunicació:
•
•
•

Protocol SFTP
Algoritme d'encriptació: RSA
Claus: RSA 1024 bits

G. Criteri d'empaquetament del fitxer d'informació ASCII
En subministrar un fitxer ASCII (*.txt) d'informació a l'ATM, prèviament a la seva
tramesa mitjançant SFTP, s'haurà d'empaquetar en format *.ZIP utilitzant la
contrasenya proporcionada per l'ATM. Amb l'empaquetament es redueix a una
cinquena part el volum d'informació a transferir.
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H. Criteri de desempaquetament del fitxer d'informació ASCII
Els fitxers recollits de l'ATM pel distribuïdor estaran empaquetats en format *.ZIP. Per
desempaquetar-los el distribuïdor haurà d'utilitzar la mateixa contrasenya que utilitza
per empaquetar.
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ANNEX I

CONVENI TIPUS

Barcelona, [____] de [___] de 2013.

REUNITS
D'una part, el Sr. JOSEP ANTON GRAU I REINÉS, amb DNI 40.823.135-K, en
qualitat de Director General de L’Autoritat del Transport Metropolità (d'ara
endavant ATM), Consorci per a la coordinació del transport públic de l’àrea de
Barcelona, amb seu a Barcelona, carrer Muntaner 315-321 i amb el C.I.F. núm.
P-5890049-I, i en ús de les facultats que té concedides en matèria de
contractació en virtut de l'article 2.2 punt 3.a) del Reglament de règim interior.
De I'altra part, el Sr. [____], amb DNI número [_____], en nom i representació de
[______], amb domicili al carrer [____], [___], de [____], amb C.I.F. núm. [____],
segons [____], inscrita en el Registre Mercantil de [___], en endavant referida
com “EL DISTRIBUÏDOR”.

Les parts, en ús de les facultats que tenen atribuïdes, es reconeixen la capacitat
suficient per atorgar el present conveni, per la qual cosa
MANIFESTEN

I.- El Consell d’Administració de I'ATM, en la sessió de 15 de novembre de 2000,
va aprovar el Projecte de desenvolupament i implantació del sistema tarifari
integrat a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), la zonificació per corones i
sectors i la gamma de títols integrats i les seves prestacions.
El projecte aprovat es basa en el principi fonamental de donar la màxima facilitat
a l’usuari alhora d'adquirir els títols de transport integrats, i és previst que això
s'aconsegueixi mitjançant l’habilitació de diferents entitats que disposin de xarxes
que permetin incrementar els punts de venda on comercialitzar els títols ATM.

II.- En data 20 de febrer de 2013 el Comitè Executiu de I'ATM va acordar aprovar
el document que s’incorpora com ANNEX 1 d’aquest conveni, publicat al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i dirigit a l’obtenció d’una habilitació per a
l’adquisició, l’emmagatzematge, la comercialització i la distribució de títols
integrats de transport ATM a diferents punts de venda ubicats en l’àmbit
d’aplicació de la integració tarifària, així com en l’emmagatzematge i distribució,
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als potencials punts de venda ubicats en l’esmentat àmbit, d’informació impresa
proveïda per l’ATM per a les campanyes de comunicació a aquests punts de
venda i a la seva clientela, en règim de no exclusivitat, a través d’un sistema
d’habilitacions que permet la incorporació per al desenvolupament d’aquestes
funcions de totes aquelles empreses que ho sol·licitin sempre que acreditin
complir els requisits fixats al document de referència.

III.- Que el distribuïdor va sol·licitar en data [___] la seva habilitació per a la
distribució de títols integrats de transport ATM, havent-se acordat en data [____]
pel Director General d’ATM aquesta habilitació.

IV.- En data [___] el distribuïdor ha constituït la garantia mitjançant [___].

V.- La xarxa de distribució del distribuïdor, que compta amb aproximadament
[___] establiments adherits, permet arribar a la majoria de municipis que abasta la
Integració Tarifària.

VI.- El distribuïdor manifesta disposar de la capacitat tècnica necessària i suficient
per gestionar el servei de comercialització de títols de transport ATM, dins l’àmbit
territorial que comprèn el projecte d'integració tarifària, a través dels establiments
inclosos a la seva xarxa de distribució.

I, atès l’anterior, les parts, reconeixent-se mútua i recíprocament la representació
en que actuen i la capacitat per a obligar-se, atorguen i formalitzen el present
conveni amb subjecció als següents

PACTES

Primer. Objecte
1.1.- L'objecte del conveni és formalitzar les relacions entre l’ATM i distribuïdor
originades arran de l’habilitació atorgada en data --- així com establir els criteris
per al desenvolupament de les funcions consistents en l’adquisició,
l’emmagatzematge, la comercialització i la distribució de títols integrats de
transport ATM als punts de venda que conformen la seva xarxa de distribució,
ubicats en l’àmbit d’aplicació de la integració tarifària, així com en
l’emmagatzematge i distribució, als punts de venda ubicats en l’esmentat àmbit,
d’informació impresa proveïda per l’ATM per a les campanyes de comunicació a
aquests punts de venda i a la seva clientela.
1.2.- Aquestes funcions es desenvolupen en règim de no exclusivitat, essent
conegut i admès pel distribuïdor que existeixen i poden existir terceres empreses
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en termes anàlegs per al desenvolupament de les mateixes funcions a través de
les seves respectives xarxes de distribució.

Segon. Adquisició de títols ATM
El distribuïdor adquirirà els títols ATM als proveïdors homologats per I'ATM. Amb
aquesta finalitat I'ATM facilitarà a aquesta empresa la relació dels proveïdors de
títols magnètics homologats. El volum de compra de cadascun dels títols de
transport integrats ATM s’establirà de comú acord entre el distribuïdor i l’ATM.
Tots els títols hauran d'ésser confeccionats amb un estricte control en la
numeració seqüencial. El distribuïdor assumirà el cost de fabricació d'aquests
títols que serà repercutit a I'ATM.
El nombre mínim de títols de transport venuts en un any ha de ser de 400.000
títols. Es fixa aquesta quantitat per economies d’escala en la fabricació. El
distribuïdor haurà d’acreditar degudament aquesta circumstància.

Tercer. Control de Recepció i Emmagatzematge de títols ATM
El distribuïdor realitzarà la gestió del control de recepció, i d'emmagatzematge
dels diferents títols de transport ATM, així com el control d’existències de cada
títol per assegurar el subministrament als diferents punts de venda, sense
trencar els estocs. El distribuïdor s'obliga a mantenir en bon estat les seves
instal·lacions, de manera que es facilitin i garanteixin les operacions
d'emmagatzematge, custodia i distribució dels títols ATM, com recull el document
incorporat com ANNEX 1 d’aquest conveni. En cas de robatori o furt, el
distribuïdor abonarà a I'ATM el muntant demostrat de la pèrdua soferta, d'acord
al valor del preu de venda al públic, sens perjudici d’aquelles penalitats que
pugui imposar l’ATM.

Quart. Comercialització de títols ATM
La gamma de títols regulars amb banda magnètica indicada per l’ATM, es
comercialitzarà als diferents punts de venda que integren la xarxa de distribució
del distribuïdor. El distribuïdor posarà els mitjans necessaris per tal que des dels
punts de venda de la seva xarxa de distribució es dugui a terme de forma
satisfactòria i eficaç la comercialització de títols objecte del conveni. El
distribuïdor s'obliga a que la totalitat de la gamma de títols ATM objecte de la
present habilitació estigui disponible en tots els d'establiments de la seva xarxa
de distribució, adaptada a l’àmbit geogràfic de l’ATM. És competència de I'ATM
la fixació del preu de venda al públic dels títols de transport i no es podran
realitzar promocions de venda de títols integrats que suposin una disminució del
preu. La relació de títols i preus dels mateixos per a l’any 2013 s'acompanyen a
l’ANNEX 1. Qualsevol modificació en relació als títols objecte de comercialització
o variació en el preu haurà de ser comunicada per l’ATM al distribuïdor.
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Cinquè. Informació impresa per al públic
El distribuïdor realitzarà també l'emmagatzematge, control d'estocs i distribució
als punts de venda de la seva xarxa de distribució de la informació impresa
proveïda per I'ATM per a les campanyes de comunicació destinades als clients i
als punts de venda.
Sisè. Comissions a percebre
En el cas que el distribuïdor faci només la gestió d'adquisició, emmagatzematge i
distribució pels canals dependents de I'ATM (Banca, Caixes, operadora, etc.),
percebrà una comissió fixa, IVA apart, de 1,85% sobre l'import al preu de venda
al públic dels títols distribuïts. A aquesta quantitat se li afegirà el 21% de l’IVA o
el que legalment correspongui en cada moment.
En el cas que el distribuïdor faci la gestió complerta d'adquisició,
emmagatzematge, distribució i venda, a través dels seus canals propis, als seus
punta de venda, percebrà una comissió fixa, IVA apart, del 3,85% sobre I'import
de les vendes dels títols al preu de venda al públic. A aquesta quantitat se li
afegirà el 21% de l’IVA o el que legalment correspongui en cada moment.
És competència de l’ATM la fixació del preu de venda al públic dels títols de
transport i cap establiment podrà realitzar promocions de venda de títols
integrats ATM que suposin un canvi del preu establert. La comissió màxima per
al punt de venda és del 2%, que abonarà directament el distribuïdor; un
percentatge superior necessitarà l’autorització expressa de l’ATM que haurà
d’estar suficientment raonada per a la seva autorització.

Setè. Liquidacions de les vendes
El distribuïdor s'obliga a trametre a I'ATM les liquidacions practicades en relació
al nombre de títols que aquesta societat hagi distribuït i/o venut a través dels
seus punts de venda, i pel total del que s'hagi recaptat, prèvia deducció de la
comissió que Ii correspon percebre per la gestió realitzada. Aquestes
liquidacions les farà efectives ingressant a favor de I'ATM l'import líquid de les
operacions esmentades, els dies 3 i 17 de cada mes, o el dia hàbil següent cas
que aquests siguin inhàbils, respecte dels períodes compresos entre els dies 1 al
15 i 16 al 31, respectivament.
El distribuïdor emetrà mensualment a l’ATM la factura corresponent, que inclourà
la retribució que es refereix als serveis prestats i a la quota corresponent a
l’impost sobre Valor Afegit, així com els costos de fabricació.
Vuitè. Seguiment del conveni
El distribuïdor subministrarà informació amb detall diari de les vendes dels títols
ATM acumulant per tipus de títols i zones tarifaries, lloc concret de les vendes
realitzades, així com dels moviments d'estocs.
Aquesta tramesa d’informació serà semestral per part del distribuïdor.
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L’ATM podrà requerir al distribuïdor qualsevulla altra informació que li pugui ser
d’utilitat per poder fer un correcte seguiment del conveni, podent fins i tot, variar
el termini objecte de seguiment.

Novè. Sistema de comunicacions
El sistema de comunicacions entre el distribuïdor i l’ATM haurà de respectar el
protocol que figura al document acompanyat com ANNEX 1.
Desè. Durada del conveni
La vigència del present conveni s’estableix pel període comprès entre la data de
la seva formalització fins el 31 de desembre de 2016.
Onzè. Garantia
El distribuïdor ha constituït una garantia per un import de SIS CENTS MIL
EUROS (600.000 Euros) mitjançant aval bancari que s’acompanya com
ANNEX 2.
Aquesta garantia respondrà de l’estricte compliment per part del distribuïdor
de totes les obligacions derivades del present conveni i del document
acompanyat com ANNEX 1, així com dels danys i perjudicis que es puguin
derivar de l’incompliment de les esmentades obligacions, podent en
conseqüència ésser incautada per l’ATM en cas d’incompliment de les
obligacions convenials.
Dotzè. Penalitzacions
La demora en la liquidació de les vendes per part del distribuïdor donarà lloc a
una penalització equivalent al 10% de la quantitat que sigui objecte
d’abonament a l’Administració.
Aquesta penalització serà incrementada en un 10% addicional si la demora en
la liquidació es produeix més de dues vegades durant l’execució del conveni
per part del distribuïdor.
Aquesta penalitat ha de ser imposada per l’ATM prèvia audiència del
distribuïdor.
Tretzè. Causes de pèrdua de l’habilitació.
Seran causes de pèrdua anticipada de l’habilitació les següents:

- L’incompliment per part del distribuïdor de les obligacions essencials
derivades del títol habilitant.
- La declaració del distribuïdor en situació de concurs de creditors, o la
sol·licitud pel distribuïdor d’aquesta declaració.
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- La pèrdua per part del distribuïdor de les condicions que li permeten el
compliment de l’obtenció de l’habilitació.
- L’establiment per part de l’ATM de noves condicions en el sistema tarifari
integrat que faci necessari per part de l’Administració determinar les noves
condicions de comercialització dels títols integrats de transport.
En qualsevol dels supòsits indicats, l’ATM podrà donar per resolt el títol
habilitant i el distribuïdor haurà de retornar tots els estocs de títols que disposi,
tot procedint a realitzar una liquidació de les vendes realitzades, que haurà de
ser conformada per l’ATM.
Catorzè. Competència i jurisdicció
Si amb motiu de l’aplicació d'aquest conveni sorgeixen discrepàncies entre
l'ATM i el distribuïdor, una vegada esgotada la via administrativa, coneixerà de
l'assumpte la jurisdicció contenciosa-administrativa de la ciutat de Barcelona.
Per a la seva constància i en prova de conformitat de tot el convingut, les dues
parts signen per duplicat el present document en el lloc i data
d’encapçalament.

L’ATM

EL DISTRIBUÏDOR

21

ANNEX II
Sol·licitud d’habilitació per a la distribució de títols integrats de transport ATM.

Dades de la persona que formula la sol·licitud (amb poders suficients):
Cognom i nom: ........................., ..............

DNI: ..................

Persona jurídica en nom de la qual intervé, si s’escau:
Nom de la raó social: ....................
Domicili seu social: .......................
Població i CP: ...........................

NIF: ...................
Telèfon: .............
Fax: ..................

Domicili / adreça de correu electrònic a efectes de notificacions:
....................................................................

Documentació que aporta segons els següent índex detallat:
- .........................
- .........................
- .........................

A ..........., a ........................

_____________________
Sr./a .......................
Empresa ................

D’acord amb l’article 5 de la LOPD 15/1999, de protecció de dades, us informem que
les dades personals facilitades són tractades amb la deguda seguretat i
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confidencialitat, podent exercitar els seus drets ARCO a la seu de l’ATM del carrer
Muntaner número 315-321, 08021 de Barcelona.
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