
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

ANUNCI sobre correcció d’errades de l’Anunci de les tarifes que han de regir a partir del dia 1 de gener de
l’any 2018 en el sistema de transport públic col·lectiu en l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’àrea de
Barcelona, publicat al DOGC núm. 7525, de 29.12.2017.

Detectat error material en la publicació de l'anunci relatiu a les tarifes que han de regir a partir del dia 1 de
gener de l'any 2018 en el sistema de transport públic col·lectiu en l'àmbit del sistema tarifari integrat de l'àrea
de Barcelona, publicat el dia 29 de desembre de 2017, DOGC núm. 7525,

 

Allà on diu en relació els títols monomodals de Rodalies de Catalunya:

“Anada i tornada (dos viatges): el preu equival al de dos bitllets senzills i el viatge de tornada podrà fer-se
dins de les zones de validesa del títol de transport, no sent necessari que sigui en el sentit invers al d'anada.
Validesa: viatge d'anada durant les dues hores següents a la seva expedició i, el viatge de tornada, serà vàlid
fins la finalització del servei regular del dia següent de la seva emissió.”

Ha de dir en relació els títols monomodals de Rodalies de Catalunya:

“Anada i tornada (dos viatges): el preu equival al de dos bitllets senzills i el viatge de tornada podrà fer-se
dins de les zones de validesa del títol de transport, no sent necessari que sigui en el sentit invers al d'anada.
Validesa: viatge d'anada durant les dues hores següents a la seva validació i, el viatge de tornada, serà vàlid
fins la finalització del servei regular del dia següent de la validació del viatge d'anada. Vàlid: fins el canvi de
tarifes.”

 

Barcelona, 29 de desembre de 2017

 

Pere Torres Grau

Director general
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