
RESOLUCIÓ sobre la creació del sistema d’habilitació per a ser proveïdor 
o fabricant de Terminals d’Interacció amb l’Usuari (TIU) per a la seva 
integració en l’equipament del sistema T-mobilitat 

 
L’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (en endavant ATM) és 
l’administració competent del Sistema Tarifari Integrat (en endavant STI), 
participat pel conjunt d’administracions i operadors implicats en el transport 
públic col·lectiu competents en el territori. 

L’STI descansa en un sistema tecnològic robust que garanteix la 
interoperabilitat, transparència, eficiència i fiabilitat del sistema en qualsevol 
dels seus àmbits de gestió. 

En virtut dels canvis tecnològics i del projecte T-mobilitat, l’ATM té interès en 
habilitar, en règim de no exclusivitat, tots aquells proveïdors o fabricants que 
s’encarreguin de proveir o fabricar els diferents tipus de TIUs habilitats en el 
sistema T-mobilitat, per tal de conformar una xarxa de proveïdors o fabricants 
estable en la seva provisió i adaptable a les modificacions tecnològiques que 
pugui esdevenir en el propi sistema del projecte T-mobilitat.  

Atès que 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 per a la provisió o fabricació més potent i eficaç, de 
present i de futur. 

Atès que en l’actual sistema basat en targeta magnètica, l’ATM és 
l’administració que prescriu la norma i la responsable en darrer terme 
d’homologar els fabricants actuals. 

Vist que l’ATM ha establert un marc d’especificacions unificat, compartit, de 
col·laboració i preceptiu que assegura la interoperabilitat del sistema amb 
independència dels actors que participin i per aquest motiu resulta necessari 
procedir a l’aprovació d’unes condicions d’homologació respecte del sistema 
d’habilitació per ser proveïdor o fabricant de terminals d’interacció amb l’usuari 
(TIU) per a la seva integració en l’equipament del sistema T-mobilitat i que 
s’adjunten en annex. 

En sessió ordinària de data 17 de juliol de 2018, el Consell d’Administració de 
l’ATM va acordar aprovar les condicions generals d’homologació respecte del 
sistema d’habilitació per ser proveïdor o fabricant de terminals d’interacció amb 
l’usuari (TIU) per a la seva integració en l’equipament del sistema T-mobilitat, 
així com va autoritzar al Director General per portar a terme les actuacions que 
siguin oportunes per a fer-la efectiva.  
 
Per tot plegat,  

 

Resolc:  

1.- Crear el sistema d’habilitació per a ser proveïdor o fabricant de Terminals 
d’Interacció amb l’Usuari (TIU) per a la seva integració en l’equipament del 
sistema T-mobilitat. 



 

2.- Aprovar el model oficial de sol·licitud d’habilitació, en els termes i condicions 
que es deriven dels documents annexes a la Resolució.  

3.- 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).  

 

Barcelona, 18 de juliol de 2018. 

 

 

Pere Torres Grau 

Director General 

 

http://www.atm.cat/

