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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ALTRES ENS
CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ
ANUNCI de les compensacions de títols integrats caducats durant en el període de vigència de l’estat
d’alarma a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, establert pel Reial Decret 463/2020, de 14 de
març i les pròrrogues successives.
Atesa que la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC número 8084B), estableix en el seu article 1, apartat f, respecte de les mesures preventives en l'àmbit
del transport públic: “Quan acabi l'emergència, les ATM territorials establiran els mecanismes de compensació
de títols no utilitzats completament per causa d'aquestes mesures i que hagin caducat”.
Atès que l'article 2 del Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària
provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya, determina que, d'acord
amb el que ha previst l'article 5 del Reial decret 555/2020, de 5 de juny, queden sense efecte a Catalunya les
mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma.
Tenint en compte l'anterior i, en compliment de la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual
s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, s'han
adoptat les següents mesures preventives per a la compensació dels títols integrats caducats que no s'han
pogut utilitzar durant el període de confinament:

a) La compensació s'aplicarà sempre als títols caducats adquirits i validats per primera vegada fins al dia 13 de
març de 2020 inclòs (abans de les 00:00 hores del dia 14 de març de 2020, data de l'entrada en vigor de
l'estat d'alarma), a excepció de la mesura determinada posteriorment en l'apartat e).

b) Els títols caducats i validats per primera vegada abans del 14 de març de 2020 objecte de compensació
seran els següents:
b1) Títols mensuals (T-usual (inclosa la gamma T-usual FM/FN general i especial), T-grup i T-familiar).
b2) Títols trimestrals (T-jove (inclosa la gamma T-jove FM/FN general i especial), T-trimestre (adquirida
l'any 2019) i T-70/90 FM/FN).

c) Sempre que no s'hagi efectuat cap validació amb posterioritat del dia 13 de març de 2020 i fins a la data de
caducitat del títol, la compensació serà el nombre de dies perduts compresos entre el dia 14 de març de 2020 i
la data de caducitat del títol.
Així, en el cas dels títols mensuals, seran els validats abans del 14 de març de 2020 i que no s'hagin fet servir
entre el 14 de març i l'11 d'abril de 2020. En el cas dels títols trimestrals, els validats abans del 14 de març de
2020 i que no s'hagin fet servir entre el 14 de març i el 10 de juny de 2020.
La forma de compensació s'efectuarà de forma automàtica a les màquines validadores dels operadors integrats
a partir del dia 1 de juliol de 2020. En el moment en què una persona passi el seu títol per la validadora es
començarà a comptar la nova data de validesa, incorporant els dies perduts. El sistema de validació imprimirà
en el títol una nova data de caducitat, de manera que recuperarà tots aquells dies que no es va poder utilitzar
des del 14 de març de 2020.
Es disposarà de tot l'any 2020 per fer ús d'aquest procediment de compensació. La data de caducitat del títol
serà la del títol original, fins al 28 de febrer de 2021 en el cas dels títols mensuals i fins a 31 de març de 2021
en el cas dels trimestrals.
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d) Quan s'hagi efectuat alguna validació durant el període de confinament amb posterioritat del dia 13 de març
de 2020 i fins a la data de caducitat del títol, la compensació serà pel nombre de dies reals perduts fins a la
data de caducitat del títol.
Si l'usuari ha efectuat alguna validació del títol amb posterioritat al dia 13 de març de 2020, quan passi el títol
per una màquina validadora, li apareixerà el missatge “títol caducat”. En aquest cas l'usuari ha de seguir els
passos de la via del formulari.
En cas de dubte perquè l'usuari no recordés si ha validat o no després del dia 13 de març de 2020, ha de
decidir comprovar-ho quan realment desitgi fer servir el títol ja que si aquest realment no s'hagués validat a
posteriori del dia 13, li imprimiria la nova caducitat i començaria a comptar a partir d'aquesta validació.
En aquest cas, a partir de l'1 de juliol de 2020 i durant tot l'any 2020 es podrà sol·licitar la compensació dels
dies afectats per la via d'un Formulari de compensació a la web de l'ATM compensacions.atm.cat en el qual es
sol·licitaran les dades del títol de transport que l'usuari vulgui sol·licitar-ne la compensació i les dades
personals de l'usuari, per tal d'analitzar, cas per cas, el dret de compensació i quantificant-se els dies perduts i
la generació, si escau, d'un títol personalitzat, T-compensació covid, a favor de la persona sol·licitant. Aquesta
compensació l'usuari la podrà recollir a partir del dia 1 de setembre, a escollir, entre una sèrie de punts de
recollida de la xarxa de comercialització de l'ATM.
La gamma de títols T-compensació covid és la següent:
- T-compensació covid 1 dia: Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats
durant 1 dia, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones
per les quals es transiti (màxim 6 zones) i fins a l'acabament del servei. Ha d'anar acompanyat d'un document
oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.
- T-compensació covid 5 dies: Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats
durant 5 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport
segons les zones per les quals es transiti (màxim 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial
acreditatiu i en vigor del seu titular.
- T-compensació covid 10 dies: Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats
durant 10 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport
segons les zones per les quals es transiti (màxim 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial
acreditatiu i en vigor del seu titular.
- T-compensació covid 30 dies: Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats
durant 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport
segons les zones per les quals es transiti (màxim 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial
acreditatiu i en vigor del seu titular.
Aquests títols no són aptes per a la venda i tindran una validesa fins al 31 de març de 2021.
Els títols personalitzats són vàlids exclusivament per al titular de la targeta i és un títol de transport de
caràcter personal intransferible, no estant permesa la seva cessió o la seva utilització per una persona diferent
del seu titular.
Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular: DNI, NIE, passaport o permís
de conduir.
Es considera un ús irregular la manca d'acreditació de les persones que viatgen amb un títol personalitzat com
la seva utilització per una persona diferent del seu titular, i comportarà la seva retirada per part de qualsevol
empleat de les diferents empreses de transport públic integrades, sens perjudici de les responsabilitats legals
que se'n puguin derivar.
Pel que fa als casos dels títols il·limitats amb saldo de viatges (T-familiar, T-grup o T-70/90 FM/FN), el
formulari indicarà al sol·licitant la solució de compensació a través de la xarxa de transport integrat, a partir de
l'1 de setembre de 2020.

e) Títols caducats adquirits i validats per primera vegada amb posterioritat al dia 13 de març de 2020, del
personal essencial que, a la pràctica, no van aprofitar la gratuïtat del transport públic que es va establir per als
treballadors i treballadores essencials entre el 2 i el 9 d'abril de 2020.
En aquest cas, també a partir de l'1 de juliol de 2020 i durant tot l'any 2020 es podrà sol·licitar la compensació
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d'aquests dies per la via del formulari de compensació de la web de l'ATM compensacions.atm.cat adjuntant
l'acreditació del model de declaració responsable per facilitar els trajectes entre el lloc de residència i treball,
degudament segellada per l'empresa, d'acord amb l'Ordre SND/307/2020, de 30 de març, per la qual
s'estableixen criteris interpretatius per a l'aplicació del Real decret-llei 10/2020, de data 29 de març.
S'estableix una compensació màxima del nombre de dies afectats del títol original a compensar.
Aquesta compensació l'usuari la podrà recollir a partir del dia 1 de setembre de 2020, a escollir, entre una sèrie
de punts de recollida de la xarxa de comercialització de l'ATM.

f) Prorrogar la data per al bescanvi -a conseqüència de l'estat l'alarma- de títols integrats adquirits l'any 2019
sense començar a utilitzar fins al 30 de setembre de 2020, modificant així la data del 30 de juny de 2020
fixada en l'Anunci de les tarifes que han de regir a partir del dia 1 de gener de l'any 2020 en el sistema de
transport públic col·lectiu en l'àmbit del sistema tarifari integrat de l'àrea de Barcelona (DOGC número 8031,
de 27.12.2019).
En cap cas es retornaran diners en una operació de bescanvi. El bescanvi serà en títols equivalents de l'any en
curs, abonant la persona usuària la diferència d'import que s'escaigui. La data límit per a fer el bescanvi als
centres d'atenció al client dels operadors de transport és el 30 de setembre de 2020.

g) Prorrogar la data de caducitat -a conseqüència de l'estat l'alarma- per un període de 3 mesos de les targetes
T-verda emeses fins al 13 de març de 2020 (inclòs). Aquest període s'inclourà automàticament en la propera
emissió de la targeta T-verda que s'enviï a l'usuari. En cas de ser l'última emissió de la targeta T-verda de
l'interessat, s'emetrà una nova targeta T-verda a favor seu per 3 mesos.
Així mateix, en les noves sol·licituds de la targeta T-verda s'amplia en 3 mesos -a conseqüència de l'estat
l'alarma- la data màxima admesa del certificat de desballestament d'un vehicle contaminant sense etiqueta. En
conseqüència s'admetrà un certificat amb una data de desballestament de fins a 9 mesos previs a la sol·licitud
de la targeta, sempre que aquest s'hagi realitzat abans del 14 de març de 2020.

Barcelona, 25 de juny de 2020

Pere Torres Grau
Director general

(20.177.014)
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