Ajuts al transport públic
per a persones
en situació d’atur
Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat a les persones en
situació d’atur en procés de cerca de feina s’estableix un
descompte mitjà del 79% en el títol de transport mensual
T-MES sempre que es compleixi un dels requisits
següents:
- Percebre un subsidi per desocupació d’un import inferior
al salari mínim interprofessional (SMI).
- Rebre qualsevol ajut inferior al SMI o bé no rebre’n cap
però haver estat inscrit com a demandant d’ocupació durant
un mínim de 12 mesos en els darrers 2 anys i trobar-se en
un procés actiu de cerca de feina.
- No percebre cap ajuda per part de l’Estat però rebre
ajudes per part dels serveis socials dels ajuntaments
integrats dins l’àmbit de l’ATM.

Tramitació per obtenir el certificat
Abans d’adquirir el títol de transport bonificat, la persona
interessada ha d’obtenir un certificat que acrediti que
compleix algun dels requisits anteriors.
- En cas de percebre un subsidi per desocupació d’un
import inferior al salari mínim interprofessional (SMI), la
persona interessada s’ha d’adreçar al Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE).
- En cas de rebre qualsevol ajut inferior al SMI o bé no
rebre’n cap però haver estat inscrit com a demandant
d’ocupació durant un mínim de 12 mesos en els darrers 2
anys i trobar-se en un procés actiu de cerca de feina, la
persona interessada s’ha d’adreçar a la seva Oficina de
Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya.
- En cas de no percebre cap ajuda per part de l’Estat però
rebre ajudes per part dels serveis socials dels ajuntaments
integrats dins l’àmbit de l’ATM, la persona interessada en
situació d’atur s’ha d’adreçar al seu ajuntament per obtenir
el certificat vàlid.

Ajuts al transport públic
per a persones
en situació d’atur
Per adquirir l’abonament amb descompte
Per a l’adquisició del títol de transport bonificat, la persona
interessada s’ha d’adreçar a l’Oficina principal d’Atenció
al Client de l’ATM: Pl. Espanya, 1 (entrada Av. Madrid) de
Lleida i lliurar el certificat original emès pel SEPE, pel
SOC o per l’ajuntament corresponent juntament amb el
DNI/NIE.

Punt de venda del títol de transport
bonificat per a persones en situació d’atur:
La primera adquisició s’ha de realitzar a l’ Oficina principal
d’Atenció al Client de l’ATM: Pl. Espanya, 1 (entrada per
Av. Madrid). Les recàrregues posteriors, sempre prèvia
comprovació del certificat en vigor, es poden realitzar a la
resta de centres d’atenció al client exceptuant els punts
ubicats a les taquilles dels operadors. Aquest títol no es
podrà recarregar amb el descompte a la resta de punts de
la xarxa de venda ni a bord dels autobusos.
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Preu: 39,40 €
Preu bonificat: 9,80 €

