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Definició de T-12 
 
1. La T-12 és un títol de transport carregat en una targeta personalitzada que permet, durant la seva vigència, 
utilitzar il·limitadament i de forma gratuïta els serveis de transport públic integrats dins de la zona tarifària 
del municipi on té la residència el titular. 
 
2. El títol de transport i la targeta són rigorosament personals i intransferibles, i se’n prohibeix expressament 
la utilització a qualsevol persona que no en sigui titular. La targeta inclou la fotografia, el nom i els cognoms 
del titular, com també el seu número de DNI/NIE/passaport i la zona de validesa del títol. 
 
3. Poden ser titulars de la T-12 tots els nens i les nenes de 4 a 12 anys que resideixen a qualsevol dels 
municipis que formen l’àmbit del sistema tarifari integrat. 
 
4. La targeta té un cost d’emissió i de gestió del títol de transport que es repercuteix en l’usuari. 
 
5. La T-12 s’ha de renovar cada dos anys, i sempre abans del 31 de desembre de l’any en què es carrega. La 
renovació és gratuïta i només es pot fer als Centres d’Atenció al Client de l’ATM. 
 
Utilització 
 
6. Cada vegada que s’accedeix a un servei de transport s’ha de validar el títol de transport carregat en la 
targeta. 
 
7. El titular és responsable de la conservació i la correcta utilització del títol de transport, i resta obligat a 
comunicar a l’ATM, o a l’entitat en la qual delegui, la pèrdua o sostracció. 
 
8. El pare, la mare o el tutor legal assumeix la responsabilitat dels menors que viatgen sols. Es recomana que 
els menors vagin acompanyats d’una persona major d’edat en cadascun dels viatges. 
 
Targetes deteriorades 
 
9. En el cas que la targeta funcioni malament i sigui rebutjada per les màquines validadores, se’n pot fer el 
bescanvi corresponent al Centre d’Atenció al Client. La reedició de la targeta no té cap cost per a l’usuari i la 
caducitat és la inicial. 
 
10. Si la targeta es trenca per haver-ne fet un ús indegut, se’n pot sol·licitar un duplicat. La reedició de la 
targeta es porta a terme mitjançant el pagament dels costos de producció establerts i la caducitat és la inicial. 
 
Pèrdua o sostracció 
 
11. En cas de pèrdua o sostracció de la targeta, se’n poden sol·licitar com a màxim dues reedicions en el 
transcurs del període de validesa. La reedició de la targeta es porta a terme mitjançant el pagament dels 
costos d’emissió, gestió i control de la targeta que s’han establert i la data de caducitat s’actualitza en 12 
mesos. 
 
12. En cas que la sostracció d’aquesta targeta vagi acompanyada d’una denúncia la reedició serà sense cost 
per a l’usuari i la caducitat serà la inicial. 
 



  

 
Modificació de la zona tarifària 
 
13. En cas que canviïn el municipi de residència i la zona tarifària, el pare, la mare o el tutor legal pot 
sol·licitar una reedició de la T-12 amb el canvi de zona tarifària per al període que resta fins a la caducitat de 
la targeta, a un preu del 50% dels costos d’emissió i de gestió, o una T-12 nova amb un any de validesa a un 
preu del 100% dels costos d’emissió i de gestió. 
 
Ús irregular 
 
14. La utilització fraudulenta de la T-12 comporta que qualsevol empleat de les diferents empreses de 
transport públic integrades en pugui portar a terme l’anul·lació immediata, inclosa la seva retirada, sens 
perjudici de les responsabilitats legals que se’n puguin derivar i de la inhabilitació per a reedicions futures. 
 
Doble emissió 
 
15. En cas de fills/es menors d’edat de pare/mare/tutor legal que acreditin estar en situació de custòdia 
compartida, es pot sol•licitar la doble emissió de la targeta T-12, sempre i quan els esmentats progenitors o 
representants legals justifiquin residir en zones tarifàries diferents. La doble emissió es farà contra el 
pagament dels costos establerts d’emissió i gestió. 
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Condicions generals dels usuaris de targetes del sistema tarifari integrat 
 

Amb caràcter general, l’usuari de títols dels sistema tarifari integrat està obligat a: 
 
1. Conservar la targeta en perfecte estat, evitar-ne el deteriorament extern i dels seus components i 
comunicar a l’ATM, o a l’entitat en la qual delegui, la pèrdua o sostracció. 
 
2. Validar el títol cada vegada que s’iniciï un viatge mitjançant els lectors embarcats o habilitats a les andanes 
de les estacions de ferrocarril i cerciorar-se de que està utilitzant un títol vàlid per al viatge que vol realitzar.  
També caldrà validar-ho al fer un transbordament (excepte de tren a tren, sempre que l’operador sigui 
Renfe). El fet que l’equipament de validació accepti i validi un títol no implica necessàriament que aquest 
sigui vàlid per al trajecte que es vol realitzar. 
 
3. A requeriment del personal de l’empresa operadora o del personal d’inspecció, lliurar la targeta i, si 
s’escau, la documentació identificadora complementària,per a la verificació del seu contingut i de les dades 
de validació. 
 
4. En cas que algun viatger no hagi efectuat la validació se li aplicarà la sanció corresponent per viatjar sense 
bitllet. En cas que un viatger no pugui justificar ser el titular de la targeta o que algun viatger hagi validat un 
títol amb bonificació i no pugui acreditar la seva condició de membre de família monoparental, nombrosa o 
aturat, se’l considerarà desproveït de bitllet i el personal d’inspecció retirarà la targeta de transport de l’ATM i 
la dipositarà en el lloc que es determini, sense perjudici de les responsabilitats legals que es puguin derivar i 
de la inhabilitació de reedicions futures. 
 
5. L’ATM es reserva el dret de bloquejar l’ús les targetes que hagin estat bescanviades per frau o pèrdua o 
d’aquelles en que hi hagi indicis raonables d’haver estat manipulades. 
 
6. En cas que el titular sigui menor d’edat o estigui sotmès a tutela legal, el pare, la mare o el tutor legal 
assumeix la responsabilitat dels titulars que viatgen sols. Es recomana que els menors vagin acompanyats 
d’una persona major d’edat en cadascun dels viatges. 
 
7. En cas d’anomalies de funcionament de targetes emeses per l’ATM, els usuaris podran sol·licitar l’emissió 
d’un duplicat de la targeta als Centres d’Atenció al Client. L’ATM procedirà a retirar la targeta il·legible, a 
emetre’n una de nova, i a restaurar el títol que hi havia a la targeta segons les dades disponibles al Sistema 
de Gestió de la Integració Tarifària. Si les anomalies es deuen a una manca de conservació adequada per 
part de l’usuari o si el termini de garantia (2 anys) està exhaurit, l’usuari haurà de fer-se càrrec del cost 
d’emissió, segons les tarifes vigents. Altrament, la substitució serà sense cost per l’usuari.  
 
8. En cas de pèrdua o sostracció de targetes personalitzades emeses per l’ATM, els usuaris podran sol·licitar 
l’emissió d’un duplicat als Centres d’Atenció al Client. L’ATM procedirà a inhabilitar l’ús de la targeta 
desapareguda, a emetre’n una de nova, i a restaurar el títol que hi havia a la targeta segons les dades 
disponibles al Sistema de Gestió de la Integració Tarifària. 
 
L’usuari haurà de fer-se càrrec del cost d’emissió, segons les tarifes vigents. 
 
9. El titular es fa responsable dels títols de transport que la targeta pugui contenir, no donant aquests dret a 
bescanvi. 
 



  

 
10. La utilització de targetes emeses per l’ATM i la càrrega de títols a qualsevol tipus de targeta autoritzada 
implica l’acceptació de les condicions d’ús establertes per l’ATM. 
 
11. L’accés a aquestes targetes pot tenir un cost d’emissió i de gestió que es repercuteix a l’usuari en la seva 
primera emissió. 
 
Condicions particulars dels usuaris de la targeta FM/FN 
 
1. Les targetes FM/FN serveixen de contenidor físic dels títols de transport de l’ATM bonificats per a persones 
membres de famílies monoparentals o nombroses de categoria general o especial. 
 
2. A les targetes familiars es poden carregar els títols T-10, T-10/30, T-50/30, T-70/90, T-MES i els que l’ATM 
determini en el futur. La bonificació que s’aplica en determinats títols de transport a les persones membres de 
famílies monoparentals i de famílies nombroses només es farà efectiva en títols carregats als Centres 
d’Atenció al Client sobre targetes familiars. Les càrregues sobre altres tipus de targetes o en altres punts de 
la xarxa de recàrrega, bé no podran efectuar-se (cas del títol T-70/90) o bé es realitzaran al preu nominal 
establert sense bonificació (cas del títol T-MES). 
 
3. El titular o titulars d’una targeta familiar personalitzada és la persona o persones que figuren identificades a 
la targeta mitjançant nom, cognoms, fotografia i número de carnet de família monoparental o nombrosa. La 
utilització de la targeta suposa la conformitat dels seus titulars amb aquestes condicions d’ús. 
 
4. La targeta és personal i intransferible. Els títols multipersonals bonificats que pugui contenir la targeta 
només podran ser utilitzats pels titulars de la targeta que acreditin la condició de família monoparental o 
nombrosa. 
 
5. La condició de beneficiari del títol de FM/FN es mantindrà al llarg de la vigència del títol amb 
independència de la pèrdua de la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de 
categoria general o especial, sempre i quan s’acrediti documentalment haver gaudit de la dita condició en el 
moment de la seva adquisició i primera validació. 
 
6. El títol de família nombrosa o monoparental pot ser l’emès per la Generalitat de Catalunya o el títol de 
família nombrosa o monoparental emès per qualsevol altra comunitat autònoma. 
 

7. Tant en el moment de l’adquisició del títol de transport com en el moment de la primera validació, les 
persones beneficiàries del descompte hauran de disposar de document identificatiu en vigor que acrediti la 
seva identitat (DNI, NIE o passaport del seu titular) i document vigent que acrediti la seva condició de 
membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial.  
 
8. Durant la utilització del servei de transport públic, tots els usuaris de títols bonificats han de disposar de 
documents que acreditin la seva identitat i la seva condició de membres de la família monoparental o 
nombrosa identificada a la targeta mitjançant el seu número. 
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