MANUAL CANVI TARIFES 2020

Barcelona, 19 de desembre de 2019
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1. Gamma de títols any 2020 (a partir de l’1 de gener de 2020)
La gamma de títols integrats de l’any 2020 serà la següent:

1.1.- Característiques dels nous títols any 2020:
•

T-casual (abans T-10)

- 10 viatges de caràcter unipersonal: només la pot utilitzar una única persona (no
passback).
- No és personalitzada: no inclou nom/cognoms ni DNI/NIE o passaport.
- Mateix codi que la T-10: codi 402.
•

T-usual (abans T-mes)

- Viatges il·limitats durant 30 dies de caràcter personal
- És personalitzada: inclou nom/cognoms ni DNI/NIE o passaport.
- Mateix codi que la T-mes: codi 404.

•

T-grup (abans T-70/30)

- 70 viatges en 30 dies consecutius de caràcter multipersonal: la pot utilitzar més d’una
persona. És un títol pensat per a l’ús ocasional del transport públic per part de grups, com
ara escolars, esportius o d’altres
- Mateix codi que la T-70/30: codi 409.
•

T-familiar

- No és personalitzada, es pot utilitzar de forma individualment o amb acompanyant i no
necessàriament del mateix nucli familiar.
- Multipersonal de 8 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la seva primera
validació, amb dret a transbordament durant 1h. 15’
- No és vàlid a les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud

- Codi ATM: encara per determinar

1.2.- Títols desapareguts:
•

T-trimestre (en tots els seus tipus: T-trimestre i T-FM/FN)

•

T-50/30

2. Caducitat i bescanvis

Es manté la MATEIXA POLÍTICA DE CADUCITAT I BESCANVIS de títols integrats:

2.1.- Caducitat dels títols ja validats:
▪

T-10, T-50/30, T-70/30, T-Mes i T-dia: fins el 29 de febrer de 2020.

▪

T-trimestre , T-Jove i T70/90 FN/FM: fins el 31 de març de 2020.

2.2.- Bescanvis de títols no estrenats:
Els títols adquirits l’any 2019 sense començar a utilitzar es poden bescanviar per títols de
la mateixa classe de l’any, la data límit és el 30 de juny de 2020.
En els següents casos es bescanviarà el títol original pel seu equivalent a l’any 2020:

En el cas de la T-10, es bescanviarà per 1 T-casual sempre que l’usuari aboni la
diferència de preu:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 zona: 1,15 €
2 zona: 2,30 €
3 zona: 3,10 €
4 zona: 3,95 €
5 zona: 4,55 €
6 zona: 4,85 €

En el cas de la T-mes, es bescanviarà per 1 T-usual (no hi haurà intercanvi de diners).

En el cas de la T-70/30, es bescanviarà per 1 T-grup sempre que l’usuari aboni la
diferència de preu:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 zona: 18,55 €
2 zona: 68,75 €
3 zona: 92,75 €
4 zona: 126,50 €
5 zona: 146,00 €
6 zona: 151,60 €

En el cas de la T-trimestre, es bescanviarà per 3 T-usual (no hi haurà intercanvi de
diners).

En el cas de la T-50/30, hi ha dues opcions:
Opció A: Es bescanviarà per 1 T-usual (no hi haurà intercanvi de diners).
Opció B: Es bescanviarà per 4 T-casual sempre que l’usuari aboni 1,90 €.

