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BONIFICACIONS EN LES TARIFES INTEGRADES

Les famílies nombroses pagaran del 20% al 50% menys
en el transport
1. • Els descomptes s'aplicaran a la T-Mes, la T-Trimestre, la T-Jove i el
títol senzill
2. • El Govern compleix una decisió del Suprem que va donar la raó a
l'associació de pares
EL PERIÓDICO
BARCELONA
Gairebé un any després de la sentència definitiva del Tribunal Suprem i vuit
anys més tard del començament del plet iniciat per l'Associació de Famílies
Nombroses de Catalunya (Fanoc), els pares amb tres fills o més han vist
reconegut el seu dret a gaudir de descomptes de fins al 50% en alguns bitllets
integrats del sistema de transport públic metropolità. El Diari Oficial de la
Generalitat va publicar ahir l'ordre de la Conselleria de Política Territorial que
fixa les condicions per aplicar les bonificacions a tots els membres d'aquestes
famílies.
La Fanoc va anunciar al gener la presentació d'una demanda d'execució
forçosa de la sentència i va amenaçar amb mobilitzacions. La conselleria va
replicar que "tenia la voluntat de complir" la decisió, però que "no era senzill
trobar una fórmula ben feta i vàlida" per a tots els consorcis de transport. La
solució ha arribat dos mesos i mig després.
DUES CATEGORIES
A partir d'ahir, les empreses concessionàries de serveis regulars de transport
de viatgers per carretera o ferrocarril competència de la Generalitat hauran
d'aplicar els descomptes. La reducció serà del 20% per a la categoria general
de família nombrosa (amb tres i quatre fills) i del 50% per als pares amb
categoria especial (amb cinc o més fills, quatre si n'hi ha algun que pateix
minusvalidesa, o bé amb una renda familiar que estigui per sota del límit
establert, entre altres supòsits).
Les bonificacions s'aplicaran a les targetes integrades personalitzades T-Mes,
T-Trimestre i T-Jove, i també al bitllet senzill. Segons va informar ahir la
conselleria, el Govern es compromet a analitzar i a avaluar abans que acabi
aquest any la viabilitat d'aplicar les reduccions a la resta de títols del sistema
integrat de transport públic.

ADAPTACIÓ TÈCNICA
L'ordre estableix que seran els centres d'atenció al ciutadà els encarregats de
tramitar les noves targetes amb els descomptes per a cadascun dels membres
de les famílies nombroses interessats. També indica que l'Autoritat del

Transport Metropolità (ATM) de Barcelona i les autoritats territorials de la
mobilitat de la resta de Catalunya, així com els consorcis de transport públic de
tot el país, hauran de fer les adaptacions tècniques necessàries per garantir
l'aplicació dels descomptes.
L'ATM preveu a més posar en circulació el 15 de setembre vinent, coincidint
amb l'inici del curs escolar, la targeta T-12 perquè els nens que tinguin fins a 12
anys puguin moure's gratuïtament en els 202 municipis metropolitans que
tenen tarifa integrada. Per obtenir aquest títol serà necessari, no obstant, pagar
cada any 35 euros en concepte de cost d'emissió.

