
 

LA SÍNDICA INSTA A L’ATM A CERCAR SOLUCIONS PER BESCANVIAR O 

RECUPERAR L’IMPORT DE TÍTOLS COM LA T-MES, T-TRIMESTRE O T-JOVE 

EN CAS DE PÈRDUA O ROBATORI  

 L’endarreriment de la implementació de la T-Mobilitat perpetua la mateixa 

situació i genera les queixes dels usuaris. 

 “Tenint en compte el temps que fa que existeix aquest greuge, ens sobta que 

no l’ATM no plantegi una solució que eviti o minimitzi els perjudicis 

econòmics generats als usuaris del transport públic”, manifesta Vilà. 

Barcelona, 5 d’abril del 2018 – Arran de diverses queixes per robatoris de títols de 

transport personalitzats en què l’usuari pot acreditar el pagament i la pertinença, la 

Síndica de Greuges de Barcelona ha recomanat a l’Autoritat del Transport Metropolità 

(ATM) que trobi alternatives per a bescanviar o recuperar l’import de títols 

personalitzats com la T-Mes, la T-Trimestre o la T-Jove.  

No es tracta de queixes aïllades. Des de fa anys, la Sindicatura de Greuges de Barcelona 

ha rebut peticions de la ciutadania, que no entén com abonaments que requereixen 

les dades del DNI de l’usuari i amb preus que oscil·len entre els 145,30 € i els 414,40 € 

segons el nombre de zones, no són objecte de bescanvi ni compensació en cas de 

pèrdua o especialment, en casos de robatori.  

La T-Mobilitat, la solució de l’ATM que encara no ha arribat 

Ja fa temps que l’Autoritat del Transport Metropolità informa de la implementació de 

la nova T-Mobilitat, que disposarà d’un xip i permetrà l’anul·lació del títol de transport 

perdut o robat. D’aquesta manera ningú en podrà fer ús, fet que facilitarà l’emissió 

d’un duplicat o un altre sistema de compensació d’acord amb el funcionament dels 

nous títols de transport. L’ATM defensa que, actualment, no pot dur-se a terme el 

bescanvi o el retorn de l’import perquè encara que es requereixi l’anotació del DNI, 

“aquestes dades no consten dins la banda magnètica i únicament compleix la funció 

d’identificació en cas de ser requerit per un inspector de transport”.  

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha manifestat que mentre 

arriba l’aplicació generalitzada de la T-Mobilitat, “els títols personals, intransferibles i 

acreditatius com la T-Mes, T-Trimestre o T-Jove haurien de contemplar mesures de 

bescanvi o retorn de l’import en cas pèrdua o especialment, en cas de robatori”.  



Quan la Síndica de Barcelona ha plantejat aquesta problemàtica a l’ATM sempre ha 

rebut la mateixa resposta: els títols no poden ser anul·lats i per tant, no pot evitar-se 

que aquestes targetes siguin utilitzades per una altra persona de manera irregular, fet 

que justifica que no pugui dur-se a terme l’emissió d’un nou títol o abonar alguna 

compensació a l’usuari.  

L’endarreriment de la implementació de la T-Mobilitat perpetua la mateixa situació i 

genera les queixes dels usuaris. “Tenint en compte el temps que fa que existeix 

aquest greuge, ens sobta que no s’hagi replantejat per part de l’ATM una solució que 

eviti o minimitzi els perjudicis econòmics generats als usuaris del transport públic. 

Reiterem les recomanacions ja exposades en anteriors expedients i instem a trobar 

una alternativa temporal”, ha explicat Vilà.   

La T-16, un cas similar 

La Síndica de Greuges de Barcelona també ha rebut queixes de ciutadans que 

manifesten la disconformitat amb el pagament del cost de gestió de 35 € corresponent 

a la renovació de l’abonament T-16 del fill o filla després d’un robatori. També 

remarquen la impossibilitat de disposar d’un títol provisional per cobrir el període 

d’aproximadament un mes fins a l’obtenció de la nova T-16, fet que comporta haver 

d’assumir el cost del transport durant aquest període.  

Vilà considera que “des de l’ATM cal articular algun procediment que permeti 

assegurar la gratuïtat de l’ús del transport públic a tots els nens i nenes en el decurs 

de la renovació del títol de transport”.  


