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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ALTRES ENS
CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L'ÀREA DE GIRONA
ANUNCI de la compensació de títols de transport integrats caducats durant el període de vigència de l'estat
d'alarma com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, que estableix el Reial decret 463/2020, de
14 de març, i les pròrrogues successives.
La Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció
i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC
número 8084B), estableix en el seu article 1, apartat f, respecte a les mesures preventives en l'àmbit del
transport públic que quan acabi l'emergència, les ATM territorials establiran els mecanismes de compensació de
títols no utilitzats completament per causa d'aquestes mesures i que hagin caducat.
L'article 2 del Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la
COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya, determina que, d'acord amb el que ha
previst l'article 5 del Reial decret 555/2020, de 5 de juny, queden sense efecte a Catalunya les mesures
derivades de la declaració de l'estat d'alarma.
La resolució del 8 de juliol de 2020, del president del Consell d'Administració del Consorci del Transport Públic
de l'àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (Consorci ATMG), aprova l'adopció de les mesures
preventives per a la compensació dels títols integrats caducats que no s'han pogut utilitzar durant el període de
confinament.
Tenint en compte tot l'exposat i, en compliment de la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, s'han adoptat
les següents mesures preventives per a la compensació dels títols integrats caducats que no s'han pogut
utilitzar durant el període de confinament:

1. La compensació s'aplicarà als títols de transport ATM amb caducitat temporal (T-MES, T-50/30, T-10/30 o T70/90 FM/FN) actius (començats però no caducats) entre els dies 13 i 20 de març de 2020, ambdós inclosos.

2. La forma de compensació s'efectuarà de forma automàtica als Centres d'Atenció al Client (CAC) de l'ATM i
caldrà la presentació de la targeta de transport ATM original que contenia el títol a compensar, sobre la qual es
verificarà que contenia un títol de transport que compleix amb el requisit establert al punt primer.

3. La compensació consistirà en allargar la validesa temporal del darrer títol carregat a la targeta, que contenia
algun dels títols de transport ATM que compleixen amb al punt primer, el número de dies transcorreguts entre
el 13 de març i la data de caducitat prevista del títol aleshores actiu més una bonificació de 4 dies per tal que
l'interessat pugui reorganitzar els seus desplaçaments. També s'afegirà el saldo de viatges que tenia el títol de
transport en aquell moment.

4. La recuperació de viatges no consumits i de dies de validesa s'aplicarà a partir del dia en que es compensi el
títol.

5. La recuperació de dies i viatges es realitzarà sobre la targeta de transport ATM original que contenia el títol
a compensar i no comportarà cap tipus de cost per a l'usuari. En cas que, per motius aliens a l'usuari no es
pugui reaprofitar aquesta targeta, l'ATM n'emetrà una de nova sense cost per a l'usuari.

6. En cap cas es reemborsaran títols no consumits.
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7. Els títols de transport afectats només podran ser objecte de compensació un sol cop. A efectes de
traçabilitat, l'ATM enregistrarà de forma anònima l'operació de compensació realitzada.

8. La compensació es podrà realitzar des del 10 de juliol de 2020 i fins el 31 de desembre de 2020.

Girona, 8 de juliol de 2020

David Saldoni de Tena
President del Consell d'Administració del Consorci ATMG

(20.191.001)
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