
 

Proposta de resolució per l’agilització de la T-16, i que els menors 
puguin utilitzar els autobusos de Terrassa des del moment del 
pagament. 

 

XAVIER MATILLA  AYALA, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú, d’acord 

amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de 

l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta 

Corporació: 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 

La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes de 4 fins a 16 anys que els 
permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del 
sistema tarifari integrat dins la mateixa zona tarifària on resideixi el nen o la nena. 

La targeta T-16 és un títol personalitzat amb el nom i el DNI/NIE/passaport/llibre de 
família, que s'ha de validar a cada viatge, i només la pot fer servir el nen o la nena que en 
sigui el titular.  

La targeta T-16 té un cost d'emissió i gestió de 35 € que serà repercutit a l'usuari en la 
seva primera emissió. La renovació de la targeta es realitzarà sense cost i de manera 
automàtica fins el 31 de desembre de l'any en què es compleixen els 16 anys. 

Per a la gestió i sol•licitud de la targeta T-16 els nens i nenes residents a municipis de la 
CORONA 1: Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Montgat, el Prat de 
Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, Viladecans, han de trucar 
al telèfon 010 o adreçar-se al amb.cat 

Per a nens i nenes residents a municipis de les CORONES 2, 3, 4, 5 i 6: Cal contactar 
amb l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà – AMTU, trucant al 
telèfon 902 444 012 (cost de la trucada 0,083€ per establiment de trucada i 0,067€/min + 
IVA). 
 
Per a nens i nenes de Terrassa també es pot fer la sol·licitud a l’Oficina de Mobilitat, al 
carrer d’Iscle Soler, 9, pagar els 35€ i l’envien a AMTU per a que fabriqui la targeta que 
l’envia directament al domicili del nen o la nena. Els temps mínim que es triga en rebre la 
targeta és de 1 més, però hem conegut casos en què es va fer la sol·licitud a l’Oficina de 
Mobilitat de Terrassa el 19 de setembre de 2018 i encara no han rebut resposta, el què 
suposa casi 3 mesos esperant la targeta T-16 i pagant els transport públic, tot i haver fet ja 
el pagament de la T-16.  
 
Davant d’aquestes situacions l’única possibilitat que existeix és trucar al telèfon d’AMTU 
per intentar saber que passa amb la targeta, un telèfon que sempre comunica o que quan 
l’agafen responen que les línies estan ocupades, que truquis més tard. 
 
Davant d’aquesta situació demanem al ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents 

http://www.amb.cat/mobilitat/Billetes/TarjetaT16.aspx


 

ACORDS: 

 

Primer.- Estudiar, conjuntament amb AMTU, la possibilitat de que l’Oficina de Mobilitat de 

Terrassa pugui generar directament les targetes T-16, dels nens i nens de la nostra ciutat 
que fan la sol·licitud. 

 

Segon.- Mentre no es faci efectiu el primer acord: 

- Buscar, conjuntament amb AMTU, les millores necessàries per donar resposta 
en el termini màxim d’un més, i en cas d’incidència posar en marxa un sistema 

de reclamació que funcioni, cosa que no passa ara amb el sistema telefònic. 

- Que l’Ajuntament de Terrassa, mitjançant l’Oficina de Mobilitat, faci una targeta 
provisional per a que els nens que estan esperant rebre la T-16 definitiva puguin 

utilitzar gratuïtament els autobusos urbans de Terrassa. 

Tercer.- Fer una campanya municipal, mitjançant un fulletó informatiu, per a donar a 

conèixer la T-16, i estimular i acostumar a la utilització de transport públic als nens i nenes 
de la nostra ciutat. 

 
Quart.- Notificar aquests acords AMTU, a l’Oficina de Mobilitat de Terrassa i a TMESA 
 
 
 
 
 

A Terrassa,  14 de desembre de 2018 
 


