
Punts d’informació ATM

Ajuntament de Tarragona (OMAC)
Rambla Nova, 59
Ajuntament de Reus (OAC)
Plaça del Mercadal, 1
Ajuntament de Valls (OAC)
Plaça del Blat, 1
Ajuntament de Cambrils
Plaça de l’Ajuntament, 4
Ajuntament de Salou (OAC)
Passeig trenta d’octubre, 4

Turisme de Vila-seca
Passeig de Pau Casals, 67        

Patr Turisme de Vila-seca
Carrer del Patró, 10
Punt d’Informació Juvenil de Vila-seca
Carrer de la Font, 12
Consell Comar
Carrer Mossèn Martí, 3
Consell Comar
Carrer del Doctor Ferran, 8         

Consell Comarcal del Baix Penedès
Plaça del Centre, 5
Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Consell Comarcal del Priorat
Plaça de la Quartera, 1
Consell Comarcal del Tarragonès 
Carrer de les Coques, 3

www

Tel. 900 828 555

La targeta de 
transport públic 

r als nens i 
nenes de 

4 a 12 anys
: r

r : Cambrils, Salou, 

Vila-seca, Tarragona, etc.

On es pot fer servir: 
a quina zona tarifària teniu el domicili?

T
resideix. 

Què cal fer si no funciona, es perd o es fa malbé: 

En el cas que la targeta funcioni malament i sigui rebutjada 
r

Centre d’Atenció al Client (CAC) de l’ATM.

r r

rocediment que quan es 

Necessiteu més informació?

El reglament de la T-12 es tr revers del full de 
sol·licitud. T robar tota la informació sobre la T-12 
al web www

Centre d’Atenció al Client
Estació d’autobusos de Tarragona
Carrer Soler, 4. Tarragona G

en
er

 2
01

9



Zones tarifàriesQuè és la T-12?

La T-12 és la targeta que conté el títol de transport gratuït T-12 
destinat als nens i nenes de 4 a 12 anys, ambdós inclosos, 
que els permet fer un nombre il·limitat de viatges a la xarxa 
de transport públic del sistema tarifari integrat, dins de la 
mateixa zona tarifària en què resideixen.

La targeta està personalitzada, amb fotografia, nom i cognoms, 
a més a més del DNI/NIE/passaport nacional, que cal validar a 
cada viatge i que només pot fer-la servir el nen o la nena que 
n’és titular. 

En la seva primera edició el títol de transport T-12 té una 
validesa de 16 mesos. 
Posteriorment s’haurà de renovar anualment de forma gratuita. 

La targeta T-12 és vàlida dels 4 als 12 anys, ambdós inclosos, i 
la seva caducitat màxima  és de 8 anys.

Com es pot obtenir?

Cal omplir un formulari de sol·licitud, disposar del DNI/NIE/pas-
saport nacional del nen o de la nena i fer un pagament de 35€
en concepte de cost d’emissió, gestió i control de la targeta. 
Això ho podeu fer:

 Al Centre d’Atenció al Client (CAC):
Podeu sol·licitar la T-12 presencialment al Centre d’Atenció 
al Client (CAC) de l’ATM. Només cal presentar la sol·licitud  
degudament complimentada, una fotocòpia del DNI/NIE/
passaport nacional del nen o de la nena i efectuar el
pagament.

 En els Punts d’Informació del Sistema Tarifari Integrat:
Podeu lliurar la sol·licitud, una fotocòpia del DNI/NIE/pas-

  

saport nacional, una fotografia de mida carnet i el justifi- 

  

cant original de pagament a qualsevol dels Ajuntaments 
Consorciats o Consells Comarcals identificats com a Punts
d’Informació del Sistema Tarifari Integrat. En aquest cas  

  

s’ha d’efectuar el pagament mitjançat qualsevol 

 

“Servicaixa” amb llibreta o targeta de “La Caixa” o de 

 

qualsevol altre entitat.

En pocs dies rebràs la T-12 al teu domicili.

Us podeu descarregar i imprimir el formulari de sol·licitud que 
trobareu al Web de l’ATM:  www.atmcamptarragona.cat/t12   o 
bé podeu sol·licitar-lo al CAC o a qualsevol dels Ajuntaments 
Consorciats o Consells Comarcals identificats com a Punts 
d’Informació del Sistema Tarifari Integrat.

Mou-te lliurement
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