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CONSIDERACIONS I PROPOSTES SOBRE L’ACTUAL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT: EL 
TÍTOL T-12 I ELS TÍTOLS MULTIPERSONALS 

 

1. Antecedents 
En data 21 de febrer del 2008 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) un 
escrit tramès pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en el qual 
sol·licitava l’emissió del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del Pla director de mobilitat de la 
Regió Metropolitana de Barcelona (RMB). 

El Pla director de mobilitat de la RMB té per objecte planificar la mobilitat de la regió tot tenint present tots els mo-
des de transport, el passatge i les mercaderies,  i fomentar els desplaçaments dels modes no motoritzats, d’acord 
amb els principis i objectius emanats dels articles 2 i 3 de la Llei 9/2003, de la mobilitat, i desenvolupant en el terri-
tori el que determinen les Directrius nacionals de mobilitat, i en coherència i subordinat a les directrius del plane-
jament territorial vigent a la RMB.  

La Comissió de treball de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient es va reunir el dia 11 de març de 2008 i va 
elaborar la Proposta de dictamen que va ser aprovada, en la sessió extraordinària del 17 de març de 2008, pel Ple 
del CTESC, atenent les competències atribuïdes per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny.   

El CTESC ha mostrat interès en la planificació de la mobilitat atès que aquesta suposa la millora de la qualitat de 
vida dels ciutadans i ciutadanes, alhora que beneficia la competitivitat del teixit econòmic del territori. Per aquest 
motiu, amb caràcter general a l’esmentat dictamen, el CTESC va valorar positivament que el Govern de la Genera-
litat i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) tractessin de potenciar tots els instruments al seu abast per dur a 
terme totes les actuacions previstes des de totes les visions de la mobilitat.  

En aquesta mateixa línia, d’entre les diverses observacions recollides a l’esmentat Dictamen, pel que fa a aquest 
Informe, convé destacar l’observació general dotzena del Dictamen 7/2008 aprovat pel CTESC, en la qual es pro-
posava que: “es tingui en consideració, en la política tarifària, la creació de títols de transport adreçats a persones 
treballadores, escolars, estudiants, persones de baixes rendes i persones en atur. Tanmateix, el CTESC considera 
que, a mig termini i en el marc de l’RMB, s’ha d’estendre la gratuïtat del transport públic fins als 12 anys, com ja 
s’ha adoptat en alguns municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.”.  

En aplicació del Pla Director, l’ATM va posar en marxa el nou títol integrat de transport T-12 al mes de setembre 
del 2009, fet que el CTESC valora molt positivament. Aquest títol comporta la quasi gratuïtat del transport públic 
per als menors de 12 anys, sent vàlida per fer un nombre il·limitat de viatges en tots els mitjans de transport inte-
grats dins de la mateixa zona tarifària de la residència del nen o la nena.  

Atesa aquesta restricció a la zona tarifària de residència, en el si de la Comissió de Desenvolupament Territorial i 
Medi Ambient a petició d’un membre del CTESC, el senyor Victor Climent, es va constituir un grup de treball a fi 
d’analitzar l’aplicació d’aquesta nova iniciativa i proposar, si així s’escaigués, consideracions sobre el mateix.  

Desprès d’haver analitzat i debatut les diverses propostes pels membres del CTESC, s’acorda fer algunes consi-
deracions en relació a l’aplicació del T-12 i sobre el sistema tarifari integrat.  

2. Dades de context 
L’actual desenvolupament territorial ha configurat una desagregació del territori caracteritzada per zones amb bai-
xes densitats i zones altament poblades, que alhora es diversifiquen segons les funcions que desenvolupen en el 
seu si (residència, producció, serveis, consum, lleure, etc.), aquest fet ha tendit a estimular  la utilització del trans-
port privat motoritzat com a mecanisme per atendre aquestes necessitats de mobilitat.  
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La preponderància de l’ús d’aquest mitjà de transport comporta importants efectes tant en l’àmbit social, econòmic 
i ambiental, efectes detallats en un informe anterior del CTESC1. De tota manera, en el context d’aquest informe en 
destacaríem els problemes socials generats per la manca d’equitat, com és el fet que no totes les persones dispo-
sen de rendes suficients per a mantenir modes de transport privats motoritzats (compra de cotxe, combustibles, 
assegurances, impostos, pàrquing, etc), fet que pot comportar que se’ls hi redueixin algunes oportunitats d’accés a 
llocs de treball, zones d’oci i lleure, a zones de serveis, etc. Així, la constatació d’aquests impactes empeny a la 
creació d’un nou desenvolupament més sostenible del territori. I aquest plantejament, que pretén preservar el medi 
ambient i facilitar la mobilitat de les persones, té com un dels pilars vertebradors la potenciació del transport públic.  

Aquesta n’és una tasca complicada i ambiciosa, com es pot observar en la lectura de les dades que ofereix 
l’Enquesta de mobilitat en dia feiner, dades que confirmen que l’ús del transport públic a Catalunya encara és baix.  

El 42,3% dels desplaçaments a Catalunya es fan en transport privat motoritzat, mentre que tan sols el 15,2% es 
fan en transport públic, dada que arriba al 20,6% en l’àmbit de la RMB. Pel que fa a la mobilitat ocupacional, la ma-
joria dels desplaçaments a Catalunya es fan en transport privat (55,2%), percentatge que es redueix al 48,2% 
quan es refereixen a la RMB. 

GRÀFIC  Motiu i mode dels desplaçaments realitzats a Catalunya i a la RMB, 2008. 

Unitats: percentatges. 

   
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner. La Mobilitat a Catalunya i a la Regió Metropolitana de Bar-
celona, EMEF 2008.  

Respecte a altres àrees territorials catalanes, en l’enquesta es destaca que a l’àmbit on es fa un major ús del 
transport públic és la RMB (20,6% dels desplaçaments), mentre que l’ús del vehicle privat més elevat correspon 
als residents de les comarques gironines (57,7%).2  

Sens dubte, una de les raons que explica  un major ús del transport públic a la RMB és la major concentració terri-
torial de la població que, a la seva vegada, ha facilitat un major  i més eficient  desenvolupament d’aquest mode de 
transport que en zones on la població està més dispersa.  

                                                      
1 Vegeu: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (2008): Metodologia d’avaluació de propostes en l’àmbit de la mobilitat ocupacio-
nal. Barcelona: CTESC 
2 Comparativament la distància entre el percentatge d’ús del transport públic de les comarques incloses a la RMB i la resta de comarques cata-
lanes és elevada i frega els quinze punts percentuals com a mínim. Concretament, l’ús del transport públic a les Terres de l’Ebre és del 2,5%, a 
l’Alt Pirineu i Aran del 3,3%, a les comarques gironines del 3,6%, a les centrals del 4,3%, a les de Ponent del 4,6% i al Camp de Tarragona del 
5,1%. Per contra, les comarques on es fa un major ús del transport públic de la RMB són el Barcelonès (30,8%) i el Baix Llobregat (16,0%). 
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A la RMB s’ha desenvolupat el sistema tarifari integrat que arriba a 253 municipis dividits en 6 corones i en dife-
rents sectors tarifaris on un sol títol permet utilitzar diversos mitjans de transport públics: metro, autobús, tramvia i 
tren (FGC i Renfe Rodalies).  

Aquest sistema tarifari integrat inclou l’anomenada RMB, conformada per les comarques del Barcelonès, el Ma-
resme, l’Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, a més d’altres comar-
ques contigües, com ara l’Anoia i el Bages, i alguns municipis d’Osona i la Selva.  

Segons l’informe de l’ATM, durant l’any 2009 la demanda del transport col·lectiu en l’àmbit del sistema tarifari inte-
grat ha estat de 914 milions de viatges que representen un decrement del 2,2% respecte a l’any 2008.3  

TAULA  Nombre de viatges realitzats segons mitjà utilitzat. Catalunya 2008-2009. 

Unitats: milions de viatges i percentatges. 

   
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’ATM.  

El sistema tarifari integrat preveu una diversitat d’usos del transport públic i per aquest motiu es poden adquirir di-
ferents títols en funció de les necessitats personals i de les zones a recórrer. Les zones del sistema tarifari integrat 
venen determinades entre la ubicació del municipi d’origen i el de destinació.   

                                                      
3 Tot i això, segons un informe extern d’Indicadors de mobilitat i conjuntura encarregat per l’ATM, l’evolució de la demanda en transport públic 
ha estat més favorable que la resta d’indicadors de mobilitat,com ara l’aeroport de Barcelona amb un descens en el nombre de viatgers del 
9,8% o les autopistes amb un descens dels veh./dia VL en 5 troncals del 4,5%. A més, l’ATM indica que una explicació del descens del nombre 
de viatges realitzats en metro es degut a les afectacions en el servei de les obres de millora a la L5 i L2. 

 Viatges 2009 Viatges 2008 Variació 
interanual

Metro 361,6 376,4 -3,9%

Bus TMB 196,0 194,9 0,6%

FGC 79,8 80,9 -1,4%

Renfe Rodalies 110,1 114,4 -3,8%

Tramvia 23,9 23,2 3,0%

Autobusos EMT 73,5 74,5 -1,3%

Autobusos DGTT 28,8 29,7 -3,0%

Autobusos urbans 40,3 40,5 -0,5%

Total 914,0 934,4 -2,2%
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TAULA  Característiques generals, preu de la targeta i preu del bitllet dels diferents títols integrats. Tari-
fes 2010. 

   

*  càlcul en funció de les característiques de la T-familiar (70 viatges en 30 dies) 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’ATM.  

Segons el mateix informe de l’ATM, els títols de transport més utilitzats al llarg del 2009 han estat els títols inte-
grats, amb un percentatge d’utilització del 71%, 646 milions de validacions; els títols propis dels operadors (bitllet 
senzill i abonaments monomodals) s’han utilitzat un 16%, més de 150 milions de viatges. 

Aquest ús majoritari dels títols integrats ha estat afavorit per l’ampliació constant de les diferents opcions al llarg 
del temps. Els primers títols desenvolupats el 2001, primer any des de l’entrada en funcionament del sistema tari-
fari integrat, van ser la T-10, la T-50/30, la T-Mes i la T-Dia. El 2002 es van incorporar la T-Familiar, la T-Trimestre 
i la T-Jove, el 2003 la T-Esdeveniment i el 2009 la T-12. Aquesta creació de nous títols integrats és paral·lela a 
l’increment en el nombre de validacions que es fan anualment, amb l’excepció de l’any 2009, tal i com ja s’ha es-
mentat.  

Tot  i la diversificació dels títols actual, la seva importància en funció del nombre de validacions no és uniforme. La 
T-10 és la targeta més utilitzada, absorbint al 2009 el 70,2% de les validacions. El predomini d’aquest títol és cons-
tant des de la seva creació, tot i que al 2008 va patir un descens del qual quasi s’ha recuperat al 2009. Aquest 
descens en el pes relatiu de la T-10 va ser absorbit per la T-50/30.  

Si s’observa l’evolució a més llarg termini, des de l’any 2001, les dades mostren que tant la T-10 com la T-Mes te-
nien un pes més elevat que en l’actualitat. Al 2001 aquests títols absorbien el 71,8% i el 16,3% de les validacions, 
respectivament, vers el 70,2% i el 9,5% al 2009. L’efecte contrari s’observa a la T-50/30 que ha vist incrementat el 
nombre de validacions anuals (al 2009 se situa en el 16,9% del total i al 2001 en l’11,7%).   

La taula següent recull el nombre de validacions dels diferents títols integrats segons el nombre de zones a traves-
sar al 2008. En ella es pot veure que, atenent al tipus de títol, en conjunt, la T-10 és la targeta més utilitzada, se-
guida de la T-50/30. Ambdós títols absorbeixen el 87,2% de les validacions, encara que si els desplaçaments re-
quereixen travessar diverses zones el pes relatiu d’aquestes targetes disminueix, adquirint més importància altres 
títols com la T-Jove, la T-Familiar o la T-Trimestre. Un cas especial es dóna en la T-Jove que destaca perquè no-
més el 51,1% de les validacions es fan a la mateixa zona, el 31,5% són per travessar dues zones i el 9,8% per tres 
zones. La T-familiar també destaca perquè un 19,8% dels usuaris i usuàries necessiten travessar més d’una zona.  

 

Títol Característiques del títol
Preu 

targeta 1 
zona (€)

Preu 
bitllet (€)

T-DIA Viatges il·limitats en 1 dia. 1-6 zones. 
Unipersonal 5,9  

T-10 10 viatges, 1-6 zones. Multipersonal. 7,85 0,79

T-50/30 50 viatges en 30 dies, 1-6 zones. 
Unipersonal 32,1 0,64

T-MES* Viatges il·limitats en 30 dies, 1-6 zones, 
Unipersonal amb DNI, NIE o passaport. . 48,85 0,70

T-TRIMESTRE* Viatges il·limitats en 90 dies, 1-6 zones. 
Unipersonal amb DNI, NIE o passaport. . 134,1 0,64

T-JOVE*
Viatges il·limitats en 90 dies, 1-6 zones. 
Unipersonal, exclusiva menors 25 anys, 

amb DNI, NIE o passaport. .
114 0,54

T-FAMILIAR 70 viatges en 30 dies, 1-6 zones. 
Multipersonal 46,3 0,66

T-12* Viatges il·limitats en 1 any, 1 zona. 
Unipersonal amb DNI, NIE o passaport. . 35 0,04
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TAULA  NOMBRE DE VALIDACIONS DELS TÍTOLS INTEGRATS SEGONS ZONES, 2009. 

Unitats: nombres absoluts. 

 
Font: ATM. 

Tot i així, en general, la població es desplaça dins de la mateixa zona, absorbint el 87,2% de les validacions.  

Val a dir que aquest fet pot estar molt condicionat perquè la primera corona, que al mateix temps constitueix una 
única zona, es composa d’un territori molt poblat i molt ampli.4 La població dels municipis que la composen ascen-
deix a 3.151.045 habitants, el 42,2% de la població catalana a 1 de gener del 2009.5 Aquest fet fa pensar que un 
gran nombre de desplaçaments es donen en aquesta primera corona o zona. 

A més d’aquesta característica poblacional, cal destacar que els trets distintius d’aquesta zona, en la qual estan 
inclosos un alt nombre de municipis (17), no es tornen a repetir en cap altra zona perquè la majoria de les zones 
estan composades per un nombre molt menor de municipis, fet que pot provocar desequilibris entre els usos pos-
sibles dels diferents títols pels usuaris i usuàries d’aquesta zona o de les altres.  

3. Consideracions sobre l’actual sistema tarifari integrat 
La T-12 i la seva limitació zonal 

El 2009  es va iniciar  la posada en marxa d’un nou títol integrat, la T-12. La targeta T-12 és un títol de transport 
per als nens i les nenes de 4 a 12 anys que permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges, a la xarxa de 
transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària en la què resideixi el nen o nena. 
L’objectiu essencial de la nova targeta és afavorir la mobilitat dels nenes i nenes generant un hàbits d’utilització 
quotidiana del transport públic i d’aquesta manera aconseguir una mobilitat més sostenible. Aquests desplaça-
ments quotidians, en general, fan referència a l’anada i tornada de la residència a l’escola o als necessaris per fer 
les activitats extraescolars. Per tant, es considera que la majoria dels desplaçaments quotidians es realitzen a la 
ciutat de residència i, per tant, dins d’una zona tarifària, fet que pot suposar una restricció d’ús per alguns nens i 
nenes. 

Segons les dades del padró continu d’habitants el públic potencial en el moment de la configuració d’aquest nou tí-
tol ascendia a aproximadament 460.000 nens i nenes. Sobre aquests possibles usuaris i usuàries de la T-12, cal 
tenir present que no tots necessitaran fer ús del transport en els seus desplaçaments, perquè aquests depenen de 
la distància del domicili a l’escola, distància que en moltes ocasions es pot recórrer a peu. Tot i així, per aquells 
nens i nenes que requereixen fer-ne ús cal tenir en compte la restricció actual que concreta l'ús exclusiu de la T-12 
en la zona de residència.  

TAULA  Població de 4 a 12 anys resident a les comarques i municipis del sistema tarifari integrat. Dades 
1 de gener 2008. 

Unitats: nombres absoluts. 

                                                      
4 Els municipis inclosos en la primera corona són: Barcelona, Sant Adrià del Besos, Badalona, Santa Coloma de Gramanet, Montcada i Reixac, 
Tiana, Montgat, Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Cornellà, Sant Joan Despí, Sant 
Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels.  
5 Dades del padró continu d’habitants a 1 de gener del 2009 publicades a l’INE.  

1 zona 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones TOTAL
T-DIA 1.438.929 25.759 12.861 7.549 2.546 2.763 1.490.407
T-10 398.582.964 33.914.497 13.293.854 3.109.761 886.404 1.984.051 451.771.531
T-50/30 91.910.350 11.431.576 4.221.829 1.074.317 160.517 182.182 108.980.771
T-MES 54.883.865 4.810.843 983.018 286.516 81.468 119.355 61.165.065
T-ESDEVENIMENT 24.363 13.462  37.825
T-TRIMESTRE 3.263.700 689.002 118.322 49.797 20.965 209.629 4.351.415
T-JOVE 4.120.768 2.539.116 787.704 349.299 70.085 190.384 8.057.356
T-FAMILIAR 4.123.883 646.644 232.723 84.386 27.166 29.967 5.144.769
T-12 2.380.335  2.380.335
T-2 COMERÇ 10.524 10.524
TOTAL 560.739.681 54.070.899 19.650.311 4.961.625 1.249.151 2.718.331 643.389.998
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Padró continu d’habitants.  

D’altra banda, les dades facilitades per ATM mostren que en data 31 de desembre de 2009 el nombre de 
sol·licituds d’emissió de la targeta T-12 va ser de 41.061 targetes, amb un nombre de viatges realitzats de 
2.380.335 (de 14 de setembre a 31 de desembre de 2009).  

Per tant, tot i tractar-se d’un títol nou i que manca un temps per a la seva consolidació, la hipòtesi més plausible 
per explicar, en part, la diferència numèrica entre el nombre potencial d’usuaris de la T-12 i el nombre de targetes 
emeses és trobaria en la restricció zonal abans esmentada, plantejament compatible i no contradictori amb el fet 
abans esmentat que una part molt important de la població escolar es desplaci a peu fins al seu centre. 

Així, l’actual disseny i prestacions de la targeta T-12 no pot fer- se servir  quan l’escola i la residència no es troben 
ubicades a la mateixa zona tarifària, en aquest cas, les famílies es veuen obligades a fer ús d’altres títols.  

Aquestes situacions poden produir un problema de manca d’equitat. Poden venir donades, entre d’altres raons, 
perquè els infants  són escolaritzats  en centres educatius situats en municipis diferents al de residència,  ja què 
allà es troben els  llocs de treball dels seus progenitors i /o tutors,  o bé per canvis de residència, sense que això 
hagi comportat un canvi d’escola, bé perquè aquest no sigui necessari o bé per no provocar més alteracions edu-
catives a l’entorn dels fills i les filles.  

Un altre situació de manca d’equitat equivalent es pot arribar a produir entre municipis veïns que formen part de di-
ferents zones tarifàries. En primer lloc,  en les zones tarifaries composades per un major nombre de residents i/o 
municipis, els pares poden  gaudir d’un accés a una oferta escolar més àmplia en municipis veïns, sense que es 
produeix cap  limitació tarifària tingui efecte, atès que no hi ha cap canvi de zona tarifària. Pel contrari, en les fron-
teres tarifàries existents és pot veure limitada aquesta possibilitat d’accedir a una oferta escolar de proximitat si ai-
xò comporta haver de canviar  de zona tarifaria o, si més no, amb una repercussió econòmica diferent i superior al 
no poder gaudir d’un títol de transport similar a la T-12. 

Algunes limitacions de l’oferta actual de títols integrats 

D’altra banda, s’observa que algunes opcions de l’actual oferta de títols integrats no són prou  flexibles, fruit dels 
seus  límits temporals o per ser de caire unipersonal. Així, per una part d’usuaris la limitació de la durada i la carac-
terística de ser unipersonals fa més difícil poder fer ús de tots els viatges inclosos en el títol integrat adquirit, ja que 
tampoc poden ser compartits per diferents membres d’una mateixa família. En aquests supòsits,  en finalitzar la 
seva validesa,  resten alguns viatges per validar, aquest fet fa més car l’ús d’aquests títols, ja que l’existència final 
d’un excedent fa que el cost unitari efectiu de cada viatge  sigui més alt. Pel que fa a la característica de títols per-
sonals o multipersonals, els títols de transport multipersonals s’ajusten molt millor a les necessitats i als perfils de 
desplaçaments de grups de persones, especialment les unitats familiars.  

D’aquesta manera, en determinades situacions, quasi l’única l’opció alternativa és la compra de títols de T-10, que 
no tenen limitació temporal i que són multipersonals, però en els quals el cost unitari dels bitllets és significativa-
ment més elevat que en altres títols integrats,  

Alt 
Penedes Anoia Bages Baix 

Llobregat Barcelonès Garraf Maresme Vallès 
Occidental

Vallès 
Oriental

Altres 
municipis TOTAL

De 4 anys 1.215 1.424 1.951 9.327 19.242 1.732 4.742 10.548 4.819 2.436 57.436

De 5 anys 1.178 1.282 1.781 8.952 18.314 1.633 4.575 10.012 4.617 2.310 54.654

De 6 anys 1.144 1.268 1.694 8.675 17.850 1.549 4.550 9.742 4.390 2.230 53.092

De 7 anys 1.105 1.241 1.736 8.370 18.054 1.542 4.616 9.674 4.423 2.210 52.971

De 8 anys 1.025 1.176 1.788 8.069 17.742 1.526 4.307 9.081 4.224 2.103 51.041

De 9 anys 1.004 1.163 1.600 7.581 17.047 1.399 4.026 8.754 3.774 2.007 48.355

De 10 anys 946 1.069 1.720 7.452 17.288 1.438 4.111 8.724 3.910 1.981 48.639

De 11 anys 937 1.061 1.624 7.237 16.714 1.338 4.030 8.593 3.805 2.019 47.358

De 12 anys 956 1.069 1.596 7.298 16.663 1.275 3.958 8.199 3.790 1.961 46.765

TOTAL 9.510 10.753 15.490 72.961 158.914 13.432 38.915 83.327 37.752 19.257 460.311
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Per tant, les limitacions en la validesa i en el caràcter multipersonal dels actuals títols integrats poden actuar, indi-
rectament, com elements desincentivadors de l’ús del transport públic.   

4. Propostes al Govern 
Com s’ha esmentat anteriorment, el CTESC valora positivament que el Govern de la Generalitat i l’Autoritat Metro-
politana del Transport hagin desenvolupat, des de setembre del 2009, la introducció de la nova targeta T-12 que 
comporta la quasi gratuïtat del transport públic per als menors de 12 anys. 

No obstant això, tenint present tant les consideracions econòmiques, socials, com mediambientals, el CTESC pro-
posa al Govern de la Generalitat de Catalunya: 

- Que s’ampliï d’una zona a dues la validesa del títol integrat T-12, de forma que es previngui o minimitzi la 
possibilitat de produir diferències entre els nens i les nenes en l’accés als centres educatius on exerceixen 
el seu dret a l’escolarització en funció dels seus municipis de residència. 

- Que s’estudiï la possibilitat d’ampliar la cobertura de l’actual T-12 fins als 16 anys, que és l’edat de finalit-
zació dels estudis obligatoris. 

- Que s’introdueixi una major flexibilitat en el sistema tarifari integrat, bé pel que fa a incrementar la durada 
de la validesa d’alguns títols de transport actuals, com ara la T-familiar, mantenint un cost unitari dels bit-
llets més reduït, o bé de forma que es pugui disposar de més títols de transport multipersonals, que per-
metin l’ús per diferents persones, com ara els membres d’una mateixa família.   


