FORMULARI DE SOL·LICITUD DE LA TARGETA INTERMODAL
Dades de la persona sol·licitant
Nom*:

Llinatges*:

DNI/NIE/Passaport*:

Codi postal*:

Telèfon:

Telèfon mòbil*:

Data de naixement*:

Adreça*:

Codi empleat:

Empresa:

Població*:

Província*:

Adreça de correu electrònic:

Identificador:

Perfil Targeta:
General

Tercera edat, pensionistes, discapacitats

Jove

Família nombrosa

Infantil

*Els camps del formulari marcats amb un asterisc s’han d’emplenar obligatòriament per a l’efectivitat de la sol·licitud.

1. ÚS DE LA TARGETA
La targeta Intermodal és propietat del Consorci de Transports de Mallorca. Cada persona només pot ser titular d'una sola targeta, i és d’ús personal i intransferible, per la
qual cosa qualsevol agent autoritzat pel CTM podrà sol·licitar el document acreditatiu de la identitat del titular i procedir, si n'és el cas, a la retirada de la targeta.
En cas d'ús fraudulent de la targeta, el CTM es reserva el dret de prendre les accions legals oportunes.
Es pot fer funcionar amb qualsevol dels títols de transport següents:
- Títol de 20 viatges (T20): disposareu d’1 any per fer 20 viatges, comptadors des del dia en què es fa el primer viatge
- Títol de 40 viatges (T40): disposareu de 45 dies per fer 40 viatges, comptadors des del dia en què es fa el primer viatge
- Bitllet senzill reduït, per acreditar el perfil i beneficiar-se del descompte establert
Per el duplicat de la targeta haureu d’abonar la taxa vigent d’acord amb el que disposa la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. No es cobrarà el duplicat en el cas de funcionament deficient no imputable al titular.
En el cas de pèrdua o robatori de la targeta intermodal no es restituiran els viatges romanents dels títols de la targeta, en canvi sí es retornaran en cas de deteriorament o
ruptura, si s’entrega la targeta anterior a l’hora d’emetre el seu duplicat.

2. RENOVACIÓ DE LA TARGETA
La targeta intermodal té una caducitat segons el perfil. L'usuari podrà renovar-la amb les condicions següents:
- La targeta de perfil General (GE) no caduca.
- La targeta de perfil Jove (JE) caduca quan l'usuari compleix 31 anys i no pot ser renovada, havent de passar a perfil general una vegada complerts els 31 anys.
- La targeta de perfil Família Nombrosa (FN) caduca quan a l’usuari li caduca el títol de família nombrosa i pot ser renovada presentant un document en vigor que
acrediti la condició de família nombrosa.
- La targeta de perfil Tercera Edat (TE) caduca cada 5 anys i pot ser renovada presentant un document en vigor que acrediti la condició del perfil corresponent, excepte
en el cas d’atur de llarga durada, que caduca cada 6 mesos.
- La targeta de perfil infantil (IN) caduca quan l’usuari compleix 12 anys i no pot ser renovada, havent de passar a perfil jove, si correspon, una vegada complerts els 12 anys.
En tots els casos, la renovació és completament gratuïta.

3. ON LA PODEU FER SERVIR?
La targeta intermodal es pot fer servir a tots els mitjans de transport públic regular interurbà de Mallorca: autobús, tren, metro i bicicleta pública Moute-bé.

4. ACCEPTACIÓ DE LES NORMES D'ÚS
La sol·licitud i/o utilització de la targeta intermodal implica l'acceptació explícita de totes les condicions expressades en aquest document i el compromís de mantenir-la
en bon estat i fer-ne un ús correcte.
Les condicions aplicables podran ser modificades pel CTM; en aquest cas es notificaran les noves condicions mitjançant publicació de l'avís oportú a la pàgina web
(http://www.tib.org) amb una antelació de 30 dies.

5. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable: Consorci de Transports de Mallorca (CTM).
Finalitat: Expedició i gestió de la Targeta Intermodal, millora del servei.
Base jurídica: Complir una missió realitzada en interès públic, prevista legalment.
Destinataris: No es cediran dades a tercers, tret que hi hagi una obligació legal un o interès legítim d’acord amb el RGPD, o per a la correcta prestació del servei.
Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i supressió de les dades, així com altres Drets, com s’especifica a la informació addicional.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades, a la pàgina web del CTM https://www.tib.org/web/ctm/portal-privacitat apartat usuaris Targeta Intermodal

………………………,….. d......................... de........
[signatura]

TAXA ADMINISTRATIVA PER L’EMISSIÓ DE LA TARGETA INTERMODAL
Nom*:

Llinatges*:

DNI/NIE/Passaport*:

Codi postal*:

Número de targeta:
Població*:

Província*:

*Els camps del formulari marcats amb un asterisc s’han d’emplenar obligatòriament.

Autoliquidació:

Firma:

Efectiu

Duplicat 8 €

Ingrés bancari:

ES33 2100 1807 95 0200056330 La Caixa
ES72 2038 3275 3164 0000 0288 Bankia

Palma,

de 201

ETS MENOR D’EDAT?
Si ets menor de 14 anys, no podem tramitar la teva sol·licitud sense l’autorització dels teus pares o tutors.
Dades de la persona titular de la pàtria potestat (marcau la casella que pertoqui)

Pare

Mare

Nom:
Adreça:
Telèfon:

Tutor/a

Llinatges:
Codi postal:
Telèfon mòbil:

Població:

Província:

Adreça de correu electrònic:

DNI/NIE/Passaport:

En la meva condició de pare, mare o tutor del menor les dades del qual figuren indicades en aquesta sol·licitud, don el meu consentiment perquè pugui
sol·licitar la Targeta Intermodal, així com per al tractament de les seves dades personals a les finalitats que s’esmenten en aquest document i que no vagin
marcades amb una X.
Data:
………………………,….. d......................... de........
[signatura de la persona titular de la pàtria potestat]
Retira el duplicat del menor, la persona titular de la pàtria potestat.

