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1. Tramitació

Obtenció o renovació del carnet

Recollir el full de sol·licitud en qualsevol estació 
d’FGC de les línies Barcelona-Vallès o Llobre-
gat-Anoia. 

També es recollirà un sobre de franqueig a des-
tinació. 

Lliurament de la documentació

Lliurar el full de sol·licitud degudament emplenat 
amb les dades i tota la documentació acredita-
tiva:

n Per correu postal, utilitzant el sobre de fran-
queig a destinació.

n A l’Oficina de confecció de carnets de pensio-
nista del carrer Avenir núm. 6 de Barcelona.

2. Documentació necessària

1. Full de sol·licitud emplenat amb les dades per-
sonals i les dades bancàries si s’opta pel paga-
ment a través de domiciliació bancària.

2. Fotocòpia del DNI o NIE.

3. Els menors de 65 anys, fotocòpia del certifi-
cat de l’Institut d’Assistència i Serveis Socials 
(ICASS) o fotocòpia del carnet acreditatiu de la 
disminució de grau igual o superior al 33%.

4. Original del certificat d’empadronament on 
constin les persones de la unitat familiar.

5. Fotocòpia de la Declaració de la Renda de les 
Persones Físiques** conjunta o individuals, que 
indiqui els ingressos de tota la unitat familiar.

6. Original de rebut del pagament a l’estació o al 
Servicaixa, si és el cas.

** Si un membre de la unitat familiar (majors de 
18 anys) no està obligat a fer la declaració de la 
renda, cal presentar:

7. Original de Certificat de l’administració tributària 
conforme no hi ha obligació de fer la Declaració 
de Renda. Ha d’incloure els ingressos i n’ha de 
presentar un per a cada membre de la unitat fa-
miliar que estigui en la mateixa condició.

Si algun membre de la unitat familiar (majors de 
18 anys) no percep cap ingrés, cal presentar:

8. Original del Certificat negatiu de pensió de 
l’INSS (Institut Nacional de Seguretat Social).

9. Original del Certificat negatiu de pensió de Clas-
ses Passives de l’Estat expedit per l’Agència Tri-
butària.

3. Pagament

Estacions d’FGC

Caldrà demanar l’ajuda d’un agent d’estacions. 
Podeu pagar a través de la màquina expene-
dora mitjançant targeta de crèdit o en efectiu. 
La màquina proporcionarà un justificant que 
haureu d’adjuntar a la resta de documentació a 
presentar.

Domiciliació bancària

Cal incloure les dades bancàries en el full de 
sol·licitud. Aquesta opció permet fer la tramitació 
sense desplaçar-se de casa i signar-ho.

ServiCaixa

Realitzar el pagament en qualsevol ServiCaixa 
de CaixaBank a través del codi de barres inclòs 
en el full de sol·licitud. Enviar l’original del justi-
ficant de pagament adjuntant-lo a la resta de la 
documentació per presentar.

Despeses de gestió i tramitació

L’import a pagar per a la gestió i tramitació del 
carnet de pensionista és de 5 €.

4. Recepció

El Carnet de Pensionista confeccionat s’envia a l’adreça postal indicada en el full de sol·licitud per correu ordinari.



 
 

 
 

Si rep el Carnet de Pensionista A
n Dóna dret a comprar un bitllet amb el 75% de 

descompte en els trajectes de les línies Barce-
lona-Vallès i Llobregat-Anoia.

Si rep el Carnet de Pensionista B
n Dóna dret a comprar un bitllet amb el 50% de 

descompte en tots els trajectes de les línies 
Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia.

Tots els posseïdors del Carnet de Pensionista A 
o B també poden gaudir:

n D’un descompte del 10% en els bitllets senzills 
d’anada i tornada del Cremallera i Funiculars de 
Montserrat i del Cremallera de Núria.

n D’un descompte sobre el preu del bitllet 
Tren+Cremallera de Montserrat anada i tornada.

n D’un descompte del 75% pels poseïdors del 
Carnet A i un 50% pels poseïdors del Carnet B 
en els bitllets senzills de la línia Lleida-la Pobla 
de Segur.
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Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobre-
gat, Esplugues de Llobregat, Gavà, L’Hospitalet de Llo-
bregat, Montcada i Reixac, Montgat, El Prat de Llobre-
gat, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant 
Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, 
Sant Coloma de Gramanet, Tiana i Viladecans.

Si rep el Carnet de Pensionista A
Juntament amb el Carnet de Pensionista A rebrà 
el Passi de Pensionista que dóna dret a viatjar 
gratuïtament en els trajectes: 

 Línia Barcelona-Vallès entre Pl. Catalunya – 
Reina Elisenda – Av. Tibidabo – Les Planes (in-
clòs el funicular de Vallvidrera).

 Línia Llobregat-Anoia entre Pl. Espanya – Molí 
Nou. 

	

Línies del metro i els autobusos de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (amb excepcions del 
Bus Turístic, Barcelona City Tour, Aerobús, 
Tramvia Blau, Telefèric de Montjuïc i Serveis 
Especials).

 Línies del Trambaix i el Trambesòs.

Amb el Carnet de Pensionista A es poden com-
prar els bitllets amb el 75% de descompte per a 
viatjar en tots els trajectes de la línia Barcelona – 
Vallès i de la línia Llobregat-Anoia d’FGC.

Si rep el Carnet de Pensionista B
El Carnet de Pensionista B permet comprar la 
targeta T-Pensionista que serveix per viatjar en 
els trajectes:

 Línia Barcelona-Vallès entre Pl. Catalunya – 
Reina Elisenda – Av. Tibidabo – Les Planes (in-
clòs el funicular de Vallvidrera).

 Línia Llobregat-Anoia entre Pl, Espanya – Molí 
Nou. 

	

Línies del metro i els autobusos de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (amb excepcions del 
Bus Turístic, Barcelona City Tour, Aerobús, 
Tramvia Blau, Telefèric de Montjuïc i Serveis 
Especials).

 Línies del Trambaix i el Trambesòs.

Amb el Carnet de Pensionista B es poden com-
prar els bitllets amb el 50% de descompte en 
tots els trajectes de les línies Barcelona-Vallès i 
Llobregat-Anoia.


