Carnet de pensionista
de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya

Renovació
Carnets anteriors al 31 de desembre de 2013
Per a més informació podeu consultar www.fgc.cat

o trucar al telèfon 012

Criteris per renovar el
carnet de pensionista
d’FGC:

Carnet de pensionista A
- Persones de 65 anys o més amb uns ingressos
per pensió iguals o inferiors al salari mínim
interprofessional o que no reben cap pensió.
- Persones menors de 65 anys amb un grau de
disminució del 33 % o més i amb uns ingressos
per pensió iguals o inferiors al salari mínim
interprofessional o que no reben cap pensió.

Carnet de pensionista B
- Persones de 65 anys o més amb uns ingressos per
pensió superiors al salari mínim interprofessional.
- Persones menors de 65 anys amb un grau de
disminució del 33 % o més i amb uns ingressos per
pensió superiors al salari mínim interprofessional.

1. Tramitació
RENOVACIÓ DEL CARNET

LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ

-Cal recollir el full de sol•licitud en qualsevol es¬tació
d’FGC de les línies Barcelona-Vallès o Llo¬bregatAnoia.

Cal lliurar el full de sol•licitud degudament em¬plenat
amb les dades i tota la documentació acreditativa:

- També cal recollir un sobre de franqueig a destinació.

- Per correu postal, utilitzant el sobre de franqueig a
destinació.
- A l’oficina de confecció de carnets de pensionista, al
carrer Avenir, núm. 6, de Barcelona

2. Documentació necessària
- Full de sol·licitud emplenat amb les dades
personals i amb les dades bancàries, si s’opta pel
pagament mitjançant domiciliació bancària.

l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de
l’any en curs (només per a les renovacions dels
carnets de pensionista A).*

- Fotocòpia del DNI o NIE.

- En cas de no cobrar cap pensió, fotocòpia del
certificat negatiu de pensió de l’Institut Nacional de
la Seguretat Social (INSS) de l’any en curs (només per
a les renovacions dels carnets de pensionista A).*

- Els menors de 65 anys, fotocòpia del certificat
acreditatiu de la discapacitat que expedeix el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o
de la targeta acreditativa de la discapacitat, on consti
que té un grau igual al 33 % o superior.

- Original del rebut del pagament a l’estació o al
ServiCaixa, si s’escau.

- Fotocòpia de la notificació de la millora de la
pensió o del certificat de la pensió mensual de

3. Pagament
ESTACIONS D’FGC

SERVICAIXA

- Cal demanar l’ajuda d’un agent d’estacions. Podeu
pagar mitjançant la màquina expenedora amb targeta
de crèdit o en efectiu. La màquina proporcionarà
un justificant, que heu d’adjuntar a la resta de
documentació per presentar.

- Cal fer el pagament en qualsevol ServiCaixa de
CaixaBank mitjançant el codi de barres inclòs en el
full de sol·licitud i enviar l’original del justificant de
pagament juntament amb la resta de la documentació
per presentar.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

DESPESES DE GESTIÓ I TRAMITACIÓ

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

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

4. Recepció
El carnet de pensionista s’envia per correu ordinari a l’adreça postal indicada al full de sol·licitud.

* Si no heu rebut el certificat de la pensió, cal sol•licitar-lo amb cita prèvia a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
Podeu fer-ho trucant al telèfon 901 106 570 o bé per internet al web www.seg-social.es

5. Condicions d’ús
- El carnet de pensionista és personal i intransferible.
- No és vàlid si no va acompanyat del passi, la targeta
o el bitllet corresponent.

TOTS ELS POSSEÏDORS DEL CARNET DE
PENSIONISTA A O B TAMBÉ ES PODEN
BENEFICIAR:

- L’ús indegut del carnet o passi de pensionista serà
sancionat i pot comportar-ne la retirada.

- D’un descompte del 10 % en els bitllets senzills
d’anada i tornada del cremallera i els funiculars de
Montserrat i del cremallera de Núria.

SI REP EL CARNET DE PENSIONISTA A

- D’un descompte sobre el preu del bitllet d’anada i
tornada del tren + cremallera de Montserrat.

Juntament amb el carnet de pensionista A rebrà
el passi de pensionista que dona dret a viatjar
gratuïtament en els trajectes:
Línia Barcelona-Vallès entre Pl. Catalunya - Reina
Elisenda - Av. Tibidabo - Les Planes (inclòs el
funicular de Vallvidrera).
Línia Llobregat-Anoia entre Pl. Espanya - Molí
Nou.
Línies del metro i els autobusos de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (a excepció 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 comprar els
bitllets amb el 75 % de descompte per 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 (inclòs el
funicular de Vallvidrera).
Línia Llobregat-Anoia entre Pl. Espanya - Molí
Nou.
Línies del metro i els autobusos de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (a excepció 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 comprar els
bitllets amb el 50 % de descompte en tots els trajectes
de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia.

- D’un descompte del 75 % per als posseïdors del
carnet A i el 50 % per als posseïdors del carnet B
en els bitllets senzills de la línia Lleida - la Pobla de
Segur.

