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Condicions d’ús i sol·licitud de la T-Acompanyament 
 
 
n La persona titular de la T-Acompanyament és la posseïdora de la targeta 

acreditativa de la discapacitat que atorga el Departament de Drets Socials de la 
Generalitat de Catalunya, on s’especifica la condició de necessitat d’una persona 
acompanyant pel transport públic. 

n La persona acompanyant pot viatjar gratuïtament sempre que acompanyi la persona 
titular de la T-Acompanyament, que ha de viatjar amb un bitllet vàlid. 

n Sempre que un/a agent li ho requereixi, la persona titular de la T-Acompanyament ha de 
presentar la targeta acreditativa de la discapacitat i identificar-se amb el DNI/NIE. 

n Per demanar la T-Acompanyament cal emplenar la sol·licitud (totes les dades i amb 
lletra clara). Les persones peticionàries disposen de fulls de sol·licitud a les 
estacions i CAC d’FGC, també el poden descarregar del web 
https://www.fgc.cat/bitllets/bitllets-fgc/. 

n Les persones peticionàries han d’assenyalar la casella de “primera sol·licitud” o 
“renovació” i la d’autorització o no de consulta de les dades per poder confeccionar 
el títol. Si no ho autoritza, haurà d’adjuntar la següent documentació: fotocòpies del 
DNI/NIE per ambdues cares i de la targeta acreditativa de la discapacitat per 
ambdues cares.  

n També cal fer el pagament de la tarifa de gestió i tramitació del títol vigent en cada 
moment a través de les màquines autoexpenedores de bitllets sempre amb 
l’actuació d’un agent d’estacions. 

n Un cop confeccionat, el títol s’envia per correu certificat al domicili de la sol·licitud. 

n Aquest títol té una vigència d’un any.  

n Aquest títol permet viatjar a les línies metropolitanes d’FGC: Barcelona-Vallès i 
Llobregat-Anoia. També es pot utilitzar a metro i autobusos de l’àrea metropolitana 
de la primera corona, les línies de Trambaix i Trambesòs, totes les línies 
interurbanes d’autobús de la Generalitat de Catalunya i, parcialment, al transport 
urbà municipal dels 36 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, on s’anirà 
implementant de manera progressiva. Per a més informació sobre les línies y els 
operadors inclosos consulteu el web https://www.atm.cat/sistema-tarifari-integrat 

n Aquest títol és personal i intransferible. L’ús incorrecte o fraudulent en comportarà la 
retirada. 


