
A partir del 13 de juny es modifiquen les 
condicions d’ús dels títols de tarifació 
social d’FGC Carnet de pensionista i
T-Acompanyament i se n’amplia l’àmbit 
d’ús als 36 municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

A partir del dia 13, les condicions especials dels títols de tarifació social Passi 
pensionista i T-Pensionista s’aplicaran per viatjar:

A la línia Barcelona-Vallès, entre les estacions de Pl. Catalunya i les
estacions d’Hospital General i Universitat Autònoma. S’amplia l’ús
dels títols als municipis de Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del
Vallès.

A la línia Llobregat-Anoia, entre les estacions de Pl. Espanya i
Martorell Vila | Castellbisbal. S’amplia l’ús dels títols als municipis de
Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Castellbisbal, Sant
Andreu de la Barca i Pallejà.

La T-Acompanyament continuarà sent vàlida a les dues línies metropolitanes
Barcelona- Vallès i Llobregat-Anoia.

Els títols de tarifació social d’FGC (Passi pensionista, T-Pensionista i T-
Acompanyament) també es podran utilitzar a metro i autobusos de l’àrea
metropolitana de la primera corona, línies de Trambaix i Trambesòs, 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 i els operadors inclosos consulteu el web
https://www.atm.cat/sistema-tarifari-integrat

https://www.atm.cat/sistema-tarifari-integrat


CARNET A
Amb aquests canvis, les persones empadronades
en els 36 municipis de l’àrea metropolitana de
Barcelona que compleixin la resta de criteris
econòmics per obtenir el carnet A, tindran també
dret al passi pensionista.

Els usuaris empadronats en un dels 18 municipis
afegits que tinguin el Carnet de pensionista A
no han de fer cap tràmit. FGC enviarà de manera
proactiva durant els propers dies el passi de
pensionista corresponent.

CARNET B
Les persones empadronades en els 36 municipis
de l’àrea metropolitana de Barcelona que
compleixin la resta de criteris econòmics per
obtenir el carnet B, podran adquirir la T-
Pensionista a les màquines expenedores de les
estacions d’FGC dels 36 municipis.

Per qualsevol dubte o consulta sobre com obtenir el carnet de pensionista
podeu consultar el web https://www.fgc.cat/carnet-de-pensionista/ o podeu
trucar al telèfon 012.
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