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Es poden adquirir les targetes a les estacions de Metro, Tramvia, 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies de Catalunya, 
a les estacions d’autobusos interurbans, a les oficines d’atenció 
al client de les empreses de transport integrat, a les terminals de 
ServiCaixa, als estancs i establiments de travesses i loteria, als 
quioscos de premsa i a altres establiments adherits.

Per a més informació consulta: www.atm.cat

Els títols integrats permeten fins a tres transbordaments en un mateix 
desplaçament. En cada transbordament és obligat validar el títol.

En els títols horaris, el temps màxim de què es disposa per fer un 
desplaçament és d’1 hora i 15 minuts per als títols de transport d’1 
zona i s’incrementa en 15 minuts per a cada zona addicional.

Títols integrats Títols integrats per a famílies 
monoparentals i famílies 
nombroses

T-Mes FM/FN
Títol personal i intransferible, per a membres de famílies 
monoparentals i nombroses de categoria general i 
especial, amb un nombre il·limitat de viatges integrats 
en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la 
primera validació, en tots els modes de transport segons 
les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 
zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i 
del carnet de família monoparental o nombrosa.

2014

2014

1 zona 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones

general 42,20€ 61,95€ 84,00€ 99,60€ 114,40€ 122,40€

especial 26,40€ 38,75€ 52,50€ 62,25€ 71,50€ 76,50€

1 zona 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones

general 113,60€ 168,80€ 232,00€ 274,00€ 312,00€ 324,80€

especial 71,00€ 105,50€ 145,00€ 171,25€ 195,00€ 203,00€

1 zona 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones

general 84,00€ 124,00€ 168,00€ 199,20€ 228,40€ 244,40€

especial 52,50€ 77,50€ 105,00€ 124,50€ 142,75€ 152,75€

T-Trimestre FM/FN
Títol personal i intransferible, per a membres de famílies 
monoparentals i nombroses de categoria general i especial, 
amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies 
consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, 
en tots els modes de transport segons les zones per les 
quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar 
acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família 
monoparental o nombrosa.

2014

2014

T-Jove FM/FN
Títol personal i intransferible, per a membres de famílies 
monoparentals i nombroses de categoria general i especial 
menors de 25 anys (durant tot el període d’utilització del 
títol), amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 
dies consecutius, a les zones delimitades per la primera 
validació, en tots els modes de transport segons les zones 
per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha 
d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de 
família monoparental o nombrosa.

2014

2014

2014

T-FM/FN 70/90
Títol multipersonal i horari, per a membres de famílies 
monoparentals i nombroses de categoria general i 
especial, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius 
des de la primera validació, en tots els modes de 
transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). 
Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del 
carnet de família monoparental o nombrosa.

2014

Per adquirir els títols de transport amb bonificació FM/FN cal presentar 
en el punt de venda els següents documents acreditatius (originals i 
vigents):

- el DNI/NIE/passaport
- el títol de família monoparental o nombrosa (el títol familiar o 
l’individual) que hagi emès la Generalitat de Catalunya o el títol de 
família nombrosa emès per qualsevol altra comunitat autónoma.

En el moment de la venda, el centre d’atenció al client anotarà, en el 
títol de transport, el número de DNI/NIE/passaport del beneficiari i el 
número de carnet de família monoparental o nombrosa.

El títol de transport FM/FN sempre haurà d’anar acompanyat dels 
dos documents acreditatius originals i en vigor durant tot el període 
d’utilització del títol.

Els punts de venda dels títols de transport amb les bonificacions FM/
FN són els centres d’atenció al client que s’especifiquen a continuació:

TMB  
Tel. 902 075 027
A les estacions de Diagonal (L5), La Sagrera (L1), Sants Estació (L5) i Universitat (L1)

FGC 
Tel. 012
A les estacions de Pl. Catalunya i Pl. Espanya

RODALIES DE CATALUNYA 
Tel. 012  
Tel. 900 41 00 41
A totes les taquilles de les estacions

ESTACIONS D’AUTOBUSOS
Barcelona Nord: c/ Ali Bei, 80. Tel. 647 361 867 (ALSA)
Granollers: av. del Parc, 2, Tel. 93 870 78 60 (Sagalés)
Igualada: pg. de Verdaguer, s/n. Tel. 93 804 44 51 (La Hispano Igualadina)
Manresa: c/ de Sant Antoni M. Claret, s/n. Tel. 902 026 028 (Castellà)

OFICINES DE MOBILITAT
Sabadell: c/ de la Borriana, 33-35. Tel. 93 727 00 90 (TUS)
Sant Feliu de Llobregat: ctra. Laureà Miró, 426. Tel. 93 632 51 33 (Soler i Sauret)
Terrassa: c/ d’Iscle Soler, 9. Tel. 93 788 23 32 (TMESA)

T-10
Títol multipersonal i horari, de 10 viatges integrats en 
tots els modes de transport segons les zones per les 
quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

2014

1 zona 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones

10,30€ 20,30€ 27,70€ 35,65€ 40,95€ 43,55€

1 zona 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones

42,50€ 71,00€ 99,60€ 124,00€ 146,00€ 162,50€

1 zona 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones

59,50€ 86,05€ 118,00€ 144,50€ 165,50€ 179,50€

1 zona 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones

52,75€ 77,45€ 105,00€ 124,50€ 143,00€ 153,00€

1 zona 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones

142,00€ 211,00€ 290,00€ 342,50€ 390,00€ 406,00€

1 zona 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones

105,00€ 155,00€ 210,00€ 249,00€ 285,50€ 305,50€

1 zona 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones

7,60€ 12,00€ 15,25€ 17,15€ 19,30€ 21,70€

T-50/30
Títol unipersonal i horari, de 50 viatges integrats en 30 
dies consecutius des de la primera validació, en tots 
els modes de transport segons les zones per les quals 
es transiti (pagament màxim 6 zones).

2014

T-70/30
Títol multipersonal i horari, de 70 viatges integrats en 
30 dies consecutius des de la primera validació, en 
tots els modes de transport segons les zones per les 
quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

2014

T-Mes
Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat 
de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones 
delimitades per la primera validació, en tots els modes 
de transport segons les zones per les quals es transiti 
(pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat 
del DNI, NIE o passaport.

2014

T-Trimestre
Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat 
de viatges integrats en 90 dies consecutius, a les 
zones delimitades per la primera validació, en tots els 
modes de transport segons les zones per les quals 
es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar 
acompanyat del DNI, NIE o passaport.

2014

T-Jove
Títol personal i intransferible per a joves menors de
25 anys (durant tot el període d’utilització del títol), 
amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies 
consecutius, a les zones delimitades per la primera 
validació, en tots els modes de transport segons les 
zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 
zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport.

2014

2014

T-Dia
Títol unipersonal, amb un nombre il·limitat de viatges 
integrats durant el dia en què s’ha validat fins a 
l’acabament del servei, a les zones delimitades per 
la primera validació, en tots els modes de transport 
segons les zones per les quals es transiti (pagament 
màxim 6 zones).

Telèfon 010 (24h)*
*Consulta condicions del servei 
al web: www.bcn.cat

www.atm.cat
Autoritat del Transport Metropolità

1 zona 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones

general 57,70€ 113,70€ 155,10€ 199,65€ 229,30€ 243,90€

especial 36,05€ 71,05€ 96,95€ 124,80€ 143,35€ 152,45€

Punts de venda dels títols integrats

Punts de venda dels títols FM/FN

Més informació:




