
Què cal saber sobre els títols de transport

Títol adequat. Cal assegurar-se que el títol de transport és el correcte 
per a la persona que farà el trajecte i que és vàlid per a les zones del 
desplaçament que vol realitzar.

Títol validat. Sempre s’ha de validar el bitllet o títol abans de començar 
el viatge i a tots els transbordaments que es facin.

Títol en bon estat. El títol validat correctament dóna dret a viatjar 
i s’ha de conservar en bon estat fins al final del trajecte. No es pot 
llençar abans de sortir de les instal·lacions, ja que el títol s’ha de mostrar 
i posar a disposició dels empleats que el demanin.

Els menors de quatre anys estan exempts de disposar de títol de 
transport.

Títol compartit. Poden fer servir un mateix títol multipersonal diverses 
persones, però sempre que estigui correctament validat per al nombre 
de persones que fan el desplaçament, que aquestes viatgin juntes i que 
facin el mateix trajecte des de l’inici fins a la sortida de les instal·lacions. 
En el cas del bus, la persona que té el títol ha de ser l'última a baixar del 
vehicle.

Trajecte en metro. El temps màxim de permanència a l’interior de les 
instal·lacions de Metro amb una única validació és de 120 minuts. 

Trajecte en bus. El bitllet senzill o la validació del títol de transport 
integrat que s’utilitzi només dóna dret a realitzar un trajecte. El 
transbordament amb títols integrats és gratuït i vàlid sempre que es faci 
amb diferents línies de bus i dins del temps establert per fer els trajectes 
(i que varia segons les zones).

Els trajectes amb bus finalitzen quan el vehicle arriba a la parada  
de final de línia.

* Els continguts d’aquest fullet es basen en les normes i condicions  
que regulen l’ús del transport públic metropolità. Es poden consultar  
a www.tmb.cat/ca/legislacio-de-transports.
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T-Mes / T-Trimestre / T-Jove

Aquests títols són vàlids si estan validats 
correctament i si s’utilitzen abans que expiri la seva 
data de caducitat. Als títols ha d’aparèixer imprès  
el número de NIF, NIE o passaport del titular. La 
persona que utilitza el títol ha de viatjar amb el 
document (original o fotocòpia compulsada) que 
acredita que n’és l’usuari autoritzat.

En cas que es tracti d’un títol bonificat ha d’anar 
acompanyat, a més, del carnet de família nombrosa 
o monoparental.

Utilització 
correcta dels 
títols de transport

T-12

La T-12 és vàlida si, validada correctament, va 
acompanyada del DNI o el passaport (original  
o fotocòpia).

T-4

La T-4 és vàlida si, validada correctament,  
va acompanyada del DNI (original o fotocòpia 
compulsada) i un d’aquests documents: la 
Targeta Rosa Metropolitana de tarifa reduïda,  
el Carnet Rosa Metropolità de tarifa reduïda,  
el Carnet Rosa Metropolità o el carnet de 
pensionista d’FGC.

Fes-ne un bon ús

L’ús de qualsevol transport públic s’ha de fer de 
manera respectuosa amb els mitjans i amb la resta de 
viatgers que l’utilitzen, la qual cosa implica 
fonamentalment mantenir un comportament adequat  
i conèixer les característiques dels títols de transport 
que donen dret a utilitzar-los.

Amb aquest tríptic, TMB vol facilitar encara més la 
informació sobre les condicions d’ús d’alguns títols de 
transport que l’usuari ha de conèixer per utilitzar-los 
correctament. Aquestes condicions són les que 
preveuen i recullen les normatives vigents i, per tant, 
en cas de no complir-se pot donar peu a sancions.

Targeta Rosa Metropolitana G

La Targeta Rosa Metropolitana G, és vàlida si, 
validada correctament, va acompanyada del 
DNI o passaport (original o fotocòpia 
compulsada).
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