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Informa’t als webs i apps de:
T-mobilitat   TMB   FGC

T-mobilitat
Disponible per la 
T-usual i la T-jove
als 36 municipis 
de l’àmbit metropolità.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai164017725917_100x200_T-mobilitat_genericATM.pdf   1   22/12/21   13:47

+info t-16.cat

Títol de transport gratuït per als nens i nenes 
dels 4 fins al 31 de desembre de l’any en que 
compleixen els 16 anys que els permet fer un 
nombre il·limitat de viatges dins la mateixa 
zona tarifària on resideixi el nen o la nena.

No li aplica la tarifa metropolitana.

T-16

+info t-verda.cat

Títol de transport gratuït durant un període de 
tres anys destinat a les persones empadronades 
a l’àmbit de l’ATM que acreditin el desballesta-
ment recent d’un vehicle contaminant i que es 
comprometin a no adquirir-ne cap altre durant 
el període de vigència de la targeta.

T-verda

+info atm.cat

Títols per a membres de famílies monoparentals 
i nombroses de categoria general o especial. 
Han d’anar acompanyats d’un document oficial 
acreditatiu i en vigor de la persona titular i del 
carnet de família monoparental o nombrosa:

Títols FM/FN

   T-usual FM/FN (general o especial)
   T-jove FM/FN (general o especial)
   T-70/90 FM/FN (general o especial)

Títol unipersonal de 
10 viatges amb dret a 
transbordament. 

No és vàlid a les 
estacions de metro 
d’Aeroport T1 i Aeroport 
T2 de la L9 Sud.

T-casual

Preus en €. L’import de cada títol inclou l’IVA (10%) i l’AOV (assegurança obligatòria de viatgers).

Títol multipersonal de 
8 viatges en 30 dies 
consecutius des de la seva 
primera validació, amb 
dret a transbordament. 

No és vàlid a les estacions 
de metro d’Aeroport T1     
i Aeroport T2 de la L9 Sud.

T-familiar

Preus en €. L’import de cada títol inclou l’IVA (10%) i l’AOV (assegurança obligatòria de viatgers).

Títol personal amb 
nombre de viatges 
il·limitats en 30 dies  
consecutius a les zones 
delimitades per la 
primera validació.

T-usual

Preus en €. L’import de cada títol inclou l’IVA (10%) i l’AOV (assegurança obligatòria de viatgers).

També en la versió per a FM/FN

Títol personal per a 
joves menors de 25 
anys, amb un nombre 
de viatges il·limitats en 
90 dies consecutius a les 
zones delimitades per la         
primera validació.

T-jove

Preus en €. L’import de cada títol inclou l’IVA (10%) i l’AOV (assegurança obligatòria de viatgers).

També en la versió per a FM/FN T-dia

Preus en €. L’import de cada títol inclou l’IVA (10%) i l’AOV (assegurança obligatòria de viatgers).

Títol unipersonal amb nombre de viatges 
il·limitats a les zones delimitades per la pri-
mera validació durant 24 hores a partir de la 
primera validació. Permet una anada i una 
tornada a les estacions de metro d’Aeroport 
T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

Altres títols integrats

T-grup

Preus en €. L’import de cada títol inclou l’IVA (10%) i l’AOV (assegurança obligatòria de viatgers).

Títol multipersonal de 70 viatges en 30 dies 
consecutius des de la seva primera validació 
amb dret a transbordament.

No és vàlid a les estacions de metro d’Aeroport  
T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

T-usual bonificada per a persones en situació d’atur.

Títol per a les persones treballadores de l’Aeroport de Barcelona - El Prat 
Josep Tarradellas. Requereix acreditació.

Packs especials per a les comarques del Berguedà i el Ripollès, que estan 
incorporades al sistema tarifari integrat i configuren una setena corona.

T-usual bonificada

T-casual Treb. Aeroport

Packs Berguedà i Ripollès

+info atm.cat

Al transport públic, 
segueix posant-te 
la mascareta
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Títol personal
30 dies 
viatges il·limitats

Títol unipersonal
10 viatges

Títol personal 
fins als 25 anys
90 dies 
viatges il·limitats

Títol multipersonal
8 viatges en 30 dies

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

11,35 22,40 30,50 39,20 45,05 47,90

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

10,00 19,00 27,00 35,00 40,00 42,00

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

80,00 105,20 147,55 180,75 207,40 222,25

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

40,00 53,85 75,60 92,55 106,20 113,75

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

10,50 16,00 20,10 22,45 25,15 28,15

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

79,45 156,80 213,50 274,40 315,35 335,30



LA TARIFA METROPOLITANA permet desplaçaments 
entre els 36 municipis de la metròpolis amb títols d’una 
zona (amb excepció de la T-16).

Zonificació de l’àmbit del sistema tarifari integrat:
El nombre de zones que cal comptar per a un recorregut 
es determina segons el nombre de zones tarifàries per 
on es transita durant el desplaçament (pagament màxim 
de 6 zones). 

Consulta la llista completa de municipis al web 

atm.cat/mapa-de-la-zonificació

Tots els títols adquirits l’any 2021 seran vàlids 
fins el 31 de desembre de l’any 2022.
Els títols adquirits l’any 2021 sense utilitzar, seran 
vàlids l’any 2022, però no es podran bescanviar per 
títols de l’any 2022.

La targeta T-16 (article 3 Reglament utilització T-16), 
la targeta T-verda (article 8 Reglament utilització 
T-verda) i els títols T-compensació covid tenen la 
seva pròpia caducitat.

Es bescanvien els títols que no siguin operatius 
com a conseqüència d’un mal funcionament de les 
màquines de validació. 

En canvi, no donen dret a un bescanvi ni a una 
compensació: 

Les targetes malmeses per la persona usuària. 
Les targetes caducades i utilitzades de manera 
parcial. 
Les targetes vigents i utilitzades de manera parcial. 
La pèrdua o sostracció d’una targeta (incloent-hi 
les  personalitzades).
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Caducitat
Per la teva tranquil·litat, compra 
sempre els títols integrats de 
transport públic als punts de 
venda oficials.

Si el teu títol és autèntic,             
tu també ho ets!

Punts de venda

Bescanvis
Punts

TÍTOLS DE TRANSPORT
INTEGRATS I PREUS

Es mantenen
les tarifes
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Als transports, sempre atents

Dona’t d’alta a la T-mobilitat en 
línia als webs i app t-mobilitat.cat,    
tmb.cat i fgc.cat

També presencialment als punts 
d’antenció de la xarxa de transport 
públic i al Centre T-mobilitat.

Consulta els punts i 
horaris T-mobilitat a 
t-mobilitat.atm.cat

www.t-mobilitat.cat

Zonificació

Mapa de zonificació


