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8a) CARACTERÍSTIQUES I DEFINICIÓ DE LA T-FM/FN - (70/90)   

 

• El nou títol T-FM/FN (70/90) és un títol de transport específic per a les persones 
membres de les famílies monoparentals i nombroses. 

• Permetrà realitzar 70 desplaçaments integrats en tots els modes de transport 
segons les zones a travessar, amb una validesa de 90 dies des de la seva 
primera validació. 

• Títol multipersonal i intransferible: permetrà la validació simultània quan dos o 
més membres d’aquestes famílies facin el mateix recorregut. Només els membres 
de la família identificada a la targeta poden utilitzar els títols de transport que s’hi 
hagin carregat. 

• Aquest títol de transport serà personalitzat amb el número de carnet de la família 
nombrosa o monoparental i només podrà ser utilitzat pels membres de la mateixa 
família, de manera simultània si s’escau. 

A l’article 5 del decret 139/2010  s’estipula que tant en el moment de l’adquisició 
del títol de transport com durant la utilització del servei de transport les persones 
beneficiàries del descompte hauran de disposar d’un document que acrediti la 
seva identitat i del document que acrediti la seva condició de membre de família 
monoparental o de família nombrosa. 

• La bonificació d’aquest nou títol en cap cas podrà ser inferior al 20% o al 50%, 
segons es tracti de famílies de categoria general o especial, del preu unitari per 
viatge del títol T-10. 

• Vàlid a tota la xarxa del Sistema Tarifari Integrat: autobusos urbans, interurbans i 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

• Calendari d’implantació: La materialització dels nous descomptes en transport 
públic per a famílies monoparentals i l’adquisició del nou títol de transport 
específic per a famílies nombroses i monoparentals es podrà fer des de principis 
de 2011, un cop s’aprovi l’actualització de les tarifes de transport públic. 
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ANNEX B- DISSENY DEL TÍTOL 
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ANNEX C – EMISSIÓ DEL TÍTOL 

Centre d’Atenció al Client 

Els usuaris que vulguin acollir-se a les bonificacions sobre les tarifes del transport 
públic que la Generalitat de Catalunya ha establert per als membres de famílies 
nombroses o monoparentals hauran d’acudir a un Centre d’Atenció al Client tant per a 
sol·licitar l’emissió d’una de les targetes familiar com per a carregar o renovar els títols 
subvencionats.  

La documentació que hauran d’aportar és la següent: 

• Document d’identificació personal, tipus DNI, passaport, etc. 
• Carnet de família nombrosa o monoparental. 
 
NOTA: Si l’usuari vol utilitzar abonaments integrats personalitzats (tipus T-MES), haurà 
de sol·licitar l’emissió d’una targeta familiar personalitzada, aleshores la targeta serà 
unipersonal i intransferible. 
 
Xarxa de recàrrega 

Els títols no subvencionats compatibles amb la targeta familiar podran carregar-se i 
recarregar-se a qualsevol punt de la xarxa de venda. 

 

ANNEX D – INSPECCIÓ DEL TÍTOL  

El personal amb funcions d’inspecció, d’acord amb allò establert a la normativa 
aplicable, pot sol·licitar a la persona viatgera, a més del bitllet, el títol acreditatiu de ser 
membre de família monoparental o de família nombrosa. A aquests efectes, serà 
d’aplicació la regulació que estableix l’article 52 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de 
mesures fiscals i administratives, i concretament, allò que estableix el seu apartat 4 en 
el sentit que si no s’acredita aquesta condició la persona que viatja es considerarà 
desproveïda de bitllet i el personal d’inspecció retirarà la targeta de transport, en ser 
propietat de l’ATM, i el dipositarà en el lloc que es determini perquè el seu titular el 
pugui recuperar. 




