TARGETES TRANSPORT
PÚBLIC
per a la Gent Gran

TARGETA ROSA METROPOLITANA
Qui la pot obtenir?
65 anys o més
Discapacitat igual o
superior al 33%

Estar dins dels
barems de renda
(màxim 16.264€
per persona)

Quins documents necessito?
Original i fotocòpia del DNI
Certificat d'empadronament
Fotocòpia notificació de la pensió/ Certificat INSS
Fotocòpia declaració de la renda
Acreditació de la condició de persona amb discapacitat (ICASS)

On la demano?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de
Cerdanyola del Vallès (Ptge. Ajuntament, s/n)
Té un cost de 6,72

Quins beneficis tinc?
Tarifa gratuïta o tarifa reduïda (que dona accès a
l'adquisició de la T4)
Es pot utilitzar a tota la Zona 1 de transport públic
(TMB, AMB,Ferrocarils, Autobús, Tramvia)
MÉS I NFORMACI Ó: WWW.AMBMOBI LI TAT.COM

TEL. 900 700 077

TARGETA DAURADA
Qui la pot obtenir?
60 anys o més
Pensionistes majors de 18 anys amb invalidesa permanent total,
invalidesa absoluta o gran invalidesa.
Perceptors de pensions no contributives per invalidesa majors de
18 anys i amb discapacitat igual o superior al 65%

Quins documents necessito?
Si tinc 60 anys o més

l'original i la fotocòpia del DNI

Si soc pensionista
el document acreditatiu de la
condició de pensionista o l'original i fotocòpia de preceptor de
pensió no contributiva.

On la demano?
A les Estacions de RENFE o
Agències de Viatges Presencials

Té un cost de 6

Quins beneficis tinc?
Rodalies, Regionals, RENFE i AVE

MÉS I NFORMACI Ó: WWW.RENFE.COM

TEL. 91 2 320 302

CARNET GENT GRAN
Qui la pot obtenir i quins documents
necessita?
Més de 65 anys
Original i fotocòpia del DNI, NIE o Passaport
Més de 60 anys i jubilat/da
Original i fotocòpia del DNI, NIE o Passaport
original i fotocòpia de l'accès a la pensió (INSS)

+

Més de 60 anys, cònjuge de jubilat/da i perceptor de la pensió
Original i fotocòpia DNI, NIE o Passaport
2 targetes sanitàries (sol·licitant i cònjuge)

+

Més de 60 anys i vidu/a, de persona amb accès al carnet Gent
Gran
Document Seguretat Social de pensió de viduïtat
carnet Gent Gran o documentació que acrediti l'accès
de la persona de qui es vidu/a al carnet Gent Gran

+

On la demano?

GRATUÏTA
Tràmit on-line a : www.cerdanyola.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de Cerdanyola del Vallès
(Ptge. Ajuntament, s/n)

Quins beneficis tinc?
Accès a la Targeta de Pensionista de transport urbà de
Cerdanyola (SU1, SU2, SU3)
MÉS I NFORMACI Ó: WWW.CERDANYOLA.CAT TEL. 935 808 888

