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� Abonament Mensual
o S'emet de data a data, per a dos viatges diaris (un d'anada i un altre de tornada). 
o Títol nominatiu mitjançant DNI, NIE o passaport. 
o Validesa: trenta (30) dies, des del dia n (data d'inici de validesa), fins al dia n+29

(ambdues dates estan impreses en el títol). 
o Pot adquirir-se fins a deu dies abans de la data d'inici de la seva validesa. 

� Abonament Mensual Estudiant
o S'emet de data a data, per a viatges il·limitats 
o Títol nominatiu mitjançant DNI, NIE o passaport. 
o Validesa: trenta (30) dies, des del dia n (data d'inici de validesa), fins al dia n+29

(ambdues dates estan impreses en el títol). 
o L'abonament d'estudiant serveix per a les universitats de Girona, Lleida i Rovira i Virgili de 

Tarragona. Com a novetat, en el cas de la Universitat Rovira i Virgili (URV), aquest 
abonament serà vàlid també per accedir als nous campus de Tortosa, Vila-seca i 
Coma-ruga (El Vendrell). 

o Per expedir l'abonament serà necessari mostrar el carnet d'estudiant de l'any acadèmic en 
curs. També poden beneficiar-se del descompte els professors i professores i les 
persones que treballin a aquestes universitats, que per a l'expedició del títol hauran de 
mostrar la documentació acreditativa en vigor 

o Pot adquirir-se fins a deu dies abans de la data d'inici de la seva validesa. 

� Abonament Trimestral
o S'emet de data a data, per a viatges il•limitats. 
o Títol nominatiu mitjançant DNI, NIE o passaport. 
o Validesa: noranta (90) dies, des del dia n (data d'inici de validesa), fins al dia n+89

(ambdues dates estan impreses en el títol). 
o Pot adquirir-se fins a deu dies abans de la data d'inici de la seva validesa. 

Trens i recorreguts 

Servei de rodalia de Barcelona 
Els títols propis de rodalia de Barcelona  son vàlids per a tots els recorreguts que es realitzin entre 
estacions dins de l'àmbit del servei de rodalia de Barcelona i als següents trens: 

� Tots els trens del servei de rodalia de Barcelona.

� Trens dels serveis regionals amb Tarifa Regional Tipus 1, excepte serveis Exprés i MD, amb parada 
en les estacions d'origen i destinació de l'àmbit d'aquests abonaments. 

Serveis regionals 
Els títols propis de regionals seran vàlids als  trens dels serveis regionals de Rodalies de Catalunya que 
opera Renfe: Regional, Regional Exprés i MD. 

Prolongació de recorregut 
El viatger podrà perllongar el seu viatge dins i fora de l’àmbit de rodalia, prèvia comunicació i 
regularització en l'estació d'origen, d'acord amb la condicions recollides en les Tarifes Especials nº 5 
(servei de rodalia)  i nº 6  (serveis regionals)  de Viatgers. 


