
Sol·licitud de targeta bus 18 

Sol·licitud de targeta bus 18 que permet desplaçar-se amb una tarifa reduïda en totes les línies 

de transport urbà de la ciutat de Girona. 
 

 

On adreçar-se: 

A l’OFICINA TMG/GIROCLETA situada a l’estació d’autobusos interurbana de Girona, que es troba 

al Parc Central de Girona, a la planta -1 al costat de l’accés al Tren d’Alta Velocitat. 

972 219 181 www.girona.cat/bus 

 

A qui va adreçat: 

- A les persones físiques majors d’edat empadronades a la ciutat de Girona, d’entre 13 i 18 anys, 

ambdós inclosos. 

 

Com fer-ho: 

Presencialment a l’OFICINA TMG/GIROCLETA, situada a l’estació d’autobusos interurbana de 

Girona, que es troba al Parc Central de Girona, a la planta -1 al costat de l’accés al Tren d’Alta 

Velocitat. 

 

La targeta s’entregarà al mateix moment de la sol.licitud. 

 

L’horari de l’OFICINA és: 

- Dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 8 a 16 hores. 

- Dimecres: de 8 a 18 hores. 

- Dissabtes: de 9 a 13 hores. 

- Juliol i Agost: només de 9 a 13 hores de dilluns a divendres. 

 

Cost del servei: 

- Obtenció per primer cop de la Bus 18: Sense cost. 

- Duplicat de la targeta per pèrdua, deteriorament o robatori: 6,4 euros. 

- Recàrrega de la targeta: 6,5 € per 30 viatges. 21,5 € per 120 viatges. 

 

    Documentació que cal aportar: 

- Sol·licitud de targeta bus 18 omplerta (enllaç online). 

- Targeta deteriorada que s'ha de canviar (si escau). 

- Document identificatiu original de la persona interessada. 

- Document identificatiu original del tutor/a legal de la persona interessada que presenta la 

sol.licitud (si escau). Aquesta ha d’estar empadronada en el mateix habitatge. 

- Import econòmic per abonar el cost del servei (si escau). 

(En cas de sol·licitar un duplicat de la targeta Bus 18 no caldrà presentar la denúncia en cas de 

pèrdua o robatori.) 



 

 

Observacions: 

 

Poden sol·licitar la targeta Bus 18 els joves entre 13 i 18 anys empadronats/des a Girona. 

Permetrà viatjar en totes les línies del transport urbà de Girona i realitzar un transbord durant 45 

minuts entre aquestes línies, sempre que no es faci a la mateixa línia. 

 

La targeta és personal i intransferible. Té una càrrega inicial de 10 viatges. Les recàrregues de la 

targeta tenen una durada de 12 mesos. 

 

Actualment les targetes Bus 18 es poden recarregar: 

 

- A l’OFICINA de TMG/GIROCLETA a l'estació d'autobusos, amb efectiu o targeta bancària. 

- En els autobusos de TMG, EXCLUSIVAMENT a través de targetes bancàries, sense contacte 

físic, i NFC (mòbils). 

- En els autobusos de TEISA (línies 3,4,6 i 9) amb efectiu o targeta bancària. 

 

La targeta caduca quan la persona titular fa els 19 anys i quedarà anul·lada si la persona titular es 

dóna de baixa del padró municipal d'habitants de Girona. 

 

En cas de duplicat de la targeta, ja sigui per pèrdua, robatori o deteriorament causat per la persona 

usuària, els viatges que hi havia en la targeta anterior es perdran. 

 

 

Més informació 

www.girona.cat/bus 

  


