
 

Sol·licitud de targeta bus Social 

Sol·licitud de targeta bus Social que permet realitzar 40 viatges gratuïts cada mes 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, de 65 a 69 anys, 

ambdós inclosos, que acreditin una discapacitat del 65% o superior, o que siguin pensionistes per 

incapacitat permanent Absoluta o per Gran Invalidesa.  

 

-També la podran sol·licitar les persones fins a 65 anys que estiguin jubilades o les persones 

d'entre 60 i 65 anys que siguin pensionistes per viduïtat i que compleixin els requisits econòmics. 

 

 

Com fer-ho: 

Presencialment a 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. 

 

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. 

 

A les persones que acreditIn una discapacitat del 65% o superior, o que siguin pensionistes per 

incapacitat permanent Absoluta o per Gran Invalidesa, la targeta s’entregarà al mateix moment de 

la sol·licitud. 

 

A les persones fins a 65 anys que estiguin jubilades o les persones d'entre 60 i 65 anys que siguin 

pensionistes per viduïtat i que han de complir els requisits econòmics, les targetes s’entregaran un 

cop TMG hagi comprovat les dades econòmiques. S’avisarà als sol·licitants per telèfon i correu 

electrònic perquè vagin a l’OFICINA de TMG/GIROCLETA a recollir la targeta. 

 

 



 

 

Cost del servei: 

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

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

 

    Documentació que cal aportar: 

- Sol·licitud de targeta bus 65 omplerta (enllaç online). 

- Document 

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

- Document identificatiu original de la persona interessada. 

- Document identificatiu original del representant de la persona interessada que presenta la 

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

directe. 

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

- En cas de sol·licitar un duplicat de la targeta Bus 65 caldrà presentar la denúncia en cas de 

pèrdua o robatori. 

 

Observacions: 

 

La poden sol·licitar les persones empadronades a Girona d'entre 18 i 69 anys, que acreditin una 

discapacitat del 65% o superior, o que siguin pensionistes per incapacitat permanent Absoluta o 

per Gran Invalidesa. En aquest cas, la targeta no està subjecte a criteris econòmics. 

 

També la podran sol·licitar les persones fins a 65 anys que estiguin jubilades o les persones d'entre 

60 i 65 anys que siguin pensionistes per viduïtat. En aquests dos casos, la targeta s’atorgarà si el 

sol·licitant té unes rendes líquides inferiors a 1,8 vegades l'IRSC (14.341,91 EUR/any o 1.024,42 

EUR/mes). En cas que les rendes líquides del sol·licitant siguin superiors a aquest import, la 

targeta s’atorgarà si les rendes líquides del conjunt familiar majors de 16 anys empadronat/des en 

un mateix habitatge no superin superiors a: 

 

- Si hi ha 2 membres: 2,6 vegades l'IRSC (20.716,10 EUR/any o 1.479,71 EUR/mes) 

- Si hi ha 3 membres: 3,2 vegades l'IRSC (25.496,74 EUR/any o 1.821,18 EUR/mes) 

- Si hi ha 4 membres: 3,3 vegades l'IRSC (26.293,51 EUR/any o 1.878,10 EUR/mes) 

- Si hi ha 5 membres: 3,4 vegades l'IRSC (27.090,28 EUR/any o 1.935,01 EUR/mes) 

- Si hi ha 6 membres: 3,6 vegades l'IRSC (28.683,83 EUR/any o 2.048,83 EUR/mes) 

- Si hi ha 7 membres: 4,0 vegades l'IRSC (31.870,92 EUR/any o 2.276,48 EUR/mes) 

- Si hi ha 8 membres: 4,3 vegades l'IRSC (34.261,24 EUR/any o 2.447,22 EUR/mes) 

IRSC: Índex de Renda de Suficiència a Catalunya. (IRSC any 2020: 569,12 EUR) 

 

Aquesta targeta caducarà quan la persona faci els 65 anys. 



 

La targeta és personal i intransferible i permet realitzar 40 viatges al mes de forma gratuïta. 

 

Es comprovarà que les persones interessades no tinguin cap deute pendent amb l'Ajuntament per 

qualsevol concepte. 

 

Es tindrà en compte la data de validesa de la valoració de la discapacitat. Si hi ha una data de 

caducitat, la targeta serà vàlida fins a sis mesos després d'aquesta data i s'haurà de renovar. Si la 

valoració té caràcter definitiu o indefinit, la targeta caducarà quan la persona faci els 70 anys. La 

targeta 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 

 

 

 


