
 
 

Procediment per sol·licitar la targeta Bus UdG 2021/2022. 

Condicions generals: 

 

• La targeta és personal i intransferible, i està disponible només per a estudiants 
matriculats en estudis de la Universitat de Girona durant el curs 2021-2022. 

• La targeta es pot sol·licitar fins el 10/2/2022. 

• La targeta caduca el 30/09/2022. 

• Només pels autobusos de TMG (línies 1,2,5,7,8,10,11 i 12).  

• Les línies urbanes de TEISA (línies 3,4,6 i 9) no estan incloses. 

• Pels estudiants que estiguin empadronats a Girona, els hi surt més a compte  la targeta 
Bus25, ja que els hi permet utilitzar totes les línies urbanes de TMG o TEISA amb un 
preu per viatge de 0,4 € i amb recàrregues més petites per adaptar-se a les seves 
necessitats específiques de mobilitat (recàrregues de 30 viatges o 120 viatges que 
caduquen a 3 mesos). 

• No està previst que es pugui sol·licitar una devolució parcial de l’import en cas que hi 
hagués una menor mobilitat en el curs universitari. 

Procediment a seguir: 

1. S’han d’abonar 115 euros al compte bancari de TMG: ES97 2100 9046 9602 0000 
5034. En el concepte de transferència posar-hi: BUSUDG NOM I COGNOMS. 

2. S’ha de sol·licitar complimentant el Certificat de Sol·licitud i s’ha d’enviar per correu 
electrònic a busudg@tmgsau.cat escanejat en format PDF. 

3. En el correu electrònic adjuntar-hi el justificant de matriculació a la UdG curs 2021/2022 
i el comprovant de transferència bancària. Ambdós documents en format PDF. 

L’estudiant rebrà un correu electrònic automàtic conforme s’ha rebut la seva sol·licitud. 
Un cop s’hagi sol·licitat la targeta, en un termini màxim de 10 dies naturals, la oficina 
de la Unitat de Compromís Social (Mòdul 23 del Campus Montilivi) es posarà en 
contacte amb l’alumne per tal de citar dia i hora per recollir la targeta, dins dels horaris 
d’atenció al públic. Es pot delegar la recollida a una altra persona sempre que presenti 
la documentació de la persona interessada.  

Condicions particulars: 

• Tots els documents a presentar han de ser en format PDF. 

• Les targetes demanades al juliol i agost es podran recollir a partir del 6 de setembre. 

• L’emissió del correu automàtic de resposta no pressuposa que la documentació 
presentada sigui completa i/o acceptada. 
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