
Mou-te 
en bus

Transports Municipals del Gironès (TMG)
Ajuntament de Girona
Telèfon d'atenció al públic: 972 41 90 10
Telèfon d'objectes perduts: 972 24 08 58

www.girona.cat/bus

Descarrega’t Girona App

Dins l’apartat “Informació pràctica” 
podràs consultar totes les línies i 
comprovar en temps real quant falta 
perquè arribi el teu bus

Informa’t de l’activitat i les 
notícies d’última hora al canal 
de Telegram de l’Ajuntament 
de Girona, i segueix-nos a les 
xarxes socials

Mou-te de forma còmoda,  
sostenible, segura i econòmica 
amb els autobusos que posa a 

la teva disposició 
l’Ajuntament de Girona



Viatjant amb bus urbà per la ciutat et mous de 
forma còmoda, sostenible, segura i econòmica

L’Ajuntament de
Girona t’ofereix
8 línies d’autobús
urbà 

El sistema de bus urbà compta amb diverses 
tarifes i abonaments amb descomptes. Com 
més facis servir el bus, més barat et sortirà 
cada viatge!

Tens el viatge gratuït si tens més de 70 anys o menys de 
12, i tarifes reduïdes si ja has complert els 65 anys o bé 
encara no has arribat als 26. 

A més, tens targetes multiviatge per abaratir el cost del 
trajecte: la T10, la T10/30 la T50/30 o la TMES.

I recorda que el preu dels títols comprats a partir del 1 de 
gener de 2023 es reduiran amb la següent bonificació:

 • En els títols T-10 i T-10/30, T-50/30, T-MES, BUS 18,  
 BUS 25 s’aplicarà una reducció del 50% sobre el preu  
 vigent actualment.

Per aconseguir les targetes, o per recarregar-les, has d’anar 
als centres que formen part de la xarxa de venda i recarrega 
de l’ATM o a l’estació d’autobusos al parc Central. Recorda 
que al bus només podràs comprar un bitllet senzill i que cal 
fer-ho amb targeta bancària

Pots consultar totes les línies i totes les parades, així com 
veure en temps real quan passarà el proper bus, al web 
www.girona.cat/bus i a l’aplicació mòbil Girona App

que conjuntament amb 
les línies 3,4, 6 i 9 de 
l’ATM, cobreixen tota la 
ciutat

Pots pujar al bus amb la teva 
bicicleta

El 2022 es van fer més de 2,8 
milions de viatges

A la ciutat hi ha 290 parades. Busca 
la més propera!

Hi ha una flota de 35 autobusos 
urbans actius. Gràcies a la compra d’11 
autobusos durant el 2021, l’antiguitat 
mitjana és de 9,2 anys (2023)

Avancem cap a un parc mòbil 
sostenible menys depenent del 
gasoil: 10 busos amb gas natural i 
properament 2 d’elèctrics

Tots els busos estan adaptats per a 
persones amb mobilitat reduïda

Treballem per evitar casos 
d’assetjament! Si et sents en perill, pots 
demanar al conductor o a la conductora baixar 
en un punt sense parada fixa

Es pot viatjar amb animals de 
companyia. Han d’anar subjectes en braços 
o en receptacles idonis sense ocupar seient o 
plaça, excepte els gossos pigall

Consulta totes les 
opcions disponibles, 
escull la que més 
s’adapti a tu!

TMG ATM


