
   

CONDICIONS REGULADORES D’UTILITZACIÓ DE LA TARGETA SENSE CONTACTES (TARGETA-BUS) 
COM A SUPORT VÀLID PER ALS TÍTOLS DE TRANSPORT DEL TRANSPORT COL·LECTIU DE PERSONES 
AMB AUTOBÚS A FIGUERES 

Abast 

Les presents condicions són d’obligat compliment per a tots els viatgers que utilitzin la Targeta sense contactes 
com a suport d’un títol de transport als autobusos de transport urbà de Figueres de serveis SA (FISERSA). 
1 Definicions 

1.1 Títol de transport 
Allò que estableix el dret a viatjar en autobús a la persona que ho posseeix, al mateix temps que li garanteix 
l’assegurança obligatòria de viatgers. 

1.2 Targeta-bus 
Suport físic sobre el que es poden carregar per inducció magnètica els diferents títols de transport del 
servei de Transport Urbà de Figueres en format multiviatge, abonament temporal o targeta de tarifa 
gratuïta. Es comunica amb l’equip instal·lat als vehicles, per la lectura i actualització de les seves dades. 

2 Utilitat 

La Targeta-bus permet carregar o emmagatzemar un dels títols de transport vigents en cada moment. El dipòsit i 
la càrrega inicial es realitzaran als vehicles del servei i les càrregues posteriors als establiments concertats, previ 
pagament de les tarifes vigents. 

3 Modalitat de títols 

La Targeta-bus permet diferents modalitats de títol de transport: Multiviatge, Temporals i targeta de tarifa 
gratuïta, així com altres que es puguin crear en el futur. 
 
Els diferents tipus de Targeta-bus, així com el dret d’accés està regulat, d’acord amb les ordenances fiscals 
vigents de l’Ajuntament de Figueres.  

4 Propietat de la Targeta 

La Targeta-bus serà en tot moment propietat de Fisersa, l’usuari adquireix el dipòsit de la Targeta per la seva 
utilització d’acord amb les presents condicions i la podrà tornar recuperant l’import de la fiança en els termes i 
terminis que es regulen a l’apartat següent. 

5 Durada de la Targeta 

La Targeta-bus té un any de garantia a partir de la data de la seva adquisició. Durant el període de garantia 
podrà ser retornada i una vegada comprovat el correcte funcionament dels seus components electrònics, així 
com el seu correcte estat de conservació, es procedirà a la devolució de la fiança. 
 
Si durant el període de garantia es produeix una avaria dels components electrònics, que no sigui deguda a un 
incorrecte ús de la Targeta, l’usuari podrà canviar-la per una de nova gratuïtament. 
 
Fisersa no es responsabilitza d’un incorrecte funcionament de la Targeta per ús indegut. 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

6 Fiança prèvia 

L’adquisició de la Targeta-bus requerirà la constitució d’una fiança que serà tornada a l’usuari si durant el 
període de garantia realitza la devolució de la Targeta-bus en òptimes condicions de funcionament i conservació, 
aportant el rebut de la seva adquisició, a les oficines de Fisersa situades al carrer Alemanya núm. 5, 17600 
Figueres, Girona.  
 
La confecció per primera vegada de targetes personalitzades i la seva renovació tindrà un cost específic, d’acord 
amb l’imprès de sol·licitud de la targeta, independent de la fiança. 
 
En el moment de l'adquisició de la Targeta-bus i constitució de la fiança, l’usuari obtindrà un rebut justificant de 
l’operació. 

7 Adhesió a les presents condicions 

Pel fet d’adquirir la Targeta, el titular o usuari de la Targeta-bus accepta i s’adhereix a les presents normes, i el 
seu compliment li serà exigible des del moment de l’adquisició sense cap tipus de reserva. 

8 Obligacions de l’usuari de la Targeta 

 Conservar la Targeta-bus en perfectes condicions d’ús, evitant aquelles pràctiques per les quals la Targeta 
no ha estat concebuda, i que poden provocar el deteriorament extern de la Targeta o els seus components. 

 Presentar-la o exhibir-la quan sigui requerit pel personal de Fisersa  
 
La utilització fraudulenta de la Targeta-bus pot ésser objecte de denúncia. 

9 Retirada de les Targetes-bus 

El personal de Fisersa està facultat per procedir a la retirada de la Targeta  quan observi qualsevol ús fraudulent. 
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