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Edicte
Edicte del 17-3-2021 pel qual es publiquen els preus per adquirir l’abonament del bus lliure o per renovar-lo automàticament per al curs 2021-2022, segons el Reglament regulador del servei del transport
escolar.
1. Objecte
Publicació dels preus per adquirir l’abonament del bus lliure, sigui per primera vegada o sigui per renovació
automàtica, per als alumnes de segona ensenyança i d’ensenyament postobligatori (batxillerat i formació
professional) per al curs 2021-2022, segons el Reglament regulador del servei del transport escolar. Excepcionalment, les famílies que no puguin adquirir l’abonament del bus lliure per primera vegada en línia podran
demanar cita al Servei de Tràmits de qualsevol parròquia per poder presentar la sol·licitud presencialment.
2. Data de l’acord del Govern: 17-3-2021
3. Línies de bus lliure
Les línies que cobreix l’abonament del bus lliure comprenen els recorreguts, els horaris i les parades oficials
de transport públic urbà i interurbà de les empreses adjudicatàries de tot el Principat d’Andorra, excepte
les línies de transport parroquial.
4. Tipus de tarifes i de durada de les sol·licituds presentades per primera vegada i de la renovació automàtica dels abonaments
a) Tarifes corresponents a les sol·licituds presentades per primera vegada del dijous 25 de març del 2021
al dilluns 28 de febrer del 2022 i per a renovacions automàtiques:
Tarifa: 215,76 € (viatges il·limitats).
Durada de l’abonament del bus lliure: a partir del dimecres 1 de setembre del 2021 fins al dimecres
31 d’agost del 2022.
Nota: el Govern d’Andorra subvenciona el 44,27% del cost real de l’abonament del bus lliure, d’un import
de 387,17 € per a dotze mesos.
b) Tarifes corresponents a les sol·licituds presentades per primera vegada del dimarts 1 de març del 2022
fins al dimecres 31 d’agost del 2022:
Tarifa: 107,88 € (viatges il·limitats).
Durada de l’abonament del bus lliure: a partir de quinze dies després de l’entrada de la sol·licitud per
primera vegada, de forma presencial, fins al dimecres 31 d’agost del 2022.
Es recorda que els abonaments del bus lliure que s’hagin adquirit els cursos anteriors es renovaran automàticament sense haver de tornar a demanar la sol·licitud ni en línia ni presencialment. El Govern procedirà al
cobrament de la modalitat del pagament al compte bancari (IBAN) que l’usuari hagi marcat en la sol·licitud
d’alta del bus lliure dels cursos anteriors.
c) Corresponents a gestions diverses:
Duplicats: 20 €.
Modificacions: 9,34 €.
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5. Modalitat i terminis de pagament de nova demanda i de renovació automàtica:
Pagament de nova demanda
a) Pagament en una sola quota en línia: l’usuari ha de demanar l’abonament en línia fins al 4 de juliol del
2021, ha de marcar en la sol·licitud aquesta sola quota i rebrà al seu compte bancari el càrrec de l’import
corresponent durant el mes de juliol del 2021.
b) Pagament en una sola quota presencial: l’usuari ha de fer efectiu el pagament de l’import corresponent
del bus lliure en el moment d’entrar la sol·licitud al Servei de Tràmits (s’ha de demanar cita).
c) Pagament fraccionat en tres quotes en línia: l’usuari ha d’entrar la sol·licitud en línia abans del 4 de juliol del 2021 i ha de marcar en la demanda aquesta modalitat de pagament fraccionat. Posteriorment,
rebrà al seu compte bancari el càrrec en tres quotes de l’import corresponent els mesos de juliol, setembre i desembre del 2021.
d) Pagament fraccionat en tres quotes presencial: l’usuari ha d’entrar, abans del 31 de juliol del 2021, la
sol·licitud presencialment a qualsevol Servei de Tràmits (cal demanar cita) i marcar a la demanda aquesta modalitat de pagament fraccionat. La primera quota s’ha pagar en el moment d’entrar la sol·licitud al
Servei de Tràmits i les altres dos quotes restants es facturaran al seu compte bancari els mesos de setembre i desembre del 2021.
Pagament de la renovació automàtica:
Per als abonaments sol·licitats els cursos anteriors, el Govern procedirà a la renovació automàtica i al cobrament de la modalitat del pagament al compte bancari (IBAN) que l’usuari hagi marcat en la sol·licitud
d’alta del bus lliure dels cursos anteriors.
a) Pagament en una sola quota: l’usuari rebrà al seu compte bancari el càrrec de l’import corresponent
al mes de juliol del 2021.
b) Pagament fraccionat en tres quotes: l’usuari rebrà al seu compte bancari el càrrec de l’import corresponent als mesos de juliol, setembre i desembre del 2021.
6. Pagament supeditat a la resolució favorable de la beca del transport escolar
Per acollir-se a aquesta modalitat de no avançar l’import del transport escolar, és indispensable haver
obtingut la totalitat de la beca de transport escolar del curs 2020-2021.
Important: es recorda que l’usuari està obligat a presentar també la sol·licitud d’ajut a l’estudi a partir de
l’obertura de la convocatòria dels ajuts del curs 2021-2022 i en els terminis establerts. En aquesta sol·licitud
s’ha de marcar obligatòriament una creu a la demanda de beca del transport escolar.
Els usuaris que sol·licitin l’abonament del bus lliure després del divendres 2 de juliol de forma presencial i
del diumenge 4 de juliol del 2021 en línia no podran acollir-se al pagament supeditat a la resolució favorable
de la beca del transport escolar del curs 2021-2022. Per això, aquests usuaris hauran d’abonar l’import
corresponent de l’abonament del bus lliure al Servei de Tràmits demanant cita. Si posteriorment són beneficiaris de la totalitat de l’ajut del transport escolar del curs anterior, el Govern retornarà l’import abonat.
Les famílies que s’acullin al procés de resolució favorable de la beca de l’abonament del bus lliure però
que no obtinguin la totalitat de la beca de transport escolar del curs 2021-2022 hauran d’abonar l’import
de l’abonament de bus lliure. El Govern enviarà el càrrec al compte bancari de l’usuari de manera fraccionada en tres mesos consecutius a partir del mes següent que es publiqui la resolució al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.
7. Per a les sol·licituds de l’abonament de bus lliure en línia cal entrar al portal www.infoeducacio.ad, escollir
la sol·licitud que correspongui, adjuntar una fotografia de carnet actualitzada i omplir-la degudament abans
del divendres 2 de juliol, de forma presencial, i del diumenge 4 de juliol del 2021 (últim dia per demanar-la
en línia). A partir del dilluns 5 de juliol, els usuaris que desitgin demanar per primera vegada el bus lliure
han de sol·licitar-lo presencialment a qualsevol Servei de Tràmits demanant cita.
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8. Condicions de les targetes de renovació i del lliurament de les targetes de nova demanda
Els alumnes que hagin adquirit l’abonament del bus lliure els cursos anteriors han de conservar la mateixa
targeta d’abonament del bus lliure. Aquesta targeta es renovarà automàticament, una vegada hagin fet el
pagament corresponent al nou curs escolar 2021-2022, i a partir del dimecres 1 de setembre del 2021.
Aquesta renovació automàtica durarà tots els anys d’estudi de segona ensenyança i d’ensenyament postobligatori (batxillerat i formació professional). Queden exclosos d’aquestes renovacions automàtiques els
usuaris que hagin finalitzat els estudis de batxillerat i els que per qualsevol causa deixin els estudis. Així
mateix, els usuaris que vulguin donar-se de baixa de l’abonament del bus lliure per al curs següent, a fi que
no se’ls carregui la quota de manera automàtica el mes de juliol del 2021, hauran d’omplir una sol·licitud
de baixa en línia o presencial abans del dijous 1 de juliol del 2021 i retornar la targeta el dimarts 31 d’agost
del 2021 amb efectes de baixa de l’abonament de l’1 de setembre del 2021.
En cas que l’usuari es doni de baixa però no retorni la targeta de l’abonament, el ministeri encarregat de
l’educació la donarà de baixa automàticament. Per a les demandes de baixa que se sol·licitin més tard de la
data esmentada, l’usuari ha de presentar, presencialment al Servei de Tràmits, una sol·licitud de demanda
de devolució. Aquestes devolucions seran retornades proporcionalment a partir del mes següent d’haver
presentat aquesta sol·licitud, amb el procediment de devolució ordinari de l’Administració. En cas que per
una raó justificada l’usuari no hagi seguit el procediment de baixa de l’abonament esmentat i no hagi fet
servir la targeta de bus lliure, el Ministeri valorarà el cas i informarà de la seva resolució.
9. Lliurament de les targetes de l’abonament de bus lliure
Per a les sol·licituds entrades per primera vegada abans del divendres 31 de juliol del 2021 es podrà recollir
la targeta a l’Estació Nacional d’Autobusos a partir del dilluns 16 d’agost, i serà efectiva a partir de l’1 de
setembre del 2021.
Per a les sol·licituds entrades per primera vegada a partir del dilluns 2 d’agost del 2021, es podrà recollir la
targeta a l’Estació Nacional d’Autobusos a partir de quinze dies hàbils després de l’entrada de la sol·licitud.
Es recorda que els usuaris que ja disposen de l’abonament del bus lliure renovaran la seva demanda automàticament i utilitzaran la mateixa targeta de bus lliure del curs escolar anterior.
10. Els usuaris que sol·licitin un canvi de modalitat de transport escolar a bus lliure durant el curs escolar
hauran de pagar una modificació i, en el cas de tenir una única parada de transport escolar, hauran de
pagar la diferència a l’import de l’abonament del bus lliure; l’usuari ha de mantenir el carnet de transport
escolar i quan es disposi de la targeta de l’abonament del bus lliure fer el canvi de carnet a l’Estació Nacional d’Autobusos.
11. Els alumnes que hagin utilitzat el transport escolar tradicional el curs anterior i que vulguin canviar de
modalitat de transport i demanar l’abonament del bus lliure han d’entrar la sol·licitud d’alta al bus lliure
com a primera vegada. A partir del curs escolar següent la renovació serà automàtica.
12. Els usuaris de l’abonament del bus lliure poden demanar qualsevol canvi de dades personals, ja siguin
dades bancàries, número de telèfon, etc., omplint una sol·licitud de modificació a qualsevol Servei de Tràmits.
13. En cas d’impagament d’alguna de les quotes de l’abonament del bus lliure o del transport escolar dels
cursos anteriors, la persona sol·licitant no pot demanar l’abonament del curs vinent fins que no hagi liquidat
les quotes pendents. Qualsevol usuari que sigui deutor d’un pagament de nova sol·licitud i de renovació de
l’abonament del bus lliure serà donat de baixa i la seva targeta quedarà desactivada.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 17 de març del 2021
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
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