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Edicte
Edicte del 17-3-2021 pel qual es publiquen les tarifes del carnet de transport escolar segons el Reglament regulador del servei del transport escolar per al curs 2021-2022.
1. Objecte
Publicació de les tarifes de preus del carnet de transport escolar de les noves sol·licituds en línia i de les
sol·licituds de renovació en línia per als alumnes d’ensenyament maternal, primera ensenyança, segona
ensenyança (a partir del radi d’un quilòmetre del centre escolar) i batxillerat (de la zona B) per al curs 20212022, segons el Reglament regulador del servei del transport escolar. Les famílies que no puguin demanar
la sol·licitud del Servei de Transport Escolar en línia, excepcionalment, podran demanar cita al Servei de
Tràmits de qualsevol parròquia per poder presentar la sol·licitud presencialment.
2. Data de l’acord de Govern: 17-3-2021
3. Tarifes de transport escolar
a) Els preus per als usuaris de les noves sol·licituds i de les renovacions de les sol·licituds en línia entre el
dijous 25 de març i el diumenge 4 de juliol del 2021 (data límit per demanar en línia) i de les sol·licituds
presencials entre el dijous 25 de març i el divendres 2 de juliol del 2021 són els següents:
1 viatge: 107,88 €
2 viatges: 215,76 €
Nota: el Govern d’Andorra subvenciona el 80,30% del cost real del carnet de transport escolar, d’un
import de 1.095,21 € per curs escolar.
b) Els preus per als usuaris de les sol·licituds entrades a partir del dilluns 5 de juliol del 2021 (totes les
sol·licituds s’hauran d’entrar de forma presencial als serveis de tràmits sol·licitant cita) són els següents:
1 viatge: 161,82 €
2 viatges: 323,66 €
Nota: el Govern d’Andorra subvenciona el 70,45% del cost real del carnet de transport escolar, d’un
import de 1.095,21 € per curs escolar.
c) Per a les sol·licituds presencials als serveis de tràmits fetes i acceptades a partir del dilluns 3 de gener
del 2022 i fins al final del curs escolar 2021-2022, l’usuari ha d’abonar els imports següents:
1 viatge: 16,18 € mensuals fins a l’acabament del curs escolar.
2 viatges: 32,36 € mensuals fins a l’acabament del curs escolar.
d) Preus corresponents a gestions diverses:
Duplicats: 20 €
Modificacions: 9,34 €
e) Preus corresponents als ajuts a l’estudi:
Els ajuts per al transport escolar s’atorguen tenint en compte les dates i les tarifes fixades en el punt 3.a.
4. Parades, recorreguts i capacitats del transport escolar
a) Atès el Reglament regulador del transport escolar, les parades emprades per al transport escolar són
les parades oficials. Els usuaris poden sol·licitar de manera provisional les parades que més els convinguin.
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Una vegada es rebin les demandes es valoraran en funció de cada centre escolar, dels recorreguts, de
la distància entre parades i del nombre d’alumnes per parada, i el Servei establirà els recorreguts i les
parades definitius.
b) No es pot garantir el transport escolar als usuaris que el sol·licitin més tard del diumenge 4 de juliol del 2021 a causa del tancament de les rutes i de les capacitats dels autobusos del transport escolar.
5. Modalitat i terminis de pagament de nova sol·licitud i de renovació
a) Pagament en una sola quota: per acollir-se a aquesta modalitat, a l’usuari de nova sol·licitud en línia (4
de juliol del 2021, data límit per demanar en línia) se li carregarà el mes de juliol del 2021 al compte bancari l’import corresponent als viatges que hagi contractat en línia en una única quota. Per a la modalitat
de nova sol·licitud presencial, l’usuari haurà de pagar la totalitat, en una sola quota, de l’import corresponent als viatges que vulgui contractar en el moment d’entrar la sol·licitud al Servei de Tràmits, tenint en
compte els preus establerts en els punts 3.a i b.
b) Pagament fraccionat en tres quotes: per acollir-se a aquesta modalitat l’usuari ha de fer la demanda
de transport escolar com a molt tard el 31 de juliol del 2021, tenint en compte els preus establerts en
els punts 3.a i b, i marcar en la sol·licitud el pagament fraccionat i el seu compte bancari. Els càrrecs de
les tres quotes de les noves sol·licituds en línia o de renovació del transport, segons els viatges i les dates de la sol·licitud, s’efectuaran els mesos de juliol, setembre i desembre del 2021. Pel que fa als càrrecs de les sol·licituds presencials de les tres quotes, la primera quota s’efectuarà al Servei de Tràmits
on s’entra la sol·licitud i les altres dos quotes es facturaran els mesos de setembre i desembre del 2021.
c) 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.
Per a les sol·licituds del transport escolar en línia cal entrar al portal www.infoeducacio.ad, escollir la sol·licitud que correspongui (nova sol·licitud o renovació de sol·licitud) i omplir-la degudament abans del 4 de
juliol del 2021 (últim dia per demanar el transport escolar en línia i del preu supeditat al punt 3.a). A partir
del 5 de juliol, els usuaris que desitgin demanar el servei de transport escolar han de sol·licitar-lo presencialment a qualsevol Servei de Tràmits demanant cita i tenir en compte els preus establerts en el punt 3.b.
Els usuaris que sol·licitin una beca de transport escolar i hagin entrat la sol·licitud de transport escolar presencial després del divendres 2 de juliol del 2021 i les sol·licituds entrades en línia després del diumenge 4
de juliol del 2021 no podran acollir-se al pagament supeditat a la resolució favorable de la beca del transport
escolar del curs 2021-2022. Aquests usuaris hauran d’abonar l’import corresponent del transport escolar
que sol·licitin al Servei de Tràmits, tenint en compte els preus establerts en els punts 3.b o c d’aquest edicte.
Si posteriorment són beneficiaris de la totalitat de l’ajut del transport escolar, el Govern retornarà l’import
abonat. L’import de la beca de transport escolar que el Govern adjudica correspon al preu establert en el
punt 3.a d’aquest edicte.
Les famílies que s’acullin al procés de resolució favorable de la beca del transport escolar però que no obtinguin la totalitat de la beca de transport escolar del curs 2021-2022 hauran d’abonar l’import del transport
escolar. 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.
6. Els alumnes que hagin utilitzat el transport escolar tradicional el curs anterior i que vulguin canviar de
modalitat de transport i demanin per primera vegada l’abonament del bus lliure han d’entrar la “Sol·licitud
d’alta al bus lliure” en línia. A partir del curs escolar següent, la renovació de l’abonament del bus lliure serà
automàtica.
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7. Als usuaris que hagin sol·licitat el transport escolar per al proper curs i tinguin alguna quota pendent de
pagament del transport escolar o del bus lliure dels cursos anteriors no se’ls donarà el carnet de transport
escolar fins que no hagin liquidat les quotes pendents.
8. Lliurament dels carnets de transport escolar
Per a les demandes del curs 2021-2022 és necessària una fotografia de carnet de l’alumne actualitzada.
Per a les sol·licituds entrades fins al divendres 2 de juliol presencials i al diumenge 4 de juliol del 2021 en
línia, els carnets es lliuraran a partir del dilluns 16 d’agost del 2021, al Servei de Tràmits que s’hagi seleccionat en la demanda.
Per a les sol·licituds entrades a partir del dilluns 5 de juliol del 2021 i fins al divendres 6 d’agost del 2021,
els carnets es lliuraran a partir del dimecres 1 de setembre del 2021, al Servei de Tràmits que s’hagi seleccionat en la demanda.
Per a les sol·licituds que s’entrin entre el dilluns 9 i el divendres 20 d’agost del 2021, els carnets es lliuraran
a partir del dijous 9 de setembre del 2021, al Servei de Tràmits que s’hagi seleccionat en la demanda.
Per a les sol·licituds que s’entrin a partir del dilluns 23 d’agost del 2021, es lliuraran com a molt tard passats
quinze dies naturals de l’entrada de la sol·licitud al Servei de Tràmits.
Per recollir els carnets del transport escolar elaborats per al curs 2021-2022, els usuaris han de presentar
el rebut del pagament del transport en paper o en format digital o bé mostrar un document d’identificació
de l’alumne al Servei de Tràmits.
Per al canvi de modalitat del transport escolar al bus lliure durant el curs escolar i abans del mes de gener
del 2022, s’ha de presentar una sol·licitud de modificació i abonar l’import corresponent. Aquesta modificació es podrà fer efectiva a partir que l’usuari porti el carnet de transport escolar i s’intercanviï amb la
targeta de l’abonament del bus lliure.
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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