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Edicte
1. Objecte:

Publicació de les tarifes de preus del carnet de transport escolar de les sol·licituds presencials 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 2019-
2020 segons el Reglament regulador del servei del transport escolar.

2. Data de l’acord de Govern: 6 de març del 2019.

3. Tarifes de transport escolar presencial i de renovació en línia:

a) Els preus per als usuaris corresponents a les sol·licituds presencials als serveis de tràmits entre dime-
cres 20 de març i divendres 10 de maig del 2019, i les sol·licituds de renovació en línia entre dimecres 20 
de març i el dijous 30 de maig del 2019 són:
1 viatge: 107,88 €
2 viatges: 215,76 €

Nota: el Govern d’Andorra subvenciona el 82,20 % del cost real del carnet de transport escolar, d’un im-
port per curs escolar de 1.212,16 €.

b) Els preus per als usuaris corresponents a les sol·licituds presencials als serveis de tràmits a partir de 
dilluns 13 de maig del 2019 i les sol·licituds de renovació en línia entre el divendres 31 de maig i dijous 
27 de juny del 2019 (data límit per sol·licitar la renovació en línia) són:
1 viatge: 161,82 €
2 viatges: 323,66 €

Nota: el Govern d’Andorra subvenciona el 73,30 % del cost real del carnet de transport escolar, d’un im-
port per curs escolar de 1.212,16 €.

c) Per a les sol·licituds presencials als serveis de tràmits fetes i acceptades a partir de dijous 2 de gener 
del 2020 i fins al final del curs escolar, l’usuari ha d’abonar:
1 viatge: 16,18 € / Mensual
2 viatges: 32,36 € / Mensual

d) Preus corresponents a gestions diverses:
Duplicats: 32,15 €
Modificacions: 9,34 €

e) Els ajuts per al transport escolar s’atorguen tenint en compte les dates i les tarifes en l’apartat 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 convin-
guin. Una vegada es rebin les demandes en les dates establertes en l’apartat 3, a i b, i es puguin valorar 
en funció de cada centre escolar, dels recorreguts, de la distància entre parades i del nombre d’alumnes 
per parada, 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 de dijous 27 de juny del 
2019 a causa del tancament de rutes i de capacitats d’autobusos del transport escolar.
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5. Modalitat i terminis de pagament presencial als serveis de tràmits i pagament de renovació en línia 
(contrasenya MIL necessària):

a) Pagament presencial als serveis de tràmits en una sola quota: cal omplir el document de Sol·licitud de car-
net de transport escolar, lliurar-lo al Servei de Tràmits i fer el pagament corresponent en el mateix moment.

b) Pagament presencial als serveis de tràmits fraccionat en tres quotes: cal omplir el document de Sol·lici-
tud de carnet de transport escolar amb les dades específiques del pagament fraccionat, anotar-hi el compte 
bancari (IBAN) i lliurar-lo al Servei de Tràmits, abans de dimecres 31 de juliol del 2019 (tenint en compte 
els preus establerts en l’apartat 3, a i b i fer el pagament corresponent a la primera fracció en el mateix 
moment. Per al pagament la segona i la tercera fracció, el Govern enviarà els càrrecs al compte bancari 
de l’usuari els mesos de setembre i desembre del 2019, respectivament.

c) Pagament de renovació en línia (necessari número MIL):

Important: per escollir aquesta modalitat és indispensable disposar de la contrasenya MIL (número d’iden-
tificació personal que serveix per accedir a totes les plataformes virtuals de l’Administració). En cas que 
encara no disposeu del vostre MIL, podeu obtenir-lo adreçant-vos al Servei de Tràmits del Govern i als 
comuns de manera gratuïta.

Una vegada disposeu de la vostra contrasenya MIL, cal entrar al portal www.e-tramits.ad (tenint en comp-
te els preus establerts en l’apartat 3, a i b), demanar la renovació en línia del transport escolar (només es 
pot demanar en línia si són les mateixes dades que el curs anterior), verificar que les dades bolcades au-
tomàticament són les del curs anterior (si l’usuari vol demanar un canvi de centre escolar, parada, etc., 
ha de fer-ho a través de la sol·licitud corresponent presencial als serveis de tràmits), marcar al quadre 
corresponent la modalitat de pagament escollida i anotar-hi el compte bancari (IBAN).

Aquesta demanda de renovació en línia només servirà per al curs escolar 2019-2020 i s’utilitzarà la ma-
teixa fotografia de l’alumne del curs anterior. Per a cursos posteriors s’haurà de demanar novament la 
renovació en línia si es desitja.

d) Pagament de renovació en línia en una sola quota: l’usuari rebrà al seu compte bancari el càrrec de 
l’import corresponent als viatges que hagi contractat en línia en una sola quota el mes de juliol del 2019.

e) Pagament de renovació en línia fraccionat en tres quotes:

L’usuari rebrà al seu compte bancari els càrrecs dels imports corresponents als viatges que hagi contrac-
tat en línia en tres quotes. La primera quota, el mes de juliol del 2019; la segona quota, el mes de setem-
bre del 2019, i la tercera quota, el mes de desembre del 2019.

f) 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 2018-2019. Per a les sol·licituds presencials cal omplir el document 
de Sol·licitud de carnet de transport escolar amb les dades específiques i lliurar-lo al Servei de Tràmits fins 
divendres 10 de maig del 2019.

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 2019-2020 i els terminis establerts, i lliurar-la al Servei de 
Tràmits. En aquesta sol·licitud s’ha de marcar obligatòriament una creu a la demanda de beca del trans-
port escolar.

D’altra banda, per a les demandes en línia cal entrar al portal www.e-tramits.ad i omplir les dades cor-
responents abans de dijous 30 de maig del 2019. Es recorda que l’usuari també està obligat a presentar 
la Sol·licitud d’ajut a l’estudi, a partir de l’obertura de la convocatòria dels ajuts del curs 2019-2020, i lliu-
rar-la al Servei de Tràmits. En aquesta sol·licitud s’ha de marcar obligatòriament una creu a la demanda 
de beca del transport escolar.

Els usuaris que sol·licitin una beca de transport escolar després de divendres 10 de maig del 2019 de 
manera presencial i després de dijous 30 de maig del 2019 en línia no podran acollir-se al pagament 
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supeditat a la resolució favorable de la beca del transport escolar del curs 2019-2020. Per això hau-
ran d’abonar l’import corresponent al Servei de Tràmits, tenint en compte els preus en l’apartat 3, b o c 
d’aquest Edicte. Si posteriorment són beneficiaris de la totalitat de l’ajut del transport escolar del curs 
anterior el Govern retornarà l’import abonat. L’import que adjudica de la beca de transport escolar pel 
Govern correspon al preu establert en l’apartat 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 2019-2020 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 de ser publicada la resolució al Butlletí Oficial del Prin-
cipat d’Andorra.

6. Els alumnes que hagin utilitzat el transport escolar tradicional el curs anterior i que vulguin canviar de 
modalitat de transport demanant per primera vegada l’abonament del bus lliure, han d’entrar la Sol·licitud 
d’alta al bus lliure als serveis de tràmits. A partir del curs escolar següent, la renovació de l’abonament del 
bus lliure serà automàtica.

7. En cas d’impagament d’alguna de les quotes del carnet de transport escolar o de l’abonament del bus 
lliure de cursos anteriors, la persona sol·licitant no pot demanar el carnet del proper curs fins que no hagi 
liquidat les quotes pendents.

8. Lliurament dels carnets de transport escolar

Per a les sol·licituds presencials i en línia entrades en les dates establertes en l’apartat 3, a i b, els carnets 
es lliuraran, a partir del divendres 16 d’agost del 2019, al Servei de Tràmits on s’hagi entrat la sol·licitud o 
al Servei de Tràmits que s’hagi seleccionat en la demanda en línia.

Per a les sol·licituds que es presentin després de les dates establertes en l’apartat 3, a i b, i abans de di-
vendres 9 d’agost del 2019, els carnets es lliuraran, a partir de dilluns 2 de setembre del 2019, al Servei de 
Tràmits on s’hagi entrat la sol·licitud.

Per a les sol·licituds que es presentin entre divendres 9 i divendres 23 d’agost del 2019, els carnets es lliu-
raran, a partir de dilluns 9 de setembre del 2019, al Servei de Tràmits on s’hagi entrat la sol·licitud.

Les sol·licituds que s’entrin a partir de dilluns 26 d’agost del 2019 es lliuraran passats els 15 dies hàbils de 
l’entrada de la sol·licitud al Servei de Tràmits. Si es disposa del carnet de transport escolar abans, l’usuari 
rebrà un SMS d’avís del Servei de Transport Escolar al número de mòbil que hagi facilitat a la sol·licitud.

Per recollir els carnets del transport escolar elaborats per al curs 2019-2020, 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.

En cas que no es disposi del carnet de Transport Escolar per pèrdua l’usuari haurà de presentar una sol-
licitud de duplicat i abonar l’import corresponent.

Per al canvi de modalitat del Transport Escolar al Bus Lliure s’ha de presentar una sol·licitud de modificació 
al servei de tràmits 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, 6 de març del 2019

Antoni Martí Petit 
Cap de Govern en funcions


