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TARIFES APLICABLES  
 
 

El Govern aprovarà anualment les tarifes vigents dels títols de transport públic i les 
publicarà al BOPA. 
 
 

1. Preus  
 

Els preus màxims de les tarifes (impostos generals indirectes inclosos) que s’aplicaran 
a partir de l’1 de setembre del 2019 seran: 
 
a) Zona 1  

Tarifa senzilla: 1,90 euros 
Tarifa d’anada i tornada: 3,55 euros 
Tarifa setmanal sense límit de viatges: 24,30 euros 
Tarifa mensual sense límit de viatges: 70,00 euros 
Tarifa 10 viatges (abonament T 10): 12,40 euros 
Tarifa 20 viatges (abonament T 20): 23,50 euros 
Tarifa 30 viatges (abonament T 30): 33,70 euros 
Tarifa 40 viatges (abonament T 40): 42,60 euros  

 
b) Zona 2  

Tarifa senzilla: 3,45 euros 
Tarifa d’anada i tornada: 5,00 euros 
Tarifa mensual sense límit de viatges: 108,70 euros  

 
c) Zona 3  

Tarifa senzilla: 4,80 euros 
Tarifa d’anada i tornada: 7,30 euros 
Tarifa mensual sense límit de viatges: 136,30 euros  

 
 
d) Zona 4  

Tarifa senzilla: 6,35 euros 
Tarifa d’anada i tornada: 10,00 euros 
Tarifa mensual sense límit de viatges: 164,40 euros  
 

 
Els abonaments T10, T20, T30 i T40 poden ser utilitzats amb dos viatges a la zona 2, 
amb tres viatges a la zona 3 i amb quatre viatges a la zona 4.  
 
Els abonament temporals (setmanal i mensual) s’activaran al primer ús. 
 
La fiança del suport magnètic o de contacte dels abonaments tindrà un preu màxim de 
3 euros, i l’haurà de satisfer l’usuari.  
 
El servei és gratuït per als nens menors de tres anys. 
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2. Nous Abonaments 
 

 
 

A partir del 2 de setembre del 2019 els abonaments T10, T20, T30 i T40 no seran vàlids. 
Cal comprar els nous abonaments directament al bus o a qualsevol de les oficines 
següents: 
 

• Oficina de Transport Nacional Regular (ubicada a l'Estació Nacional 
d'Autobusos) 

• Oficina de la Cooperativa Interurbana Andorrana, SA. (av. Príncep Benlloch, 26, 
baixos, local 6. AD 500 Andorra la Vella) 

 
 
Per recuperar el dipòsit de la targeta antiga i els crèdits restants cal anar a l'Oficina de 
Transport Nacional Regular, ubicada a l'Estació Nacional d'Autobusos.  
 

 
 

3. Caducitat dels abonaments existents 
 
Els abonaments existents T10, T20, T30 i T40 caducaran al cap de dos mesos de 
publicar-se les noves tarifes. 
 
El bitllet d’anada i tornada caducarà al cap de 15 dies de la data de validació (primer ús) 
del bitllet. 
 
 

4. Durada de la validesa del bitllet 
 

La durada de validesa de cada viatge vindrà definida segons el tipus de bitllet. 
 

Zones 
Termini de 
validesa 

1 60 minuts 

2 70 minuts 

3 80 minuts 

4 90 minuts 

 
L’usuari es podrà moure lliurement entre les diferents línies de la zona (sense importar 
quina sigui la concessionària) en la qual s’ha validat el bitllet sempre i quan es realitzi el 
transbordament en el termini definit en el quadre anterior i es mantingui la direcció del 
recorregut.  
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5. Ticketing 

 
Els vehicles disposaran d’una màquina de validació dels bitllets i la recàrrega de títols. 
 
Tots els abonaments es faran servir amb targetes RFID. Totes les targetes tindran 
imprès el codi RFID.  
 
Només el bitllet senzill i el bitllet d’anada i tornada seran en paper tèrmic, i la impressió 
serà amb codi QR. 
 
 
 
 


