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Prova pilot per la gratuïtat del Transport Públic

Lluita contra el canvi climàtic → Pla d’acció per a l’Horitzó 2023

Pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu de la ciutadania pels efectes causats per

la pandèmia i per la pujada de preus dels carburants

Fomentar l'ús del transport públic → Millora de la mobilitat

OBJECTIU:

Subvencionar al 100% l’abonament mensual amb viatges gratuïts i il·limitats en

les línies regulars a tots els residents d’entre 3 i 64 anys.

FINALITAT:
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Prova pilot per la gratuïtat de l’abonament 

• Període prova: 6 mesos (1/07/22 - 31/12/22).

• Qui pot beneficiar-se de l’abonament gratuït: Tots els residents d’entre 3 i 64

anys que no disposin ja d’un abonament subvencionat per Govern, com pot ser

el Bus Jove i la Targeta Blava.

• Inici de la distribució dels abonaments: dijous 23 de juny del 2022.

Només caldrà fer la demanda de l’abonament una vegada: es 

renovarà de forma automàtica cada mes.
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1. Accediu a transports.ad per fer la demanda de bus gratuït.

2. Obteniu el número d’activació.

3. Descarregueu l’aplicació MOU_T_B.

- anar al menú ”enllaç d’abonament permanent” i introduir les dades d’activació.

Tramitació de l’abonament gratuït

A. TÍTOL DE TRANSPORT VIRTUAL: Tràmit telemàtic amb certificat digital.

Pel tràmit telemàtic és necessari el certificat digital. Si no es disposa cal demanar-

lo al Servei de Tràmits del Govern o als serveis de tràmits dels comuns.
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Tramitació de l’abonament gratuït

1. Mostrar el passaport o la targeta de la CASS per rebre una targeta física

activada.

2. Si l’usuari disposa d’una targeta de bus, s’activarà l’abonament al mostrar-la a

l'oficina. Si no es disposa d’una targeta, l’usuari ha de satisfer 3 € per la fiança

que es recuperarà al retornar-la.

3. Si també es vol tenir l’abonament en format digital, cal descarregar-se

l’aplicació MOU_T_B i vincular-hi les dades.

B. TARGETA FÍSICA: Tràmit presencial a l’Oficina del

Transport Públic Nacional, a l’Estació Nacional d’Autobusos.
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Tramitació de l’abonament gratuït

A la pàgina: www.transports.ad es pot

descarregar el procediment per fer la

demanda i configurar l’aplicació MOUT_T_B

http://www.transports.ad/
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Protocol de pagament per la prova pilot

Protocol per garantir la vitalitat financera de les concessionàries

A inici del mes objecte de pagament:

→ Primer pagament (import estimat) segons la previsió de vendes històriques

A finals de mes:

→ Segon pagament:

• S’avaluarà els abonaments reals activats amb els previstos per liquidar la

diferència

• Es compensarà la rebaixa tarifària segons la Metodologia compensatòria en cas

de modificacions en el sistema tarifari integrat definit per contracte
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Gràcies per la vostra 

atenció


