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Resum 

 

Durant l’any 2022, les companyies andorranes de línies regulars internacionals de viatgers han 

realitzat un total de 21.871 viatges: 11.256 viatges amb destinació el Principat d’Andorra i 10.615 

viatges cap a l’estranger. Respecte als viatgers, se n’han transportat un total de 299.961:151.652 amb 

destinació el Principat d’Andorra i 148.309 cap a l’estranger.  

El total de viatges realitzats durant l’any 2022 augmenten un +65,2% respecte a l’any anterior; tant els 

serveis d’entrada com els serveis de sortida, augmenten un +63,5% i +66,9%, respectivament. Pel 

que fa als passatgers transportats, presenten també una variació positiva i augmenten un +123,2% 

respecte a l’any anterior. Aquest augment s’ha reflectit tant en els passatgers que entren com en els 

que surten del Principat, amb un increment anual del +121,7% i del +124,8%, respectivament. 

Del total de passatgers transportats, el 15,9% són residents al Principat d’Andorra, la qual cosa 

representa un increment de 0,7 punts en comparació amb l’any 2021, mentre que el 84,1% són 

visitants. Pel que fa a la distribució per procedència d’aquests visitants, el nombre de visitants 

espanyols i el de francesos presenten unes disminucions en comparació l’any 2021 de 26,0 i 0,2 

punts, respectivament, mentre que el nombre de visitants d’altres procedències, presenta una 

recuperació de 25,7 punts percentuals amb relació a l’any anterior. 

Respecte al perfil dels passatgers, en comparació a les dades de l’any 2021, el nombre d’espanyols i 

francesos amb perfil excursionista augmenten 6,7 i 7,6 punts percentuals, respectivament; al contrari, 

el nombre de visitants d’altres procedències, mostren un augment del perfil turista d’1,5 punts 

percentuals. La majoria dels passatgers visitants (87,5%) se situen en una franja d’edat de 25 a 44 

anys. Pel que fa al motiu de visita, el motiu professional augmenta 3,3 punts percentuals en 

comparació al mateix període de l’any anterior, situant-se en un 12,5%. 

 

 

 

 

http://www.estadistica.ad/


A122. Estadística de transport públic internacional de viatgers. Any 2022 

NP-A122_20230202  Pàgina 2 de 12 

Índex 

 

1 Nombre de viatges realitzats .............................................................................................................. 3 
2 Nombre de viatgers transportats ........................................................................................................ 5 
3 Perfil dels viatgers .............................................................................................................................. 7 

3.1 Procedència dels viatgers .......................................................................................................... 7 
3.2 Tipologia dels viatgers no residents ........................................................................................... 8 
3.3 Motiu de visita dels viatgers no residents .................................................................................. 8 
3.4 Tram d’edat dels viatgers no residents ...................................................................................... 9 

4 Comparativa per temporada turística. .............................................................................................. 10 
5 Nota Metodològica............................................................................................................................ 11 
6 Dates de les publicacions previstes ................................................................................................. 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A122. Estadística de transport públic internacional de viatgers. Any 2022 

NP-A122_20230202  Pàgina 3 de 12 

1 Nombre de viatges realitzats 

L’any 2022, les companyies andorranes de línies regulars internacionals de viatgers han prestat un 

total de 21.871 serveis, un +65,2% més respecte a l’any 2021. 

Els viatges amb destinació el Principat d’Andorra (entrada) augmenten un +63,5% respecte a l’any 

2021, amb un total d’11.256 viatges efectuats. Pel que fa als viatges amb destinació a l’estranger 

(sortida) durant l’any 2022, s’han efectuat 10.615 viatges, la qual cosa representa un augment d’un 

+66,9% respecte a l’any anterior. 

 

SERVEIS 2021 2022
variació 

anual

ENTRADA 6.883        11.256      63,5%

SORTIDA 6.359        10.615      66,9%

TOTAL 13.242    21.871    65,2%  

 

Del total de serveis de sortida que s’han efectuat durant l’any 2022, el 75,8% té com a destinació 

Barcelona, el 10,3% Toulouse, l’11,9% Lleida, l’1,3% Porto i el 0,7% té com a destinació la Costa 

Daurada.  

 

 

75,8%

11,9%

0,7%

10,3% 1,3%

Viatges de sortida segons línia

Barcelona Lleida Costa Daurada Toulouse Porto
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Els serveis amb destinació Barcelona i Toulouse presenten una recuperació progressiva al llarg de 

l’any. Pel que fa a la destinació Portugal, s’observa una estabilitat del nombre de serveis i un augment 

durant els mesos de juliol i agost; quant a la destinació Lleida, presenta dos períodes molt marcats, el 

primer del mes de gener al mes de juny i el segon del mes de juliol al mes de desembre, on hi ha un 

increment del nombre de serveis d’un +78,6% amb relació als primers sis mesos de l’any; respecte a 

la destinació Costa Daurada, ha tingut activitat als mesos de juliol a octubre. 

 

Gener 598        60       -                 89        13       7,4% 4,7% 0,0% 8,2% 9,2%

Febrer 587        61       -                 84        8        7,3% 4,8% 0,0% 7,7% 5,6%

Març 643        70       -                 93        8        8,0% 5,5% 0,0% 8,5% 5,6%

Abril 616        65       -                 90        11       7,7% 5,1% 0,0% 8,3% 7,7%

Maig 631        67       -                 93        9        7,8% 5,3% 0,0% 8,5% 6,3%

Juny 614        64       -                 90        13       7,6% 5,1% 0,0% 8,3% 9,2%

Juliol 628        104     19                 93        18       7,8% 8,2% 26,4% 8,5% 12,7%

Agost 626        157     19                 93        20       7,8% 12,4% 26,4% 8,5% 14,1%

Setembre 709        151     19                 90        11       8,8% 11,9% 26,4% 8,3% 7,7%

Octubre 783        155     14                 93        10       9,7% 12,3% 19,4% 8,5% 7,1%

Novembre 779        154     1                   90        8        9,7% 12,4% 1,4% 8,3% 5,6%

Desembre 834        156     -                 91        13       10,4% 12,3% 0,0% 8,4% 9,2%

TOTAL 8.048      1.264  72                 1.089    142     100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Serveis  segons línia                                                

Any 2022
Porto Barcelona Lleida Costa Daurada Toulouse PortoBarcelona Lleida Costa Daurada Toulouse
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2 Nombre de viatgers transportats  

Durant l’any 2022, un total de 299.961 persones ha utilitzat el servei col·lectiu en els seus 

desplaçaments amb les companyies andorranes de línies regulars internacionals, fet que representa 

un increment d’un +123,2% en comparació l’any 2021. 

Del total de passatgers transportats durant l'any 2022, 151.652 persones ho han fet amb destinació al 

Principat d'Andorra (entrada), mentre que 148.309 han estat transportats cap a l'estranger (sortida), el 

que representa un augment d’un +121,7% i d’un +124,8% amb relació a l'any 2021, respectivament. 

 

 

PASSATGERS 2021 2022
variació 

anual

ENTRADA 68.394       151.652     121,7%

SORTIDA 65.978       148.309     124,8%

TOTAL 134.372   299.961   123,2%  

 

 

Del total dels passatgers transportats de sortida durant l’any 2022, el 85,7% tenia com a destinació 
Barcelona, el 7,0% Toulouse, el 4,1% Lleida, el 2,9% Porto i, finalment, el 0,3% la Costa Daurada. 

85,7%

4,1%

0,3%

7,0% 2,9%

Passatgers de sortida segons línia

Barcelona Lleida Costa Daurada Toulouse Porto
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La destinació Barcelona presenta una major afluència de passatgers durant els mesos de gener a 

abril i novembre a desembre; la destinació Toulouse presenta una major afluència de passatgers 

durant els mesos de febrer a abril així com el mes de desembre; pel que fa a la destinació Costa 

Daurada, ha tingut un augment mensual dels passatgers de juliol a setembre; la destinació Lleida, tot i 

mantenir un nombre de serveis estables, varia quant al nombre de passatgers, especialment durant 

els últims quatre mesos de l’any; a la destinació Porto hi ha una major afluència de passatgers als 

mesos de juliol i agost. 

 

 

Gener 11.591    433     -                 642       287     9,1% 7,2% 0,0% 6,2% 6,7%

Febrer 12.472    472     -                 1.000    191     9,8% 7,8% 0,0% 9,7% 4,4%

Març 12.023    448     -                 1.270    175     9,5% 7,4% 0,0% 12,3% 4,1%

Abril 11.126    467     -                 1.119    369     8,8% 7,8% 0,0% 10,8% 8,6%

Maig 7.826      464     -                 650       248     6,2% 7,8% 0,0% 6,3% 5,8%

Juny 8.035      371     -                 688       281     6,3% 6,2% 0,0% 6,7% 6,5%

Juliol 9.289      465     181                799       629     7,3% 7,7% 35,9% 7,7% 14,6%

Agost 9.301      441     185                921       619     7,3% 7,3% 36,7% 8,9% 14,4%

Setembre 9.190      586     115                756       319     7,2% 9,7% 22,8% 7,3% 7,4%

Octubre 9.831      629     21                 661       413     7,7% 10,4% 4,2% 6,4% 9,6%

Novembre 10.698    587     2                   749       269     8,4% 9,7% 0,4% 7,3% 6,3%

Desembre 15.766    665     -                 1.074    500     12,4% 11,0% 0,0% 10,4% 11,6%

TOTAL 127.148  6.028  504                10.329  4.300  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Passatgers segons línia                                                  

Any 2022
Barcelona Lleida Costa Daurada Toulouse Porto Barcelona Lleida Costa Daurada Toulouse Porto
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3 Perfil dels viatgers  

3.1 Procedència dels viatgers 

Del total de passatgers transportats durant l’any 2022, el 15,9% són residents al Principat i el 84,1% 

són visitants. Del total de visitants, el 41,4% resideixen a Espanya, el 40,2% resideixen a altres 

països (principalment a l’Argentina, Gran Bretanya, Portugal o Colòmbia). Únicament el 2,6% dels 

viatgers transportats durant el 2022 amb autobusos de línia regular internacional resideixen a França 

(tenint en compte que no es consideren les línies regulars de les empreses estrangeres que surten 

del Pas de la Casa).  

En comparació a l’any passat, les dades de l’any 2022 presenten un lleuger augment de la proporció 

de residents (15,9% vs. 15,2%).Aquest augment s’explica, principalment, pel creixement del nombre 

de passatgers residents del mes de juny. 

 

Residents 15,9%

Espanyols 41,4%

Francesos 2,6%

Altres 40,2%Visitants 84,1% 

Tipologia dels passatgers. Any 2022

 

La proporció dels visitants respecte al total dels viatgers és superior al 90% pels mesos d’agost i 

desembre, la resta de l’any, la proporció fluctua entre el 72% i el 87%. 
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3.2 Tipologia dels viatgers no residents  

Del total de passatgers no residents transportats durant l’any 2022, el 86,0% són turistes, mentre que 

els excursionistes representen el 14,0%. Per país de residència, destaca que el  87,4% dels visitants 

d’altres procedències són turistes, mentre que el 20,8% dels visitants francesos són excursionistes. 

 

85,8%
79,2%

87,4% 86,0%

14,2%
20,8%

12,6% 14,0%
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Turistes Excursionistes

 

3.3 Motiu de visita dels viatgers no residents 

Del total de passatgers que han visitat el Principat durant l’any 2022, el 87,5% ho fan per un motiu 

personal, mentre que el 12,5% ho fan per un motiu professional. 

 

12,5%

87,5%

Motiu principal de visita

Motiu professional Motiu personal
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El motiu personal principal durant l’any 2022 són les compres (23,5%), seguit de la visita a familiars i 

amics (20,5%). 

 

Visita a familiars i amics 20,5%

Compres 23,5%

Turisme de natura 16,2%

Turisme esportiu 16,8%

Turisme de benestar 4,8%

Turisme d'altres tipus 4,6%

Turisme cultural 9,6%

Altres motius 3,9%

Motiu personal. Any 2022

 

3.4 Tram d’edat dels viatgers no residents 

Respecte a l’edat dels viatgers no residents que han visitat el Principat durant l’any 2022, la majoria 

dels passatgers (49,0%) tenien una edat compresa entre els 25 i els 44 anys, seguit dels visitants 

amb edats compreses entre els 18 i els 24 anys, amb un 21,6%. 

 

0 a 17 anys 7,6%

18 a 24 anys 21,6%

25 a 44 anys 49,0%

45 a 64 anys 13,7%

més de 65 anys 8,1%

Tram d'edat dels viatgers. 

Any 2022
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4 Comparativa per temporada turística. 

Respecte al nombre de serveis realitzats, durant les temporades turístiques de l’any 2022 destaca un 

augment del nombre de serveis tant d’entrada (+73,7%) com de sortida (+74,9%) en comparació a les 

dades de l’any anterior, amb una recuperació progressiva tant d’entrada com de sortida, especialment 

a la temporada de primavera, amb un augment del +125,1% dels serveis d’entrada i de +127,8% dels 

serveis de sortida. 

 

 

2021 2022 Var. Anual 2021 2022 Var.anual

HIVERN ** 2.393      4.305      79,9% 2.219      3.966      78,7%

ESTIU 1.624      1.687      3,9% 1.525      1.581      3,7%

TARDOR 1.393      2.905      108,5% 1.281      2.757      115,2%

PRIMAVERA 975        2.195      125,1% 916        2.087      127,8%

TOTAL 6.385      11.092    73,7% 5.941      10.391    74,9%

** inclou desembre de l'any anterior

Serveis per temporada   
Entrada Sortida

 

 

Pel que fa als passatgers, en comparació a les mateixes temporades turístiques de l’any 2021, 

presenten un augment global (+148,6% d’entrada i +143,9% de sortida), especialment a la temporada 

turística d’hivern (desembre 2021 a abril 2022); amb un increment d’un +386,5% dels passatgers 

d’entrada i de +355,4% dels passatgers de sortida. 

 

 

2021 2022 Var. Anual 2021 2022 Var.anual

HIVERN ** 12.927    62.889    386,5% 14.237    64.829    355,4%

ESTIU 18.789    18.929    0,7% 19.386    18.563    -4,2%

TARDOR 17.866    34.200    91,4% 15.713    33.796    115,1%

PRIMAVERA 8.622      28.662    232,4% 8.493      23.860    180,9%

TOTAL 58.204    144.680  148,6% 57.829    141.048  143,9%

** inclou desembre de l'any anterior

Passatgers per temporada
Entrada Sortida
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5 Nota Metodològica 

• Font: Dades generades a partir de les dades mensuals rebudes de l’Estació Nacional 

d’Autobusos (ENA), i trameses per determinades companyies, i ajustades amb les dades de les 

enquestes de moviments turístics a les fronteres (codi A123) realitzades pel Departament 

d’Estadística del Govern d’Andorra. 

• Nota: D’acord amb les previsions de la Llei del Pla d’estadística 2022-2025 i el seu 

desplegament en el Programa estadístic per a l’any 2023, aquest informe dona resposta a 

l’activitat estadística: 

- A122 Estadística de transport públic internacional de viatgers 

Les dades tenen una periodicitat de difusió anual i proporcionen informació respecte als viatges i 

viatgers relatius al transport col·lectiu regular d’àmbit internacional, a partir de la informació que 

faciliten les empreses andorranes que operen a l’Estació Nacional d’Autobusos en matèria de 

transport internacional de viatgers. No s’incorpora el servei discrecional de les companyies 

andorranes i estrangeres per manca d’informació suficient. 

 

• Definicions:  

Autobús: vehicle amb capacitat superior a nou places, inclosa la del conductor, destinat al 

transport de viatgers. 

Transport públic internacional de viatgers: desplaçament que es fa en vehicles (en el cas 

d’Andorra per carretera) per a viatgers entre Andorra i un punt a l’estranger. 

Línies regulars internacionals: serveis de transport de viatgers que tenen horaris i itineraris 

prèviament fixats, i un cobrament individual.  

Totes les línies regulars autoritzades pel Govern d’Andorra són enumerades a la pàgina web  

https://www.mobilitat.ad/ca/linies-regulars-internacionals. 

Viatge/Servei de sortida: viatge que comença a Andorra cap a qualsevol destinació internacional. 

Viatge/Servei d’entrada: viatge que comença des de qualsevol destinació internacional cap a 

Andorra. 

 

• Metodologia: S’ha considerat les dades de les set empreses andorranes de transport públic 

internacional de viatgers, sòcies de empresa ESTACIO 2017 SA, que disposen de totes les 

autoritzacions administratives per donar un servei regular internacional (amb França, Espanya i 

Portugal) i que operen a l’ENA, la qual es va inaugurar el 4 de maig de 2017.  

Les dades relatives al perfil dels viatgers són el resultat de dades de l’ENA calibrades amb les 

enquestes realitzades a 5.000 usuaris de l’ENA. 
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6 Dates de les publicacions previstes 

Nota de premsa “Estadística de Transport Públic Internacional de Viatgers. Any 2023”: 1r 
trimestre del 2024. 


