
MÉS ECONÒMIC
MÉS ECOLÒGIC
MÉS CÒMODE
MÉS SENZILL
MÉS RÀPID

QUÈ ÉS?

És una targeta de prepagament vàlida a tots els aparcaments 
comunals d’Andorra la Vella i que ofereix tarifes més 
econòmiques. La poden sol·licitar tots els residents al país.

COM FUNCIONA?

La PK té un cost de 30 euros, 25 dels quals són el saldo inicial 
i els 5 restants, un dipòsit pel valor de la targeta que et seran 
reemborsats si decideixes no utilitzar-la més i la retornes al 
Comú en bon estat. 

COM ES RECARREGA?

Pots recarregar la teva PK al caixer automàtic de qualsevol dels 
aparcaments comunals d’Andorra la Vella. 
És molt senzill: 
1. Apropa la targeta al lector del caixer per fer aparèixer el menú 
d’opcions. 
2. La recàrrega mínima és de 10 euros. Pots pagar amb targeta 
o en efectiu.
3. Fes les teves previsions de saldo: si et queden menys de 5 
euros no podràs accedir amb la PK i hauràs d’obtenir el tiquet a 
la barrera d’entrada. Tot i això, a la sortida podràs pagar amb la 
PK i beneficiar-te de les tarifes més econòmiques.
4. Assegura’t de tenir prou saldo abans de sortir, si no, la 
barrera no s’aixecarà. D’aquesta manera no perjudicaràs els 
altres usuaris.

QUINS AVANTATGES TÉ?

1. Tarifes més econòmiques: 

1a hora    0 €
Preu de l’hora   0,80 €
1a fracció de 15 minuts  0,50 €
2a, 3a i 4a fracció de 15 minuts 0,10 €
Forfet nit (de 20 a 8 h)  1 €
Forfet 24 h   18,40 €

2. Entra i surt de l’aparcament sense esperar.  
Ja no et cal obtenir tiquet a la barrera d’entrada. Només has 
d’atansar la PK al lector i la barrera s’obrirà. Per sortir fes la 
mateixa operació i evita fer cua al caixer.
3. Recarrega la targeta tantes vegades com vulguis. 
Pots posar saldo els cops que vulguis a l’hora que vulguis 
en qualsevol caixer automàtic dels aparcaments comunals 
d’Andorra la Vella.
4. Contribueix a preservar el medi ambient, ja que no cal 
emetre cap tiquet. Imagina’t quants vehicles utilitzen els 
pàrquings comunals en un dia i quants tiquets representa!

Aparcament Centre ciutat
C/ Prat de la Creu, 60
+376 730 048
andorralavella.ad

COM ES POT SOL·LICITAR?

Si resideixes a Andorra pots demanar-la a la taquilla de 
cobrament manual a l’aparcament Centre ciutat 
(al carrer Prat de la Creu, 60), obert les 24 hores, 
o enviant la sol·licitud a
aparcaments.comunals@comuandorra.ad 


