
INFORMACIÓ BÀSICA I NORMATIVA DE COMPLIMENT 
OBLIGATORI PER ALS USUARIS/ES DEL BUS JOVE 

 
 

 
 L’edat mínima per fer ús del servei és de 14 anys, o bé complir-los al llarg de l’any 

vigent (joves nascuts l’any 2005 o anteriorment) 
 
 Cap menor d’edat podrà utilitzar el servei sense presentar el Carnet del Bus Jove, 

el qual s’expedirà als llocs relacionats lliurant una fotocòpia del DNI, una fotografia 
mida carnet i la deguda autorització paterna/materna o del tutor responsable. Aquest 
carnet és personal i intransferible. 

 
      Llocs on s’expedeix gratuïtament el carnet del Bus Jove: 
 
 
     Oficina Jove de l’Alta Ribagorça (C. Canaleta, 11 – El Pont de Suert) 
      De dilluns a divendres de 10 a 14 h i tardes de dimarts a dijous de 17 a 19.30 h. 
 
     Oficina de Turisme del Pont de Suert (Av. Victoriano Muñoz, 22 – El Pont de Suert) 
      Divendres de 17 a 19 h i dissabtes de 10 a 13 h i de 17 a 19 h. 
 
      Ajuntament de Vilaller (Plaça St. Climent, 3 – Vilaller) 
      De dilluns a divendres de 10 a 14 h. 
 
      Patronat de Turisme de La Vall de Boí (Pg. Sant Feliu, 43 – Barruera) 
      De dilluns a diumenge de 9 a 14 h i de 17 a 19 h (horari vigent a partir del 23 de juny) 
 
   
 En cas que sigui sol·licitat, caldrà mostrar el DNI al personal del servei.  
 
 El servei NO ÉS GRATUÏT. Caldrà pagar 1,50 € per trajecte, tant d’anada com de 

tornada. 
 
 Les places estan limitades a l’aforament del vehicle (55 places). Tindran preferència 

de tornada els usuaris que hagin utilitzat el servei d’anada, els quals hauran de 
conservar el tiquet de pujada o haver comprat prèviament el de tornada.  

 
 El bus no espera a ningú. Caldrà estar a l’hora indicada a la parada. 
 
 Les parades es realitzaran al lloc habitual de cada població. A les poblacions de 

Llesp i Erill la Vall la parada es realitzarà a la cruïlla amb la L-500. 
 
 Resta totalment prohibit menjar, fumar, beure i comportar-se de manera incívica a 

l’interior del vehicle. 
 
 Qualsevol persona que infringeixi la normativa d’ús se li vetarà la utilització del 

servei durant el calendari de trajectes restants. 
 

 (*) SERVEI A DURRO: degut a les característiques del la carretera, l’aforament del 
vehicle serà de 26 places. Donat que a Barruera hi haurà un servei de taxis gratuït 
per realitzar el trajecte fins a Durro, el Bus Jove no farà parada. Per la tornada, el 
Bus Jove estarà aparcat a la Borda de Farrero, a l’entrada de la població. 

 


