COMUNICAT DE PREMSA
El transport públic de l’àrea de Barcelona suma 328 milions de
viatges el primer semestre de l’any 2021, un 60% del que era habitual
•
•

La tornada progressiva a la normalitat fa que l’evolució de la demanda sigui
moderadament creixent i homogènia
El transport públic continua consolidant-se com l’alternativa clau en sostenibilitat i
eficiència i preveu l’exercici 2021 en 714 milions de viatges, un 67% respecte a l’any 2019

L’Autoritat del Transport Metropolità tanca la meitat de l’any amb una demanda de transport públic
a l’àrea de Barcelona que suma 328,045 milions de viatges, que representa un descens de 213,742
milions respecte al primer semestre de l’any 2019 (-39.5%).
Després que l’any 2019 s’assolís el màxim històric quant a viatgers, amb 1.057 milions de viatges,
l’any 2020 tots els modes de transport van tenir una davallada global d’un 50% de demanda arran de
la pandèmia covid19, amb un total de 565 milions de viatges. Durant tot aquest temps, la xarxa de
transport públic ha fet l’esforç de mantenir al màxim l’oferta, adaptant-se a les restriccions i les
mesures sanitàries decretades pel Govern. L’evolució ha sigut favorable, ja que la demanda s’ha
recuperat linealment durant aquests 6 mesos, amb un augment total del 16,7% respecte a l’any
2020. Tot i això, encara estem lluny d’assolir les dades habituals, que ens situen en un 60,5% de
demanda respecte a la pre-pandèmia.
Cal destacar que la recuperació més significava ha sigut el mode bus, arribant fins a un 70% de la
demanda.
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COMUNICAT DE PREMSA
En els darrers mesos, la demanda del transport públic s’ha reprès de manera creixent i homogènia.
Seguint aquesta tendència, el mes de juny ha estat el mes que s’han registrat més viatges, amb un
total de 62,564 milions.

Pel que fa a l’ús dels títols de transport, segueixen sent les targetes multiviatge les més utilitzades,
representant un 31% de les validacions. L’ús de títols de transport ha patit un descens notori en la
majoria de les seves tipologies, excepte els abonaments. És destacable que les validacions
provinents de T-usual, hagin incrementat en un 23.43% respecte a l’any 2019, fent entendre que, tot
i la pandèmia, les mesures de seguretat aplicades i l’oferta continuada han propiciat un augment
d’usuaris habituals. Influeix també la política tarifària implementada el gener del 2020 que afavoreix
les persones usuàries més recurrents.
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La tendència creixent dels darrers mesos ha portat una previsió de dos escenaris. En el millor dels
casos, s’estima tancar l’any 2021 amb una suma de 714 milions de viatges en transport públic,
suposant una demanda del 67% respecte a les dades pre-pandèmia. Un segon cas contempla acabar
l’any amb un 65% de la demanda respecte al 2019, una suma de 689 milions de viatges.

L’ATM recorda que és necessari no relaxar-se i seguir complint amb les mesures de seguretat, tal
com l’obligatorietat de dur bé la mascareta a tota la xarxa de transport públic.

Divendres, 23 de juliol de 2021
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