Comunicat de premsa

El transport públic de l’àrea de Barcelona
aplica nous ajustos per a la setmana vinent,
atesa la baixa demanda per confinament
•

El nivell de passatge s’ha reduït a la majoria de modes de transport
fins al 90%, la qual cosa permet conservar l’oferta d’entre el 33 i el
67%, aconseguint respectar el terç de l’ocupació màxima decretada
per mantenir la distància de seguretat entre passatgers

•

Els operadors de transport ajusten les seves planificacions per
optimitzar l’exposició del personal i minimitzar els recursos
dedicats a la prestació del servei

El transport públic de l’àrea de Barcelona continua adaptant la seva oferta al
baix nivell de demanda que s’ha estabilitzat des d’aquesta darrera setmana, en
la qual s’ha experimentat una ocupació mitjana del 10% del que acostuma a ser
habitual en els diferents modes de transport de la xarxa. Les mesures
extraordinàries per contenir el contagi del Covid-19, i el confinament, han reduït
un 90% la demanda, i això permet que es pugui seguir ajustant el servei tot
respectant el límit d’un terç de l’ocupació màxima habitual en vehicles i combois
decretat el passat dia 13 de març.
D’aquesta manera, la setmana vinent es manté la reducció de l’oferta d’entre el
33 i el 67%, amb ajustos variables segons la franja horària (hores punta), i amb
mesures o reduccions puntuals.
En concret, el servei que s’oferirà és el següent:
•

TMB
o Metro: com la setmana passada. Del 57-60% de l’oferta global,
però variable en hora punta/hora vall.
o Bus TB: 40-45% de l’oferta.

•

FGC
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o Línia Llobregat-Anoia: A partir de dilluns 30, manteniment del
servei de cap de setmana (33% oferta) amb reforç/ reserva en
hores punta per garantir una ocupació d’1/3 de la capacitat
màxima dels vehicles
o Línia Barcelona-Vallès:
A partir de dimecres 1, servei equiparable al dels
diumenges, amb reforç a les franges horàries de més
afluència
Reducció del servei de l’L7 que s’ha fet en cap de setmana
(Av. Tibidabo-Gràcia) – fins a tornada a la normalitat
•

Rodalies de Catalunya operat per Renfe: 66% de l’oferta habitual de
dia feiner amb alguna alteració:
o Reforç de la línia R2: A partir de dilluns, els dies laborables
s’incrementa l’oferta en hora punta:
o Sant Vicenç de Calders 5:18 h – Barcelona Estació de França
6:42 h
o Sant Vicenç de Calders 6.31 h – Barcelona Estació de França
7:51 h
o Canvi d’inici de la línia R3: Vic 6:41 h – L’Hospitalet 8:13 h iniciarà
el seu recorregut a Ripoll. No efectuarà parada a La Farga de
Bebié ni a Borgonyà.

•

TRAM: 60% de l’oferta habitual de dia feiner

•

Bus metropolità AMB, bus interurbà DGTM i bus urbà AMTU: Entre
el 33 i el 60% de l’oferta habitual. Es programen ajustos per atendre la
baixa demanda. En algun cas específic de línia sense demanda, se
suprimeix el servei.

Per conèixer el detall de l’oferta de cada mode de transport es poden consultar
els canals propis dels diferents operadors i administracions competents.
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