COMUNICAT DE PREMSA

L’oferta de transport públic a l’àrea de Barcelona s’apropa a la recuperació
total del servei habitual en la Fase 2 del desconfinament

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•

Alguns dels principals serveis ferroviaris, com ara Metro i Rodalies, començaran a oferir el
servei habitual durant els dies feiners en totes les línies o aquelles amb més afluència

•

Tota la xarxa de transport públic se situarà per sobre del 80% d’oferta mitjana, amb reforç
progressiu, sobretot en hores punta, respecte dels darrers dies

El transport públic de l’àrea de Barcelona continuarà incrementant l’oferta a partir del pròxim
dilluns, 8 de juny, quan tota l’àrea de Barcelona passi a la Fase 2 del desconfinament. L’oferta
arribarà al 100% en diferents serveis, sobretot en hores punta, i la mitjana es mantindrà per sobre
del 80% en la majoria de modes de transport.
Els desplaçaments se seguiran produint dins de les regions sanitàries i no entre elles, excepte per
aquells desplaçaments obligats que permet la normativa. Més enllà d’això, les dues darreres
setmanes s’ha produït un augment significatiu de la demanda, que ha recuperat més el 25% del que
era habitual abans de la pandèmia. És per això que els operadors, en coordinació amb l’ATM, han
decidit ampliar l’oferta lleugerament.
Mitjans ferroviaris:
-

-

-

Metro TMB oferirà el 100% del servei.
FGC: oferta del 100% en les hores punta tant a la línia Barcelona-Vallès com a la línia
Llobregat-Anoia i 80% la resta del dia.
o Es manté la supressió de la línia L12 Sarrià - Reina Elisenda
o Es manté l’inici de la línia L7 a Gràcia i final a Av. Tibidabo
Rodalies de Catalunya Renfe: oferta del 100% en les principals línies de Rodalia de
Barcelona, R1, R2 i R4.
o L’R3 recupera el seu servei habitual excepte un dels set serveis per sentit que
enllacen Barcelona amb Puigcerdà.
o Es manté la supressió de la línia R7 Barcelona Sant Andreu Arenal – Cerdanyola
Universitat
o Es manté l’oferta de trens regionals i línia R8 al 50%
TRAM: oferta del 80% de mitjana a Trambesòs, i del 90% al Trambaix amb 100% en hora
punta del matí.
o Es manté la supressió de la línia T6

Oferta de servei de bus:

Àrea de Comunicació | jtorres@atm.cat | +34 93 362 00 20

COMUNICAT DE PREMSA
-

-

-

Bus TMB: oferta del 80% de mitjana, amb valors del 85% en hora punta en línies d’altes
prestacions
Bus metropolità AMB
o Oferta del 85% de mitjana, amb valors de 88% en hora punta
o Oferta del 55% a la xarxa nocturna Nitbus
Bus interurbà Generalitat de Catalunya
o Oferta del 80% de mitjana amb reforç en algunes línies
o Oferta del 50% a la xarxa de bus nocturn
Bus urbà AMTU: oferta d’entre el 80 i el 100%, segons el municipi

Oferta del cap de setmana similar
El servei de transport públic d’aquests dissabte i diumenge serà similar al del darrer cap de setmana:
tots els operadors ferroviaris oferiran el 80% del servei, també TRAM, que l’incrementa aquest cap
de setmana; mentre que els serveis de bus oscil·laran entre el 55 i el 100%, en general, ja que
l’oferta de bus urbà d’alguns municipis ja torna a ser l’habitual. Els busos nocturns continuaran
funcionant al 50%, i els operadors ferroviaris seguiran acabant servei a mitjanit.
El seguiment que es fa de l’afluència als serveis és continu per tal d’establir modificacions o reforços,
si és el cas. Es pot consultar el detall de l’oferta als canals propis dels operadors de transport, i tota
la informació sobre el transport públic i la Covid-19 i altres mesures i recomanacions de seguretat a
la web de l’ATM.
Es recorda que és obligatori l’ús de la mascareta i que cal respectar totes les indicacions de seguretat
pel que fa a no accedir al transport en cas de trobar-se indisposat, evitar hores punta, respectar
l’anul·lació de seients, mantenir distàncies i seguir indicacions de trànsit, i higiene de mans.
Barcelona, 05 de juny de 2020
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