ACORDS DE L’ATM EN RELACIÓ ALS
SERVEIS EXTRAORDINARIS DE
TRANSPORT PÚBLIC NOCTURN

L’Autoritat del Transport Metropolità, ATM, en sessió d’avui del seu Comitè
Executiu, ha aprovat que aquesta, en el seu rol d’autoritat territorial de mobilitat en
l’àmbit de la regió metropolitana de Barcelona, estableixi la normativa que reguli
la prestació dels serveis extraordinaris de transport amb motiu
d’esdeveniments multitudinaris puntuals.
Aquesta iniciativa es durà a terme conjuntament amb les Administracions
públiques consorciades, les empreses operadores i les institucions i promotors
d’aquest tipus de convocatòries que sol·liciten l’allargament de serveis nocturns.
L’esmentada regulació contemplarà l’establiment d’un cens d’espais i
instal·lacions susceptibles d’allotjar esdeveniments massius que pugui requerir
reforços extraordinaris de serveis de transport, així com l’establiment del
procediment concret per a sol·licitar-los, la prestació dels mateixos i el seu
finançament.
L’esmentada regulació s’emmarca en la Llei de Mobilitat 9/ 2003 de 13 de juny,
aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya.
Al mateix temps, el Comitè Executiu ha acordat instar a les empreses Ferrocarril
Metropolità, SA, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya –pel que fa al servei
urbà de les línies L6 i L7-, Tramvia Metropolità, SA i Tramvia Metropolità del
Besòs, SA a mantenir ininterrompudament els respectius serveis ferroviaris
durant les nits dels dies 22, 23 i 24 de setembre, amb unes freqüències
adequades per servir a la demanda previsible de viatgers.
Per tant, el servei ferroviari metropolità de Barcelona prestarà servei continuat des
de les 5 del matí del dia 22 de setembre fins les 12 de la nit del dia 25 de
setembre.
Aquest acord s’ha pres tenint en consideració el programa de les festes de la
Mercè d’enguany, que inclou un important volum d’activitats nocturnes, i la petició
de l’Ajuntament de Barcelona sol·licitant aquest servei extraordinari.
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