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El conseller Calvet defensa davant del  
Ministeri l’oferta fixada per al transport públic 
a Catalunya atès el descens en la mobilitat 
 

 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha defensat davant 
del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana les mesures 
d’adaptació del transport públic decretades pel Govern de la Generalitat 
per fer front a l’emergència pel coronavirus, atès el descens que s’ha 
produït en la mobilitat. Calvet ha respost per escrit una carta del ministre, 
José Luis Ábalos, en què li manifestava el seu desacord pels 
percentatges de serveis adoptats a la regió metropolitana de Barcelona.  
 
La Generalitat ha resolt aplicar una oferta de transport públic entre el 33% 
i el 67% de l’oferta ordinària, “una forquilla que ens permet la màxima 
flexibilitat perquè les diverses autoritats del transport puguin 
adequar l’oferta de serveis a la realitat de l’evolució de l’ocupació i la 
possibilitat dels operadors de continuar la prestació del servei”, 
exposa Calvet. “Ens referim al total del còmput diari, això ens permet 
incrementar l’oferta de transport en les hores punta i reduir-la en la 
resta de la jornada, respectant sempre una oferta entre el 33 i el 
67%”, afirma el conseller. “Aquesta mesura la combinem amb d’altres, 
com per exemple, en aquells serveis que ho permetin, oferint trens 
de doble composició perquè l’ocupació sigui menor. Sempre 
intentant que l’oferta sigui superior a la demanda del moment per a 
garantir una correcta distribució dels usuaris respectant la distància 
entre si”, afegeix Calvet en la carta.  
 
Així, “tenint en compte les dades i la realitat de la situació de 
demanda real, és necessari mantenir l’oferta en els termes 
expressats en la resolució d’ahir, ja que ens permet atendre la 
demanda actual i garantir el manteniment del servei durant l’estat 
d’alarma”, ha argumentat el conseller de Territori i Sostenibilitat. En 
aquest sentit, ha posat de manifest que Ferrocarrils de la Generalitat 
(FGC) ha aplicat un 60% de la seva oferta i la demanda ha estat del 20% 
a la línia Llobregat-Anoia i del 15% a las línies del Vallès. Transports 
Metropolitans de Barcelona (TMB) ha ofert en el servei de metro en hora 
punta un 75% de l’oferta –amb una demanda del 50%-- i del 70% en la 
resta del servei –amb una demanda del 20%. Finalment, Renfe ha 
proporcionat el 100% de l’oferta i ha registrat un 20% de la demanda.  
 

 
13 de març de 2020 

Oficina de Comunicació i Premsa 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
premsa.tes@gencat.cat 
93 495 82 34 Pàg.  1 de 1 
 


