
 Comunicat de premsa 

 

 
 

 
El transport públic de l’àrea de Barcelona 
ajusta la seva oferta a la baixa demanda 
 

 Durant els propers dies continuen els ajustos de reducció de l’oferta 
respectant el terç de l’ocupació màxima decretada per mantenir la 
distància de seguretat entre passatgers 
 

 Es manté només l’oferta necessària per garantir la mobilitat 
associada als serveis essencials 

 

 

Atesa la baixa demanda per confinament de la ciutadania i la nova restricció de 
mobilitat, limitant-la als desplaçaments necessaris per prestar els serveis 
essencials, el transport públic segueix ajustant a la baixa la seva oferta. 

En els propers dies se seguiran fent ajustos variables en funció de la demanda en 
hora punta, en concret: 

 TMB 
o Metro: 60% de l’oferta global, a partir de dijous. 
o Bus TB: 40% oferta, a partir de dijous. 

 FGC 
o Línia Llobregat-Anoia: servei de cap de setmana (33% oferta).  
o Línia Barcelona-Vallès 

 Servei de 6:00 a 9:00 i de 14:00 a 16:00h 
 S1 Barcelona-Terrassa i  S2 Barcelona-Sabadell: 2 

trens/hora-sentit. 
 S5 Barcelona-Sant Cugat: 1 tren/hora-sentit.  
 Llançadores Gràcia-Av. Tibidabo: 4 trens/hora-sentit 

 Servei en la resta de franges horàries: 
 S1 Barcelona-Terrassa,  S2 Barcelona-Sabadell i L6 

Pl. Catalunya-Sarrià:  1 tren/hora-sentit. 
 Llançadores Gràcia-Av. Tibidabo: 4 trens/hora-sentit. 

 

 



 Comunicat de premsa 

 

 

Tots els trens s'aturen a totes les estacions. Línia L12 no 
circula.  

 Rodalies de Catalunya operat per Renfe: 66% de l’oferta habitual de dia 
feiner amb alguna alteració: 

o Reforç línia R2: a partir de dilluns els dies laborables s’incrementa 
l’oferta en hora punta: 
 Sant Vicenç de Calders 5:18 h – Barcelona Estació de 

França 6:42 h. 
 Sant Vicenç de Calders 6.31 h – Barcelona Estació de 

França 7:51 h. 
o Canvi d’inici 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: oferta del 50% a partir de dijous 2: 
o Trambaix:  

 T1: sense servei. 
 T2 i T3: donarà servei amb freqüències de pas de 20 minuts 

entre les 7 i les 17 h, i de 30 minuts entre les 5 i les 7 h i 
entre les 17 i les 24 h. 

o Trambesòs: 
 T6: sense servei. La parada de La Mina queda sense servei i 

es recomana utilitzar la parada Campus Diagonal - Besòs o 
Parc del Besòs. 

 T4: donarà servei amb freqüències de pas de 16 minuts entre 
les 7 i les 17 hores i de 20 minuts de les 5 a les 7 h. Entre les 
17 i les 24 h la freqüència de pas serà de 30 minuts.  

 T5: oferirà freqüències de pas de 16 minuts de les 7 a les 17 
h i, de 30 minuts entre les 5 i les 7 h i entre les 17 i les 24 h.   

 AMB Bus Metropolità: 
o Bus metropolità diürn: oferta global equivalent al 52% d’un dia feiner 

normal. 
o Nitbus (bus metropolità nocturn) : a partir de la nit de dimecres, 

l’equivalent al 38% de l’oferta habitual, el que suposa una 
freqüència de pas d’entre 40 i 60 minuts, depenent la línia.  
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Temporalment, se suspenen tres línies (N10, N18 i N26), que tenen 
una demanda gairebé nul·la o alternatives de transport.  

Es poden consultar els horaris detallats de cada línia al web 
https://covid19.ambmobilitat.cat/. 

 Autobusos interurbans DGTM 

Oferta global al voltant del 45 %  en funció de cada recorregut i operador. 
Els serveis en concret es poden consultar a les web dels operadors. 

  Autobusos urbans AMTU 
o Oferta global de cap de setmana. 

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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