
 
 
CIRCULAR 2/2020 PER A L’ADEQUACIÓ DE L’OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC A L’EVOLUCIÓ DEL 

COVID-19 

 

El dia 13 de març del 2020 es va emetre una circular en què s’indicaven les condicions de 

prestació del servei de transport públic d’acord amb la resolució que el conseller de Territori i 

Sostenibilitat havia dictat aquell mateix dia. 

D’aleshores ençà, tant les condicions de transmissió del virus com les mesures adoptades per a 

donar-hi resposta han evolucionat. En conseqüència, el conseller de Territori i Sostenibilitat ha 

signat una nova circular amb data del 16 de març del 2020, que pretén adaptar l’oferta a la 

demanda disminuïda existent, amb el propòsit d’alliberar personal dels operadors de transport 

públic que puguin suplir els afectats o confinats per la malaltia, concentrar la major oferta en 

les franges horàries de major demanda i minimitzar l’impacte de la circulació d’autobusos o 

trens sense passatge. Al mateix temps, s’ha de continuar procurant que l’ocupació no superi 

un terç de la capacitat oferida. 

Per aquest motiu, s’emet la present circular amb l’objecte que els operadors prestataris dels 

serveis de transport públic (en endavant OTP) i els seus titulars puguin aplicar aquests canvis 

en el sentit següent: 

1. Oferta diürna en dia feiner 

Els OPT programaran els seus horaris amb una oferta mitjana situada entre el 40 i el 60% 

de l’habitual, programació que s’haurà de comunicar a efectes informatius a l’ATM. 

2. Ajustament de l’horari segons la demanda 

Els OPT hauran de reforçar aquesta oferta mitjana en els horaris de màxima demanda si la 

situació ho requereix per tal d’aproximar-se al valor d’ocupació de referència: un terç de la 

capacitat. En aquest sentit, hauran de reportar diàriament a l’ATM els ajustaments 

efectuats. 

3. Oferta nocturna en dia feiner 

Els OPT amb horari nocturn continuat reduiran l’oferta a aproximadament un 40% de 

l’habitual. 

4. L-12 

Se suprimeixen els serveis de la L-12 (Sarrià-Reina Elisenda) de FGC. 

5. Entrada en vigor 

Els OPT hauran de posar en pràctica aquestes mesures entre el dimarts 17 i el dijous 19 de 

març del 2020 i les mantindran fins que hi hagi indicacions de l’ATM en un altre sentit. 

6. Informació a l’usuari 

Els OPT han de tenir informació detallada i actualitzada de la seva oferta de serveis a les 

respectives pàgines web. 

 



 
 
7. Recomanacions als usuaris 

Els OPT utilitzaran els seus mitjans de difusió a vehicles i estacions o parades per a 

recordar als usuaris que convé mantenir distàncies de seguretat i aplicar mesures d’higiene 

personal després d’utilitzar el transport públic. 
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