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Mesures de prevenció pel coronavirus 

A causa del coronavirus, s'han establert mesures al transport públic per prevenir 

contagis davant l'emergència sanitària. 

Recomanacions generals 

Les autoritats sanitàries han establert unes mesures per prevenir el virus, cal que apliqueu 

les mesures genèriques de protecció davant de qualsevol malaltia respiratòria: 

● És obligatori l'ús de mascareta mentre utilitzeu el transport públic, tant dins 

dels vehicles com a les estacions, parades i passadissos.  

● Renteu-vos les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques 

70%), especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu 

entorn. 

● Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze 

en el moment de tossir o esternudar i renteu-vos les mans de seguida. 

● Eviteu el contacte proper amb persones que pateixen infeccions respiratòries agudes 

i presenten tos, esternuts o expectoracions. 

● Eviteu compartir menjar, estris i altres objectes sense netejar-los degudament. 

● Procureu mantenir una distància de seguretat amb els altres usuaris del transport 

públic. 

● Quan sortiu del transport públic, renteu-vos bé les mans amb aigua i sabó o amb un 

gel hidroalcohòlic de seguida que pugueu. 

● Eviteu utilitzar el transport públic si us trobeu malament o pertanyeu a un grup 

de risc. En cap cas, no viatgeu si heu estat diagnosticat amb coronavirus o si 

teniu algun símptoma compatible amb la malaltia. 

● Cal seguir en tot moment les recomanacions establertes per les autoritats sanitàries. 

● Qualsevol canvi en la normativa, es trobarà al web de TMB. 

 

A Metro 

● L'horari de metro, fins a nou avís, és de dilluns a dijous de 5.00 del matí a 24.00 h 

de la nit. Els divendres i dissabte de 5.00 a les 02:00 h. Aquest horari pot variar, la 

informació es trobarà al web de TMB. 

● Feu una cua ordenada i pacient en els passos d’entrada i de sortida d’estacions 

ferroviàries i de metro. 

https://www.tmb.cat/ca/barcelona/horari-metro-bus


● Deixeu espai a l’usuari que us precedeixi quan valideu. 

● A les estacions, quan circuleu pels passadissos, feu-ho per la vostra dreta, deixant 

espai amb els usuaris que circulen en sentit contrari. 

● A les escales mecàniques i a les cintes transportadores, mantingueu una sola fila, 

sense avançar els que estiguin davant. 

● No ompliu els ascensors. 

● A l’andana, deixeu un espai ampli davant les portes i permeteu que els usuaris que 

surten ho puguin fer amb comoditat. Entreu sense aglomerar-vos. 

● Mentre espereu a l’andana l’arribada del metro distribuïu-vos en tota la seva longitud 

per a mantenir la màxima separació amb la resta d’usuaris. 

● A l’interior del metro, distribuïu-vos en tota la longitud del vehicle. D’acord amb la 

nova normativa, es poden ocupar ja tots els seients. 

● L'obertura de portes s'està realitzant de manera automàtica a totes les sèries de tren 

que tècnicament ho permeten. 

● S'han intensificat les mesures de neteja i desinfecció als trens i a les estacions. 

Bus 

● Se suprimeix la venda de títols. Els bitllets es poden comprar a l'apartat de venda 

online del web, a TMB App, a les distribuïdores de metro o a algunes parades de 

bus. 

● Pots comprar bitllets senzill de bus i validar-los des de TMB App. Són bitllets digitals 

que portes al mòbil i els pots validar directament a través del codi QR que trobaràs a 

bord dels busos de TMB. 

● A l’interior del bus, d’acord amb la nova normativa, es poden ocupar ja tots els 

seients. 

● A les parades d’autobús, deixeu un espai ampli davant les portes i permeteu que els 

usuaris que surten ho puguin fer amb comoditat. Entreu sense aglomerar-vos: el 

conductor esperarà. 

● Sense servei: Les línies de bus 102, 103 i 104 han deixat de donar servei fins a nou 

avís. 

● S'han intensificat les mesures de neteja i desinfecció als busos amb canons d'ozó. 

Barcelona Bus Turistic 

● El servei de Bus Turístic serà operatiu a partir de juliol 

● És obligatori portar mascareta. 

● Reforcem les mesures d’higiene i desinfecció dels busos. 

● La ruta Verda no tindrà servei. 

● Qualsevol canvi en el servei es trobarà publicat al web holabarcelona.com o a 

barcelonabusturistic.cat 

 

 

Servei Barcelona Panoràmica  

● Aquest servei pot estar o no operatiu durant les dates del festival, es pot 

consultar al web holabarcelona.com 

● Horari del servei: Del 10 de juliol al 30 d’agost del 2020  

https://www.tmb.cat/ca/tarifes-metro-bus-barcelona/senzills-i-integrats/compra-bitllets-online
https://www.tmb.cat/ca/tarifes-metro-bus-barcelona/senzills-i-integrats/compra-bitllets-online
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/aplicacions-descarregues/tmb-app
https://www.tmb.cat/ca/tarifes-metro-bus-barcelona/senzills-i-integrats/bus


● Dies de servei: divendres, dissabte i diumenge. 

● Horaris de sortida (tres serveis diaris): 16.00 h, 18.00 h i 20.00 h. 

● Punt de sortida: passeig de Colom - Port Vell (parada del Barcelona Bus 

Turístic). 

● Durada aproximada: 1 h i 50 min. 

● Presentació al punt de trobada: 20 minuts abans de la sortida. 

● Plaça garantida amb reserva. 

● Nou servei guiat en viu amb informador, adaptat al client local, en català i 

castellà. 

● Autobús de dos pisos descobert. 

 

 

Telefèric Montjuïc: 

● És obligatori portar mascareta tant dins de les cabines com a la resta de les 

instal·lacions.  

● Procura mantenir una distància de seguretat amb els altres usuaris.  

● Controlem l’aforament del usuaris en les instal·lacions.  

● Reforcem les mesures d’higiene i desinfecció de les cabines i resta de les 

instal·lacions per garantir la teva seguretat.  

● Posem a la teva disposició punts de desinfecció per a les mans. 

● Qualsevol canvi en el servei es trobarà publicat al web holabarcelona.com o a  

● telefericdemontjuic.cat 

 

Informació en temps real: nivells d'ocupació a metro i a bus 

Per facilitar la planificació del viatge i evitar aglomeracions, disposes d'un aplicatiu que 

mostra indicadors de l’ocupació mitjana estimada. 

Es pot consultar la informació per línia, sentit, estació i franja horària per al metro; i per línia, 

sentit i franja horària per al bus. 

Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació estimada podrien veure’s 

alterats en cas d’incidències imprevistes en el servei. 

Quan consultis la teva línia, el sistema et mostrarà el nivell d'ocupació mitjana estimada per 

al dia i l'hora en què estiguis fent la consulta. Si vols consultar altres dies o franges horàries 

ho podràs fer fàcilment amb les opcions de configuració. 

Accedeix a la informació de l'ocupació de metro. 

Accedeix a la informació de l'ocupació de bus. 

https://static2.holabarcelona.com/documents/mapa_parada_barcelona_panoramica.png
https://static2.holabarcelona.com/documents/mapa_parada_barcelona_panoramica.png
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/linies
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/linies


 

 


