Abril 2021
DISTRICTE DE SANT MARTÍ

Servei de transport públic
gestionat per l’AMB
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Servei diürn







B20

Cobertura de l’eix Llull/Pujades i Diagonal Mar amb la Rda. St. Pere
(Urquinaona), St. Adrià de Besòs i Sta. Coloma de G.
Interval de pas de 15 minuts en dia feiner, 20 min. en dissabte i 30 en
festiu.
Tram comú amb línia B25 entre Llull/Pujades i Rda. St. Pere.
Amb el recorregut actual la línia s’està consolidant i experimenta un
increment sostingut de viatgers.
Està prevista una millora de l’oferta de servei a curt termini passant a
tenir un interval de pas de 12 min. En dia feiner.

Viatgers en dia feiner tipus (abans COVID): ~6.000 pax
Viatgers en dia feiner tipus (actual): ~3.500 pax
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Servei diürn






B25

Cobertura de l’eix Llull/Pujades i Pere IV amb la Rda. St. Pere (Urquinaona), St. Adrià de Besòs i Badalona.
Interval de pas de 12 minuts en dia feiner i de 15 min. en dissabte i festiu.
Tram comú amb línia B20 entre Llull/Pujades i Rda. St. Pere.
Línia històrica que ha assegurat la connexió de Barcelona amb Badalona pel districte de St. Martí. L’única
modificació del recorregut s’ha produït a St. Martí per adaptar-se a la realitat urbanística i a la xarxa NxB.
Està prevista una millora de l’oferta de servei a curt termini passant a tenir un interval de pas de 10
minuts i passar a ser una línia d’altes prestacions Metrobús AMB, passant a ser M25.

Viatgers en dia feiner tipus (abans COVID): ~9.000 pax
Viatgers en dia feiner tipus (actual): ~5.600 pax
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Servei diürn






B24

Cobertura del Clot amb la Rda. St. Pere (Urquinaona) i Badalona (Hospital Can Ruti).
Interval de pas de 12 minuts en dia feiner i 20 min. en dissabte i 30 en festiu.
Actualment circula pels eixos Mallorca/València però en sentit Rda. St. Pere es modificarà i passarà a
circular per Aragó, per evitar el solapament amb la línia H10 i 33 de TMB i donar una nova cobertura
lineal a l’eix d’Aragó, amb noves parades.
Està prevista una millora de l’oferta de servei a curt termini passant a tenir un interval de pas de 10
minuts i passar a ser una línia d’altes prestacions Metrobús AMB, passant a ser M24.

Viatgers en dia feiner tipus (abans COVID): ~9.000 pax
Viatgers en dia feiner tipus (actual): ~5.600 pax
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Servei nocturn






Àmplia cobertura de servei nocturn a tot el Districte.
Totes les línies tenen una freqüència de 20 minuts tots els dies de la setmana i connecten el Districte
amb la Pl. Catalunya i la resta de la ciutat de Barcelona. A més es connecta el districte amb els municipis
veïns de St. Adrià de Besòs, Sta. Coloma de Gramenet, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Montgat,
Tiana i Montcada i Reixac.
Es recuperaran a curt termini les parades i itinerari per Av. Icària, Taulat i Diagonal Mar (itinerari N26).
La demanda del servei nocturn actualment en el context de toc de queda entre les 22:00 i les 06:00 se
situa en un 17,5% respecte al situació anterior a la crisi

N0

N1

N2

N3

N4

N6

N7

N8

N9

N11

N28

