Des del 19/2/2019
La xarxa metropolitana de bus d’altes prestacions, que es va començar
a implantar al març del 2018, facilita una connexió més directa i amb
més freqüència amb el centre de la metròpolis i en els principals corredors
metropolitans. Durant el primer trimestre del 2019, l’AMB posarà en
marxa un total de 13 noves línies d’altes prestacions: 6 noves línies “AMB
Metrobús” i 7 noves línies “AMB Exprés”.

Consulta els horaris de pas on-line de
tots els transports públics a l’aplicació:

AMB Mobilitat

Aquesta nova aposta de l’AMB, que suposa un salt quantitatiu i qualitatiu
per al bus metropolità, suposa també una alternativa i un nou increment
de serveis per facilitar a la ciutadania el canvi d’hàbits, i apostar per una
mobilitat més sostenible i menys contaminant. La millora del transport públic
metropolità és imprescindible per reduir la contaminació atmosfèrica i
millorar la qualitat de l’aire.

Disponible a App Store
i Google Play
Coneix tot el que t’ofereix el bus a la teva ciutat a:

M1 - M6 - M19
M26 - M28 - M30
B15 - B24 - B29 - B35
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www.tusgsal.cat
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Centre d’atenció presencial
Pl. Joan Miró, 3, 08912 Badalona
Gestions, obtenció de guies, fullets, etc.
Objectes Perduts
93 395 31 11
Camí de Can Ruti s/n, 08916 Badalona
Consultes i recuperació d’objectes extraviats a l’autobús.
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Informació i atenció
901 51 11 51
atclient@tusgsal.es
Informació, reclamacions, incidències, suggeriments, etc.
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Noves línies Metrobús

L’AMB incorpora 128 autobusos nous híbrids
i elèctrics que han arribat aquestes dies a
l’AMB. D’aquests, 56 busos híbrids dièselelèctric (33 estàndard i 23 articulats) i 12
busos 100% elèctrics es destinaran a l’àmbit
del Barcelonès Nord.
Més servei
Amb l’arribada dels nous vehicles és possible millorar els
serveis de transport públic de la metròpolis. Al Barcelonès
Nord en particular, introduir 5 línies AMB Metrobús (M1,
M6, M26, M19 i M30) i millorar el servei de les línies B24,
B29, B15, B18, M28, B35 i B82 amb més freqüència, més
capacitat, nous horaris o nous recorreguts.
Servei diürn
A partir de febrer el 26% dels autobusos que circularan
durant el dia pel municipi de Badalona seran híbrids
dièsel-elèctric. Aquests busos permeten una reducció de
les emissions contaminants.
Servei nocturn
D’altra banda, també s’incorporen al servei de Nitbus del
Barcelonès Nord 10 vehicles elèctrics nous. D’aquesta
manera, el 10% dels autobusos que circulin durant la nit
seran busos elèctrics amb emissions zero i un molt baix
nivell de soroll que permet un bon descans dels veïns pels
recorreguts on circulen.

M6
M26

Santa Coloma (Metro Fondo)
Badalona (Metro Pep Ventura)
Badalona (Estació Rodalies)
Badalona (Hospital Can Ruti)
Sant Adrià de Besòs (Estació Rodalies)
Badalona (Hospital Can Ruti)

M19 i M30

Les línies B19 i B30 milloren la freqüència de 12 a 10
minuts (els dies feiners), i es converteixen en línies AMB
Metrobús, l’M19 i l’M30 respectivament.
La línia M19 també millora la freqüència els dissabtes
de tot l’any i els feiners d’agost (de 20 a 15 minuts) i els
festius (de 30 a 20 minuts).
La línia M30 passa de 20 a 15 minuts els dissabtes, i manté
la freqüència els feiners d’agost (15’) i els festius (20’).

M30

M28

Nous vehicles articulats híbrids s’incorporen a la línia.

M28

Barcelona (Estació Sant Andreu Comtal)
Badalona (Hospital Can Ruti)
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Millora la freqüència

Millora la capacitat

Prolongació de recorregut fins al metro

Nous vehicles articulats híbrids s’incorporen a la línia.

El nou recorregut finalitza a Can Peixauet (L9 Nord) i
s’efectua per l’Avinguda de Santa Coloma i per l’Avinguda
Generalitat.

Canvi de recorregut
Canvia el recorregut a Can Ruti i a Bufalà per permetre la
circulació dels vehicles articulats, alhora que millora la
cobertura als barris de la Morera, Pomar i Bufalà.

B24

Badalona (Hospital Can Ruti)
Barcelona (Ronda Sant Pere)

B29
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Millora la freqüència
La línia B29 millora la freqüència de 15 a 12 minuts els dies
feiners (excepte agost).

B29

B18

Santa Coloma de Gramenet (Can Peixauet)
Montcada i Reixac (Plaça Lluís Companys)

B82
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Milloren els horaris
S’amplia l’horari a tot el dia (de 7.30h a 21.00h).

B82

Santa Coloma de Gramenet (Plaça de la VIla)
Santa Coloma de Gramenet (Recinte Torribera)

Badalona (Montigalà)
Tiana (Poliesportiu Municipal)
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Canvi de recorregut

Més cobertura horària

Cada

Montgat (La Virreina)
Santa Coloma de Gramenet (Can Franquesa)
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B18

La freqüència passa de 40 a 30 minuts, de dilluns a
dissabte.

Barcelona (Hospital Vall d’Hebron)
Badalona (Hospital Can Ruti)

Nous vehicles articulats
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La línia B24 millora la freqüència de 15 a 12 minuts els dies
feiners (excepte agost).
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Millora la freqüència
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Les línies B1, B6 i B26 es converteixen en les línies AMB
Metrobús M1, M6 i M26 respectivament. Són línies d’alta
freqüència (10 minuts).
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Canvi de recorregut
Modifica el seu recorregut al pas pel carrer Sardana,
millorant la cobertura al barri del Raval (Santa Coloma).

B15

Santa Coloma de Gramenet (Les Oliveres)
Badalona (Montigalà)

B35

Des del 19/2/2019

Millora l’horari
La línia B35 afegeix una sortida a les 7:20 per adaptar-se
als horaris escolars.

B35

Tiana (Can Gaietà)
Montgat (Pla de Montgat)

