SERVEI DE TRANSPORT A
DEMANDA – ElMeuBus
Torre Baró

OBJECTIUS
•

•

Donar resposta a les necessitats
de mobilitat dels veïns i veïnes del
barri de Torre Baró.
Fer possible la connexió mitjançant
transport públic de la part alta de
Torre Baró amb la part baixa, on es
concentra l’oferta de serveis,
equipaments i altres transports.

•

Impulsar l’ús del transport públic i
ajudar així a consolidar el barri i
apropar els serveis i equipaments
a la ciutadania.

•

Reforçar l’oferta de transport públic
actual.

DEFINICIÓ:
•

ElMeuBus és un servei de transport públic
innovador i pioner a la ciutat que s’adapta a les
sol·licituds de desplaçament rebudes amb
antelació.

•

Permet que els veïns es desplacin amb transport
públic d’un punt a un altre sota petició prèvia i a
l’hora que ho demanin.

•

El bus no té un recorregut fix, com succeeix a la
resta de línies, sinó que serà el més curt
possible per connectar les parades on els clients
volen pujar i baixar del bus.

FUNCIONAMENT BÀSIC DEL
SERVEI:
•

Horari del servei: dies feiners de 7:00 a
20:30; dissabtes de 8:00 a 20:30, i festius
de 9:00 a 20:30.

•

Els veïns i veïnes poden fer la reserva a
través d’una aplicació mòbil específica o bé
via trucades telefòniques gratuïtes. La
primera vegada cal registrar-se amb nom i
DNI.

•

Es pot demanar el servei en qualsevol
moment de l’horari operatiu, si bé quan es
demana amb menys de 2 hores d’antelació
la prestació del servei està condicionat a la
disponibilitat del transport i que no hi hagi
altres peticions prèvies.

•

La persona ha d’estar a la parada 5 minuts
abans de l’hora de pas concertada i, un
cop entra, ha de validar el tiquet de
transport (amb els abonaments i les
targetes habituals de la tarifa integrada)

COM ES PRESTA EL SERVEI?
•

El servei el presta un mini-bus de
característiques similars als que
funcionen com a Bus de Barri.

•

Disposa d’un equip específic a través
del qual el conductor pot consultar el
full de ruta de la jornada amb el detall
del recorregut de cada viatge, les
parades a realitzar i les persones que
s’espera que accedeixin al bus.

ElMeuBus
MITJANA DE
VALIDACIONS:

DISTRIBUCIÓ DE
RESERVES:

•

•

Feiners: 190
• Dissabtes: 135
• Festius: 88

Al moment: 85%
• Amb anticipació >
2 hores: 15%
• Via APP: 58,24%
• Telèfon: 41,76%

NÚMERO
D’USUÀRIES
REGISTRADES AL
SERVEI: 627

Permet que els veïns
es desplacin amb
transport públic d’un
punt a un altre sota
petició prèvia i a
l’hora que ho
demanin.

Millores a l’espai
públic
•

Per poder posar en marxa el servei i
garantir la mobilitat dels vehicles que el
presten, l’Ajuntament va dur a terme
una sèrie d’actuacions puntuals de
millora de l’espai públic i la
connectivitat al barri.

•

Es tractà d’intervencions de pintura i
senyalització, noves pavimentacions,
ampliacions de voreres i revolts o
traçats de carrers, etc.

•

Aquestes actuacions permeten la
circulació d’un vehicle de transport
públic, independentment de la
modalitat de prestació del servei.

