
C. del Camp de Mar, 1

C. dels Batlles /
C. de Santiago Rusiñol

Gran Via de Lluís Companys/
C. de la Plaça

Gran Via de Lluís Companys /
C. d’Elisenda de Montcada

Ctra. de Vilassar de Dalt /
C. d´Enric Granados

Torrent de la Font Sana
(Biblioteca)

Gran Via de Lluís Companys /
Riera de Premià

Camí Ral /
C. de Francesc Mas i Abril

Camí Ral /
C. de Joan Prim

Estació de Premià de Mar

Av. de Torrent Castells (La Salle)

Gran Via de Lluís Companys /
Plaça de Santa Rosa

+1 min

+2 min

+3 min

+6 min

+8 min

+4 min

+21 min

+17 min

+15 min

+13 min

+11 min

Plaça del Dr. Ferran+19 min

C. de Rafael Casanova /
C. de Can Pou (Institut)+23 min

(*) Dijous fins a les 16.00 h s’anul·la la parada del  c. de la Mercè (CAP) perquè hi ha mercat.

Horari

de dilluns a divendres feiners (tot l’any)

de 07.00 a 13.30 cada 30 minuts.
13.55 - 14.25 / de 15.00 a 21.00 cada 30 minuts.

Els viatgers que comprin el bitllet a l’autobús poden rebre canvi fins a 10 €.
Aquest servei és bonificat.
Per facilitar la feina del conductor, situeu-vos a prop de la parada i indiqueu que voleu 
pujar a l’autobús fent un petit senyal amb la mà.
El compliment d'aquests horaris està subjecte a les incidències i els contratemps de la via pública.
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Sortides des del c. del Camp de Mar, 1

dissabtes (tot l’any)

de 10.00 a 21.00 h cada 30 minuts.

diumenges i festius (tot l’any)

NO HI HA SERVEI

mou-te.gencat.cat

@MoventisInfo
Més informació a:

Els teus busos en temps real. Actualitza-la.
Moventis APPT. 93 798 11 00

www.moventis.es
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C. de la Mercè (CAP)(*) C30+10 min.

C30
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