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A. Londres. 

A.1. Introducció. 

Cada dia els autobusos de Londres transporten més de 6 milions de passatgers. Més de 

8.000 autobusos cobreixen unes 700 rutes diferents, la gran majoria de les quals operen 24 

hores al dia. Aquests últims anys s’ha experimentat una pujada en el nombre de passatgers i 

tot i això la fiabilitat del servei segueix millorant, això es degut en gran mesura a l’aplicació 

de la prioritat per al bus. 

El 2009, 1.200 carrils bus operatius dels quals quasi 500 estan dins de la xarxa de carrers 

de Transports for London (TfL) i més de 700 es troben en carrers controlats pel municipi. Tot 

i el gran nombre de carrils bus estesos pels carrers de Londres, només un 5% de la xarxa 

d’autobusos es veu cobert per carril bus. Els carrils bus són encara un aspecte clau per 

millorar proporcionar beneficis als passatgers del bus, als ciclistes, als taxistes i als 

motociclistes. 

A.2. Planificació. 

A.2.1. La importància dels carrils bus. 

L’objectiu principal d’un carril bus a Londres és 

minimitzar els retards tant dels autobusos com dels 

seus passatgers i proporcionar un servei fiable 

accessible a tothom. Com que els carrils bus ocupen 

un espai molt valuós i, a més, restringeixen l’accés a 

la vorera s’ha de demostrar que són rentables en el 

context d’ús de la xarxa per a que puguin ser duts a 

terme. La justificació ha de ser robusta i ha d’incloure 

l’impacte del carril bus en els altres usuaris de la via 

(com per exemple els vianants, els ciclistes o trànsit 

general) i els seus requeriments de seguretat. 

Els objectius del pla de carril bus s’han de definir clarament com a part de la investigació 

preliminar i s’ha de tenir en compte que la introducció d’un carril bus requereix acceptació 

entre els usuaris, especialment si el carril bus té restriccions. 

 

Figura A.1: Inici d’un carril bus de Londres. 
                  Font: (TfL, 2009). 
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A.2.2. Objectius dels carrils bus. 

- Proporcionar als autobusos la màxima protecció contra els embussos. 

- Fer possible que els autobusos segueixin els horaris establerts amb els mínims 

retards. 

- Ser apropiat per a tots els tipus d’autobusos. 

- Dissuadir la resta de vehicles de parar o estacionar al carril bus. 

- Proporcionar un accés fàcil a les parades. 

- Ser econòmicament assequible i en consonància amb els beneficis obtinguts. 

- Minimitzar la senyalització addicional necessària. 

- Proporcionar prou espai per a tots els usuaris del carril bus, per exemple pels 

ciclistes. 

- Ser executable. 

- No perjudicar a la resta de la xarxa viària. 

A.2.3. Entorn de l’objectiu. 

Abans de fer un nou carril bus, s’ha de demostrar necessari i factible. Les preguntes clau per 

identificar la necessitat d’un carril bus són les següents: 

- Els autobusos i els seus passatgers estan experimentant retards significatius? 

- Quines són les causes principals d’aquests retards i quines solucions estan 

disponibles actualment? 

- Hi ha suficients autobusos per fer front al pla? 

- Es disposa de la suficient amplada per implementar un carril bus? 

- Es requereixen restriccions per fer operacionalment viable el carril bus? 

- El pla contribueix en alguna millora ambiental, social o econòmica? 
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La identificació d’un carril bus requerirà prendre decisions sobre si altres vehicles podran 

usar el carril bus, i si és així, quins d’ells. Aquestes decisions no només afectaran el disseny 

del carril que també inclou la senyalització, sinó també el procés d’avaluació. A Londres, 

l’ajuntament ha decidit que tant els taxis amb llicència com els ciclistes generalment poden 

circular pel carril bus. No obstant, els següents modes de transport també poden circular-hi 

en circumstàncies específiques: 

- Motocicletes. 

- Vehicles pesats. 

- Camionetes. 

- Autobusos de servei local. 

La inclusió d’aquests vehicles pot aportar beneficis quan es planifica el disseny d’un nou 

carril bus. Cadascun tindrà diferents implicacions amb vistes a beneficiar altres usuaris de la 

via i la seva seguretat. Això ha de ser considerat al principi del procés de planificació. 

A.3. Ús dels carrils bus per altres tipus de vehicles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectiu dels carrils bus és donar fiabilitat al servei. El disseny òptim del carril bus depèn 

del tipus de vehicles que estan autoritzats a circular-hi. La taula A.1 posa de manifest els 

aspectes clau a tenir en compte per cada mode de transport autoritzat. En general, com més 

vehicles puguin circular pel carril bus menys eficient serà aquest i més exposats a la 

congestió es veuran els autobusos. 

Figura A.2: Autobusos de Londres. 
      Font: (TfL, 2009)
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Mode Factors a tenir en compte en el disseny 

Bicicleta Amplada del carril bus. 

Conflictes en les parades. 

Taxis Parades per agafar/deixar passatgers. 

Increment en el trànsit. 

Motocicletes Amplada suficient de la via. 

Maniobres i acceleració de les motos respecte els 
altres vehicles. 

Vehicles privats de transport de 
passatgers 

Parades per agafar/deixar passatgers. 

Increment en el trànsit. 

Vehicles pesats Mida i radi de gir d’aquests vehicles. 

Càrrega/descàrrega. 

Increment en el trànsit. 

Camionetes Càrrega/descàrrega. 

Increment en el trànsit. 

Vehicles d’alta ocupació (VAO’s) Increment en el trànsit. 

 

A.3.1. Bicicletes. 

L’amplada de la calçada en direcció oposada al carril bus és també important, generalment 

es recomana una amplada de 4’5m, aquesta pot ser reduïda fins a 4’0m (veure la taula A.2). 

A l’hora de crear qualsevol tipus d’infrastructura per al bus s’han de tenir en compte els 

següents temes relacionats amb les bicicletes: 

- Amplada del carril. 

- Accés de les bicicletes en ambdues direccions en la majoria de vies. 

- Impacte en la posició primària o secundària del ciclistes a la via. 

- Impacte en les rutes ciclistes existents o planificades. 

- Col·lisions dels ciclistes. 

Es recomana una amplada de 4’5m, a vegades amb un carril bici de 1’5m. No obstant, a 

vegades no es pot usar aquesta amplada ja que no està físicament disponible. Els horaris 

d’ús del carril bus haurien de ser maximitzats per proporcionar tant benefici com fos possible 

Taula A.1: Aspectes a tenir en compte quan altres modes poden usar el carril bus. 
     Font: Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2009).
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als ciclistes. Si l’aparcament o la càrrega/descàrrega estan permesos fora de l’hora punta, el 

carril bus hauria de ser suficientment ample per permetre el pas dels ciclistes pel costat de la 

línia d’aparcament sense haver de sortir del carril. Veure la taula A.2 per les alternatives). 
 

Amplada de 
calçada [m] Carril bus [m] Altres carrils 

mateix sentit [m]
Altres carrils 
sentit contrari [m] Carril bici 

9.0 3.0 3.0 3.0 * 0 

9.5 3.0 3.0 3.5 (2.0) ** 0 (1.5) 

10.0 3.0 3.0 4.0 (2.0-2.5) ** 0 (2.0-1.5)

10.5 3.0 3.0 3.0 (2.5) 1.5 (2.0) 

11.5 4.0 3.0 3.0 (2.5) 1.5 (2.0) 

12.0 4.5 3.0 3.0 (2.5) 1.5 (2.0) 

 

Notes: 

No es mostren totes les possibles permutacions. 

L’alternativa no preferida es mostra entre parèntesi. 

*Els carrils bus amb menys de 4m d’amplada sense carril bici poden ser perillosos per 

als ciclistes, s’haurien de considerar tractaments alternatius. 

**Depenent de les característiques del trànsit local, els carrils de trànsit general d’entre 

2m i 3m es poden usar per donar la màxima amplada possible al carril bici. 

A.4. Balises retràctils. 

Poden ser útils per controlar l’entrada d’un nombre reduït de vehicles a una zona i per 

assegurar-se de que les portes per al bus les usin només els autobusos i no la resta de 

vehicles. 

Al principi les balises retràctils van aparèixer com una solució econòmica, no obstant, al llarg 

de la seva vida útil el manteniment i el cost de funcionament poden arribar a fer-los realment 

cars. 

El funcionament automàtic pot generar problemes com per exemple vehicles que aprofiten 

que la balisa està baixada quan passa un autobús per “colar-se” darrera seu o bé que 

l’equipament de dins del bus que fa que baixi la balisa falli. 

Taula A.2: Amplades de carril amb carril bus en només una direcció. 

     Font: Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2009). 
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A.5. Senyals verticals i horitzontals. 

A.5.1. Carrils bus en la direcció del trànsit general. 

La llegenda “BUS LANE” (carril bus) ha d’estar pintada al terra a l’inici del carril bus. Veure 

diagrama 1 de la figura A.13. Ha d’aparèixer també després de cada cruïlla juntament amb 

el diagrama 2 de la figura A.13 en intervals regulars de no més de 300. 

Les fletxes de desviació del diagrama 3 de la figura A.13 s’han de col·locar 15m i 30m abans 

de la línia d’ inici del carril bus. Les fletxes han de ser de 4’5m de llarg per velocitats límit de 

fins 40mph (64’37km/h), 6m per 50mph (80’47km/h) i 60mph (96’56km/h) i 9m per 7mph 

(112’65km/h). El trànsit ha de ser desviat cap a la dreta quan el carril bus està al costat de la 

vorera i desviat cap a l’esquerra quan està en el costat contrari. 

Els carrils bus en la direcció del trànsit general s’han de deixar de pintar poc abans de la 

línia de detenció en una cruïlla semaforitzada i a la calçada s’hi ha de posar la senyal 

horitzontal mostrada al diagrama 4 de la figura A.13. Un carril bus en la direcció del trànsit 

general es pot deixar pintat a la cruïlla si és acceptable una reducció en la capacitat 

d’aquesta, si continua sent segur fer girs a l’esquerra i si els girs a la dreta no afecten en la 

circulació de la resta de carrils. 

A.5.2. Carrils bus en contra direcció. 

El carril bus en contra direcció se separa de la resta de trànsit per una línia continua com la 

mostrada al diagrama 5 de la figura A.13. L’amplada de la línia serà de 250 o 300mm 

Figura A.3: Balises retràctils per autobusos. 
      Font: (TfL, 2009).



Disseny d’actuacions per a la millora del transport de superfície a la ciutat de Barcelona. 

 

 

9

Figura A.5: Diagrama 
6. Senyal de carril bus 
en la direcció del 
trànsit general en el 
que poden circular 
taxis i bicicletes 

Figura A.4: Senyal 
de carril bus en la 
direcció del trànsit 
general en el que 
poden circular 
bicicletes. 

Figura A.6: Exemples d’horaris en que està operatiu el carril 

Figura A.7: Diag 2. 
Senyal de carril bus 
en la direcció del 
trànsit general en el 
que poden circular 
bicicletes. 

Figura A.8: Senyal 
de carril bus en la 
direcció del trànsit 
general en el que 
poden circular taxis i 
bicicletes 

Figura A.9: Exemples d’horaris en que està operatiu el carril 

Figura A.10: Senyal 
de carril bus en 
contra direcció, amb 
només un carril en 
direcció normal. 

Figura A.11: 
Senyal de carril bus 
en contra direcció, 
amb dos carrils en 
direcció normal. 

Figura A.12:
Senyal de carril bus 
en contra direcció 
en el que poden 
circular bicicletes. 

depenent de l’amplada de la via en que es pintarà. La línia serà discontinua si passa una 

illeta i amb un angle apropiat per guiar els vehicles per superar aquest obstacle. 

Al contrari dels carrils bus en la mateixa direcció del trànsit, abans d’una cruïlla la línia no ha 

de ser discontinua ja que no hi haurà interferències dels vehicles que giren a l’esquerra. Les 

marques de “BUS LANE”, del diagrama 1 juntament amb les fletxes de desviació del 

diagrama 3 han d’aparèixer al principi dels carrils per a que els conductors els vegin quan 

s’acostin. Els marcatges de “BUS AND (símbol de bicicleta) LANE” només s’usaran per 

carrils bus en contra sentit si les bicicletes hi poden circular i no s’han d’usar en els carrils 

bus que van en la direcció de la resta del trànsit. 
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Figura A.13: Exemple de senyalització d’un carril bus. 
        Font: Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2009) 
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A.5.3. Senyalització horitzontal en els passos de vianants. 

El marcatge que delimita el carril bus no hauria d’existir en la zona del pas de zebra. Hauria 

de ser reemplaçat per una línia en zig-zag al llarg de tota la zona controlada. Si s’usa una 

superfície acolorida per marcar el carril bus aquesta continuarà per la zona controlada però 

no pel mateix pas de zebra. 

La senyalització “BUS LANE LOOK LEFT/LOOK RIGHT” que es mostra a la figura A.14 o 

1.15 s’hauria d’usar en els passos de vianants. La senyalització horitzontal mostrada a la 

figura 1.16 també s’hauria d’usar. 

A.5.4. Línies. 

Un carril bus està separat de la resta de la via amb una línia contínua com la que es mostra 

a la figura A.20. l’amplada d’aquesta línia ha de ser d’uns 250mm a uns 300mm depenent de 

les condicions de l’entorn, sobretot de l’amplada de la via. El principi del carril es marca amb 

una línia discontínua com la que es mostra a la figura A.17, l’amplada d’aquesta línia serà la 

mateixa que la de l’anterior, aquesta línia no tindrà una inclinació superior a 1:10 respecte la 

vorada. Per situar el principi del carril bus s’ha de tenir en compte aquesta limitació 

d’inclinació de la línia de principi de carril ja que no pot quedar situada en cap lloc que 

suposi una molèstia, com ara una cruïlla. 

 

Figura A.15: Senyal per a 
vianants advertint de carril 
bus en sentit contrari en el 
que hi poden circular 
bicicletes. Font: (TfL, 2009).

Figura A.14: Senyal per a 
vianants advertint de carril 
bus en el sentit del trànsit 
general. Font: (TfL, 2009). 

Figura A.16: Senyal per a vianants advertint de 
per quin costat s’acosta el trànsit. 
Font: Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2009).
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A.5.5. Senyalització horitzontal en les cruïlles. 

Quan el carril bus passa per una cruïlla en la que hi ha un gran volum de girs a l’esquerra 

(cal recordar que a Londres es circula per l’esquerra, per tant els seus girs a l’esquerra són 

equivalents a els nostres girs a la dreta), la línia mostrada a la figura A.20 haurà de ser 

reemplaçada per la de la figura A.17. La línia discontínua ha de començar 30m abans de la 

cruïlla i ha de tenir també el mateix gruix que la línia de delimitació del carril bus. També s’ha 

d’incloure la senyalització horitzontal de direcció que es mostra a la figura A.21. A la resta de 

cruïlles el marcatge mostrat a la figura A.20 s’hauria d’aturar des de 10m abans de la 

intersecció fins a la mateixa intersecció depenent de el volum de girs a l’esquerra, reprenent-

se just després de la cruïlla en combinació amb el marcatge de la figura A.17. 

A.5.6. Hores operatives. 

En aquells emplaçaments on el carril bus no està operatiu totes les hores, les senyals que 

es mostren a les figures A.7 i A.8 han d’incorporar la senyal de la figura A.9, que indica els 

dies i les hores en que està operatiu el carril. L’horari es pot canviar per la frase “at any time” 

(a totes hores) només en aquells casos en que resolgui possibles confusions, com per 

exemple a les proximitats d’un carril bus que no estigui operatiu sempre. 

A.5.7. Rutes vermelles. 

L’aparcament i la càrrega/descàrrega estan permesos fora de l’hora punta. Els horaris i les 

condicions es mostren clarament en senyals situades a prop de les marquesines. 

Si s’ignora la demanda de càrrega/descàrrega es poden provocar congestions, danyar el 

rendiment de la xarxa i reduir l’efectivitat dels esquemes. Per altra banda, si es permet la 

càrrega/descàrrega al carril més proper a la vorera al moment i al lloc adequat es pot 

millorar l’economia local sense interferir en el trànsit. 

Figura A.17: Diag. 
7. Línia d’inici de 
carril bus. 
Font: (TfL, 2009). 

Figura A.18: 
Diag. 3. Fletxa de 
desviament. 
Font: (TfL, 2009). 

Figura A.19:Diag. 
1. Carril bus. 
Font: (TfL, 2009). 

Figura A.20: Diag. 
5. Línia de límit del
carril bus. 
Font: (TfL, 2009). 

Figura A.21: Diag. 4. Marcatges 
de final de carril bus. 
Font: (TfL, 2009). 
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A.5.8. Parada i estacionament de vehicles privats. 

A menys que s’especifiqui el contrari, tant parar com estacionar al carril bus està totalment 

prohibit en les hores en que aquest està operatiu. 

Àrea d’encotxament endinsada. 
 

 Vorera Àrea de descans 

Parcial - Amplada de vorera insuficient per donar 

cabuda a tota una àrea d’encotxament. 

- Amplada de calçada suficient per 

albergar una part de l’àrea d’encotxament. 

- Ús compartit per poder donar servei en 

pics de flux de vianants. 

- Amplada de vorera insuficient per donar 

cabuda a tota una àrea d’encotxament. 

- Amplada de calçada suficient per 

albergar una part de l’àrea d’encotxament. 

- Els volums de vianants no necessiten 

espai compartit. 

Total - Amplada de vorera suficient per donar 

cabuda a tota una àrea d’encotxament. 

- Amplada de calçada insuficient per 

albergar una part de l’àrea d’encotxament. 

- Ús compartit per poder donar servei en 

pics de flux de vianants. 

- Amplada de vorera suficient per donar 

cabuda a tota una àrea d’encotxament. 

- Amplada de calçada insuficient per 

albergar una part de l’àrea d’encotxament. 

- Els volums de vianants no necessiten 

espai compartit. 

Amplia

ció de 

vorera 

- Vorera massa estreta per donar servei als volums de vianants existents. 

- Calçada prou ampla com per permetre una redistribució de l’espai viari entre els 

diferents modes. 

Figura A.22: Senyalització de ruta vermella. 
        Font: (TfL, 2009). 

Taula A.3: Comparativa de diferents localitzacions de la parada.
     Font: Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2009).
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Zones residencials. 

Quan el carril bus passa per carrers residencials treu la oportunitat d’aparcar davant de casa 

als residents en les hores en que està operatiu. Abans de l’execució d’un carril bus s’han de 

fer alguns ajustaments si s’ha de permetre l’aparcament. Es presenten unes necessitats 

semblants en els propietaris de negocis que necessiten fer la càrrega/descàrrega. 

 

 

 

 

 

A.6. Tractament de les parades. 

A.6.1. Objectius. 

La parada perfecta hauria d’acomplir els següents objectius: 

- Proporcionar un fàcil accés a i des de la parada. 

- Minimitzar el temps que un autobús es passa a la parada. 

- Dissuadir als altres vehicles de parar o estacionar a la parada. 

Figura A.23: Àrea d’encotxament endinsada. 
        Font: (TfL, 2009).

Figura A.24: Carril bus amb àrees d’aparcament. 
        Font: (TfL, 2009)
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- Permetre que el bus s’acosti paral·lelament a la vorera com a mínim a 50mm. 

- Minimitzar l’ús de l’espai de vorera. 

- Assequible i d’acord amb el benefici de l’accessibilitat. 

- Treure el mobiliari urbà que dificulta la càrrega/descàrrega de passatgers. 

A.6.2. Localització de les parades. 

Les parades d’autobús han d’estar col·locades de tal manera que permetin als passatgers 

pujar i baixar del vehicle de manera còmoda i segura. Idealment, haurien d’estar col·locades 

en els llocs on hi hagués major demanda, per exemple en zones amb comerços, zones d’oci, 

hospitals i CAPs, etc. A continuació s’exposen els principals aspectes a tenir en compte a 

l’hora de col·locar una parada: 

- Contacte visual entre el conductor i els possibles passatgers que esperin a la parada. 

- Amplada suficient de vorera per a que no dificulti el pas dels vianants. 

- No pot estar en llocs propensos a ser obstruïts. 

- A prop d’un pas de vianants. 

- Les parades dels dos sentits en el mateix carrer han d’estar una en front de l’altra. 

- Si pot ser, suficient espai per habilitar una marquesina. 

- Minimitzar la distància a peu en els transbords. 

- A prop de cruïlles importants, sense interferir en el bon funcionament de la cruïlla. 

Relacionat amb algun d’aquests aspectes hem de tenir també en compte que els passatgers 

necessiten que la parada estigui situada a prop del pas de vianants, no obstant això, si s’ha 

de posar una parada a les immediacions d’una cruïlla sempre és millor fer-ho després 

d’aquesta, ja que així s’eviten congestions. Si no és possible s’ha d’anar en compte que la 

cruïlla no estigui dotada d’un dispositiu de prioritat per als autobusos basat en la detecció  

per a donar pas. Si és així la parada mai podrà estar entre aquest dispositiu i el semàfor sinó 

s’estaria donant prioritat semafòrica al bus mentre carrega/descarrega passatgers. 
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Escenari A: un bus a la 
parada cada 5 minuts. Escenari B: dos autobusos 

a la parada 6 vegades/hora. Escenari C: tres autobusos 
a la parada 2 vegades/hora. 

Espaiat entre parades. 

La distància ideal entre dues parades és de 400m, encara que en ciutat s’ha d’assumir una 

distància més petita per raons d’espai i de comoditat dels passatgers. S’ha de tenir en 

compte, però, que com més es redueix la distància entre parades, més augmenta el temps 

de trajecte. 

 

 

 

 

 

 

A.6.3. Capacitat de la parada. 

El diagrama següent mostra com influeix la freqüència del servei en l’espai necessari a cada 

parada. En la figura C es pot observar que amb 26 autobusos per hora podem arribar a tenir 

3 autobusos simultàniament a la mateixa parada. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Servei 1: un bus cada 5 minuts (12 autobusos per hora). 
Servei 2: un bus cada 10 minuts (6 autobusos per hora).     Total: 26 autobusos/hora. 
Servei 3: un bus cada 7’5 minuts (8 autobusos per hora). 

 

Figura A.25: Carril bus amb alta freqüència. 
         Font: (TfL, 2006). 

Figura A.26: Patrons d’arribada del bus. 
         Font: Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2006). 
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A.6.4. Disseny de l’àrea de la parada. 

El marcatge de la parada a la calçada té 4 objectius: 

Aproximar, redreçar, parar i sortir. És clau que a la zona de 

parada no hi hagi altres vehicles que puguin dificultar l’accés 

o la sortida del bus. 

La longitud de la zona marcada de parada varia segons el 

disseny  de la via i el nombre d’autobusos per hora que usen 

la parada. L’amplada, en canvi, sol ser de 3m. 

La figura A.28 i la figura A.29 mostren dissenys de 

marcatges de parades per a autobusos de 12m i autobusos 

articulats de 18m. Aquestes parades tenen places 

d’aparcament abans i després.  

A les figures següents trobem dues maneres de reduir l’espai necessari de marcatge de 

parada. Posant la parada a la sortida d’un pas de vianants (figura A.30 i A.31) o bé a la 

sortida d’una cruïlla (figura A.32 i A.33). 

 
Figura A.28: Parada al costat de la vorada amb aparcament a banda i banda usada per autobusos de 12m. 
                      Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2006).

Figura A.27: Parada de bus. 
        Font: (TfL, 2006).

Figura A.29: Parada al costat de la vorada amb aparcament a banda i banda usada per autobusos de 18m. 
                      Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2006).
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Figura A.30: Parada al costat de la vorada a la sortida d’un pas de vianants usada per autobusos de 12m. 
                     Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2006).

Figura A.31: Parada al costat de la vorada a la sortida d’un pas de vianants usada per autobusos de 18m. 
                     Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2006).

Figura A.32: Parada al costat de la vorada a la sortida d’una cruïlla usada per autobusos de 12m. 
                     Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2006).

Figura A.33: Parada al costat de la vorada a la sortida d’una cruïlla usada per autobusos de 18m. 
                     Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2006).
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Solucions alternatives. 

Malauradament hi ha situacions en les que no és possible implementar cap de les solucions 

anteriors, ja sigui per conflictes amb els vianants o amb el trànsit general. Aquest problema 

es troba sovint en parades molt freqüentades, ja que 

necessiten més espai a la vorera lliure d’obstacles. 

En molts casos l’accés a la parada pot ser dificultat 

per aparcament o càrrega/descàrrega tant legal com 

il·legal, llavors la part posterior de l’autobús no pot 

quedar prou a prop de la vorera. En altres casos les 

limitacions d’espai no permeten que els dissenys 

convencionals s’implementin, llavors, per exemple, es 

pot instal·lar la parada a una plataforma avançada a la 

vorera.  

Amb aquesta plataforma: 

- S’aconsegueix que els autobusos no hagin de fer maniobres per acostar-se a la vorera 

havent passat la filera d’estacionament. 

- S’evita l’aparcament il·legal. 

- Es facilita la incorporació del bus a la circulació. 

- Es redueix el temps de càrrega/descàrrega de passatgers. 

- Es redueix el temps total que el bus passa a la parada. 

- Crea espai addicional a la vorera per a que els passatgers esperin al bus tranquil·lament. 

 

Figura A.34: Parada a una plataforma 
avançada a la vorera. 
Font: (TfL, 2006). 

Figura A.35: Parada a una plataforma avançada a la vorera per autobusos de 12m. 
                     Font: Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2006).
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Figura A.36: Parada a una plataforma avançada a la vorera per autobusos de 18m. 
                     Font: Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2006).

Figura A.37: Disseny alternatiu d’una parada a una plataforma avançada a la vorera per autobusos de 12m. 
                     Font: Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2006).

Figura A.38: Disseny alternatiu d’una parada a una plataforma avançada a la vorera per autobusos de 12m.
                     Font: Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2006).

Figura A.39: Parada múltiple a una plataforma avançada a la vorera per autobusos de 12m. 
                     Font: Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2006).
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Figura A.42: Parada a una plataforma avançada a la vorera d’un metre d’ample per autobusos de 12m. 
                     Font: Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2006).

A Londres s’usen també les extensions de vorera més 

estretes (a partir del mig metre) quan s’han d’evitar 

retards en el trànsit general o bé quan una extensió 

més gran faria que el bus envaís la direcció contrària. 

Aquestes conserven alguns dels avantatges de les 

extensions de vorera completes com ara la dissuasió de 

l’aparcament il·legal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.40: Parada múltiple a una plataforma avançada a la vorera per autobusos de 12 i 18m. 
                     Font: Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2006).

Figura A.41: Parada en extensió de 
vorera estreta. Font: (TfL, 2006).

Figura A.43: Parada a una plataforma avançada a la vorera d’un metre d’ample per autobusos de 18m. 
                     Font: Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2006).
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Un altre tipus de parada usada a Londres és la endinsada a la vorera. Aquesta no s’usa a 

menys que no sigui estrictament necessari per raons de seguretat. Hi ha un nombre 

considerable de parades endinsades a la vorera, i el disseny de totes elles no permet als 

autobusos acostar-se a la vorada com és degut. Estudis realitzats per TfL mostren que si es 

reemplacen les parades endinsades a la vorera per parades normals: 

- Es facilita l’aproximació del bus a la vorada. 

- Es facilita l’accessibilitat dels passatgers. 

- Es redueixen els endarreriments dels autobusos entre 2 i 4 segons per bus. 

Figura A.44: Parada endinsada a la vorera amb un tros de vorera extra. 
                     Font: Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2006).

Figura A.45: Parada al costat de la vorera amb zona d’aparcament endinsada. 
                     Font: Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2006).

Figura A.46: Parada endinsada a la vorera amb un tros de vorera extra per autobusos de 12m. 
                     Font: Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2006).
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A.7. Identificació i avaluació. 

A.7.1. Plantilla d’avaluació econòmica d’un projecte de carril bus. 

El TfL ha realitzat una plantilla per enregistrar i avaluar la justificació econòmica d’un nou 

projecte o pla. Aquesta plantilla permet preveure els beneficis o bé les pèrdues de tots els 

modes. Comparant els costos del projecte (base + previsió de riscos + administració 

d’imprevistos) amb el benefici acumulat podem obtenir un rati de benefici/cost. S’ha de tenir 

en compte que en els costos d’un pla s’hi ha d’incloure tots els aspectes del pla, com ara els 

costos de disseny de gestió del projecte, els de consulta, els de construcció i els de 

supervisió. Aquesta plantilla s’usa per plans d’entre 50k i 500k lliures. 

Si el pla és complex i costa més de 500k lliures s’ha de justificar plenament aquesta 

despesa. No serà econòmicament justificable cap pla que pugui causar trastorns a cents de 

milers de usuaris, creant retards i alteracions en les rutes. 

A.7.2. Avaluació econòmica per plans per sota de les 50k lliures usant la plantilla. 

Usant la plantilla d’avaluació econòmica podem estimar els beneficis en un cicle de 10 anys 

del pla. Aquesta avaluació té en compte els següents elements: 

Beneficis en el temps de trajecte: aquests beneficis es calculen mitjançant un document 

de la TfL que s’anomena “Calculating Modal Values of Time 2004” basat en una previsió de 

costos i ratis de creixement, per exemple el cost d’una hora d’un passatger d’autobús de 

Londres s’estima en 6’16 lliures. Després s’hi aplica un factor per fer-lo anual, aquest factor 

depèn del període del dia i del valor d’ocupació mig. En el cas dels passatgers d’autobús, 

per calcular el valor d’ocupació mig es recomana prendre les dades més actualitzades de 

que es disposi 

Beneficis de l’entorn: s’han assignat valors monetaris a un gran nombre de 

característiques de l’entorn, per exemple, pujar dos o més graons per accedir al bus té valor 

Figura A.47: Parada endinsada a la vorera amb un tros de vorera extra per autobusos de 18m. 
                     Font: Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2006).
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zero, mentre que un accés lliure de graons té un valor de 2’09 penics per passatger i per 

viatge. Això significa que les característiques dels plans que no estiguin relacionades 

directament amb el temps de trajecte podran també ser valorades. 

Beneficis dels ciclistes i vianants: aquesta secció valora les millores per als vianants i per 

als ciclistes. Per exemple la línia de detenció avançada es valora en 0’63 lliures per ciclista. 

 

 

 

 

 

 

Beneficis de seguretat: aquesta secció valora la contribució que pot fer un projecte a la 

seguretat. El nombre de danys evitables en els últims 36 mesos es veu inclòs, ja que 3 anys 

és el període típic de presa de dades. 

Estalvis en els costos operatius: depenent de l’abast i de la mida del projecte, és possible 

que les millores en el temps de trajecte ofereixin la possibilitat de retirar un autobús del pla, 

això repercutiria en un estalvi en els costos operatius. Un autobús pot costar més de 250k 

lliures a l’any. 

Costos. 

La plantilla requereix tenir en compte tots els costos cíclics, incloent: 

- Costos capitals (incloent viabilitat i disseny). 

- Costos de manteniment. 

- Previsió de riscos. 

- Administració d’imprevistos. 

- Qualsevol cost que es pugui preveure basant-se en experiències anteriors. 

 

Figura A.48: Línia de detenció avançada per a les bicicletes. 
       Font: (TfL, 2009).
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A.7.3. L’Eina d’avaluació econòmica per plans entre 50k i 500k lliures de la LBPN 
(London Bus Priority Network). 

S’usa quan el pla necessita una avaluació més precisa que la que dóna la plantilla. Aquesta 

avaluació inclou diversos criteris com ara: 

- L’impacte en el temps de trajecte dels autobusos. 

- L’impacte en el temps de trajecte de la resta de vehicles. 

- Una estimació de l’ocupació. 

L’impacte dels costos de funcionament, les col·lisions, l’entorn i altres bens són avaluats. 

A.7.4. El Business Case Development Manual (TfL) per plans que superen les 500k 
lliures. 

Aquest manual proporciona un marc uniforme per a l’avaluació i la presentació de grans 

plans. Tots els plans que representen una gran despesa de capital, canvis diaris en les 

despeses d’operació, revisió de l’enginyeria i altres estàndards s’haurien de redactar tenint 

en compte aquest manual. 

A.7.5. Seguiment. 

Tot i que els plans s’han de controlar, no tots necessiten un seguiment. Els plans que es 

trobin en un lloc d’interès especial o bé aquells dels que s’esperi un gran benefici són els 

que trauran guanys de tenir un seguiment. 

Mesures de benefici. 

- Temps de trajecte dels passatgers dels autobusos. 

- Temps de trajecte dels ocupants de la resta de vehicles. 

- Entorn (relacionat amb el bus) 

- Temps de trajecte dels vianants. 

- Temps de trajecte dels ciclistes. 

- Temps de trajecte dels passatgers dels taxis. 
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- Canvis en els costos de funcionament. 

- Seguretat. 

- Soroll. 

- Emissions de CO2. 

- Ingressos. 

- Efecte en l’activitat econòmica. 

- Estalvi en el quilometratge. 

A.7.6. Elaboració de models de trànsit. 

L’elaboració de models de trànsit és un mètode important mitjançant el qual els autobusos 

existents i les noves incorporacions poden ser avaluats. Els models són eines que es poden 

utilitzar per pronosticar futures operacions i respondre a preguntes del tipus “què passaria si”. 

Proporcionen diferents alternatives i opcions per ser provades sense necessitat 

d’experiments de camp. 

Dades per l’elaboració de models de trànsit. 

Per calibrar els models de trànsit és essencial disposar de dades actualitzades i acurades. 

També depèn de l’eina usada i de l’extensió de l’àrea d’estudi. 

La recollida de dades s’ha de fer en tots els períodes crítics que s’estudiïn. Es recomana 

usar els següents períodes: 

Període del dia Hores que comprèn 

Matí 7:00-10:00 

Migdia 10:00-16:00 

Tarda 16:00-19:00 

Dissabte 10:00-16:00 

Diumenge 10:00-16:00 

Taula A.4: Períodes crítics de trànsit. 
     Font: Elaboració pròpia a partir de (TfL, 2009). 
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Figura A.49: Pre-senyalització per al bus. 
                     Font: (TfL, 2009). 

Les dades requerides per a cruïlles i per a una xarxa són les següents: 

- Traçat geomètric i diagrames de trànsit. 

- Dades de flux de trànsit. 

- Dades de freqüència d’autobusos. 

- Dades d’accidentalitat. 

- Dades de calibratge. 

- Dades de validació. 

A.8. Realització i manteniment. 

A.8.1. Superfície. 

La superfície del carril bus ha de poder suportar 

un gran volum de trànsit d’autobusos. En altres 

situacions en les que altres modes estan 

autoritzats a usar el carril bus, s’ha de preveure 

que la superfície aguanti el deteriorament causat 

tant pel trànsit actual com pel futur. 

 

A.8.2. Coloració de la superfície. 

Els carrils bus s’haurien de pintar per marcar-los amb més èmfasi i per dissuadir la resta de 

vehicles d’envair-lo. No obstant, la coloració no té cap significat legal, els que estableixen les 

lleis entorn al carril bus són els semàfors i la senyalització vertical i horitzontal. La coloració 

s’usa per complementar aquestes senyals. 

Seria apropiat delimitar la zona acolorida per no interferir amb 

cap altre tipus de senyal viària, també en aquells llocs on 

tingui conflictes amb l’entorn o pugui ser difícil de fer el 

manteniment. En aquestes circumstàncies s’ha de limitar la 

zona acolorida al primer tram de carril, tot i que aquesta zona 

pot ser repetida al llarg del carril; sempre i quan el fet de no 

usar coloració comporti confusions sobre l’extensió del carril. 

Figura A.50: Reconstrucció de la calçada per a 
autobusos. Font: (TfL, 2009). 

Figura A.51: Exemple de coloració 
del carril bus. Font: (TfL, 2009).
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A.8.3. La importància de fer respectar el carril bus. 

Per a que un carril bus operi de manera eficient els vehicles que no estan autoritzats a 

circular-hi haurien de ser dissuadits de fer-ho. Normalment els conductors observen la 

restricció, no obstant n’hi ha un gran nombre que la ignora i circula pels carrils bus, aquests 

actes provoquen retards en els passatgers del bus. Com que alguns carrils bus permeten la 

circulació d’un tipus de vehicles i altres no, les senyals han de ser visibles tant als operaris 

que vetllen pel respecte del carril bus com als conductors de vehicles privats. 

S’han col·locat càmeres en alguns autobusos de Londres, s’anomenen Bus-Mounted 

Cameras (BMCs). Comencen a enregistrar automàticament en el moment que el bus entra 

en un carril bus i s’aturen quan aquest en surt. Això es controla amb un dispositiu que conté 

la càmera que respon a ones de ràdio que s’emeten per tota la ruta, el conductor de 

l’autobús no té cap control sobre la càmera. La càmera grava en una cinta de vídeo, que es 

recull a la terminal d’autobusos i després es passa a la secció de “protecció del carril bus” on 

es revisa. L’avantatge de les càmeres a bord del bus és que detecten les infraccions al llarg 

de tota la ruta, a més les gravacions poden ser usades per determinar temps de trajecte, 

endarreriments, i obstruccions com ara obres o altres usos legals dels carrils bus. 

Les càmeres estàtiques anomenades Static Roadside Cameras (SRCs) estan col·locades en 

llocs fixos on s’ha observat falta de conformitat amb la regulació existent. Aquestes graven 

tot allò que passa en el carril bus i el seu entorn durant tot el temps en que el carril bus està 

operatiu. L’avantatge d’aquest tipus de càmera és que enregistra totes les línies d’autobús 

que passen per aquella secció de via. 

Les càmeres de videovigilància són usades a tot Londres per fer respectar l’ús del carril bus, 

per controlar les infraccions d’aparcament o de circulació, com ara les direccions prohibides. 

Les Portable Enforcement Cameras (PECs) consten d’un vehicle i una sèrie de càmeres que 

poden ser instal·lades temporalment en mobiliari urbà ja existent per a donar cobertura a 

àrees on no hi ha càmeres de videovigilància fixes. Aquestes càmeres són controlades des 

del vehicle. 

Hi ha unes altres càmeres que van montades als vehicles, les Vehicle Mounted Cameras 

(VMCs). Aquestes no estan restringides a les rutes de bus, porten un sistema que consisteix 

en una càmera i un ordinador que conté una base de dades amb totes les restriccions de 

cada carril bus de la ruta vermella. El GPS localitza el vehicle i la base de dades identifica 

les restriccions del carril bus. La càmera s’activa directament quan hi ha restriccions. Aquest 

tipus de càmeres són molt útils per detectar problemes d’aparcament il·legal. 
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B. Brussel·les. 

B.1. Introducció. 

Dels 269 milions de viatges efectuats el 2006 per la xarxa de transports públics de 

Brussel·les, el 45% han estat coberts pel metro, el 26% pel tramvia i el 29% pel bus. Això 

suposa uns 77 milions de viatges, realitzats per 48 línies diferents en un recorregut total de 

477’73km. Aquestes dades mostren que els usuaris del transport públic de Brussel·les opten 

en la meitat dels casos pel transport públic de superfície, fent-lo així complementari al metro 

per desplaçar-se d’una altra manera que no sigui en vehicle privat. 

La xarxa d’autobusos té una flota de 621 vehicles, la flota més gran de la STIB. El 2008 es 

van posar en circulació 20 nous autobusos articulats sense graons, a principis d’aquest any 

se n’han posat 32 més i fins a final del 2009 està previst que es posin 189 de nous. Aquest 

tipus d’autobusos poden transportar 100 persones. 

El desenvolupament de la xarxa de la STIB passa per una millora de les xarxes de transport 

públic de superfície a fi de servir de manera eficient a tots els usuaris. 

Tenint en compte les condicions de circulació que prevalen actualment, no és eficaç la 

inserció de més vehicles a les línies durant les hores punta perquè les retencions fan que els 

autobusos s’acabin agrupant en combois fent que els intervals de pas esdevinguin irregulars. 

El servei, per tant, no es veu millorat. Això també pot ser degut a que una part important dels 

vehicles és relativament vell i no presenta una accessibilitat òptima pel que fa a la 

configuració de les portes i a l’alçada del vehicle. Per altra banda, per tal de millorar la 

qualitat del servei, la xarxa d’autobusos disposa d’un marge en el nombre màxim de 

passatgers que poden ser transportats. 

B.2. Objectius. 

L’objectiu fixat és aplicar mesures per a assolir una velocitat comercial mitjana en hora punta 

de 18km/h. 

Per a aconseguir aquest objectiu el Ministre d’Obres Públiques proposa l’aplicació dels 

mitjans tècnics següents: 

- Creació de llocs propis. 

- Habilitació de carrils reservats (si cal en direcció contraria). 
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- Aplicació de plans de circulació locals, amb itineraris alternatius pel trànsit general. 

- Aplicació de la prioritat per al bus en les cruïlles semaforitzades. 

- Limitació de l’aparcament “inoportú”. 

- Renovació de la flota de vehicles. 

- Habilitació de les parades. 

B.2.1. Les operacions en curs en matèria de gestió de la mobilitat. 

La regió de Brussel·les Capital s’ha compromès a mantenir una política de desenvolupament 

dels transports públics de superfície en coherència amb el desenvolupament del territori. 

Aquest doble avanç es recolza en tres grans eines de planificació: 

- El Pla Regional de Desenvolupament (PRD): defineix les polítiques públiques a 

aplicar per abastar els objectius del Govern en matèria de desenvolupament de la 

Regió. 

- El Pla Regional d’Assignació del Sòl (PRAS): defineix reglamentàriament l’ús del 

territori de la Regió. 

- El Pla Regional dels Desplaçaments (pla IRIS). 

El PRD presenta els objectius en repartiment dels diferents modes de transport: disminuir en 

un 20% els desplaçaments en vehicles privats i augmentar en un 60% aquells realitzats en 

transport públic respecte els informes de l’any 2000. Amb la finalitat d’aconseguir una 

disminució del 75% al 60% de l’ús de l’automòbil i de fer créixer la del transport públic del 

25% al 40% a l’horitzó de l’any 2010. 

En conclusió, fer més atractiva la xarxa de la STIB és un dels objectius comuns de tots els 

documents de planificació en vigor o en curs de revisió de la Regió de Brussel·les Capital. 

B.3. Els principals problemes a resoldre. 

La funció de la xarxa de superfície dels transports públics de Brussel·les no podrà ser 

optimitzada fins que alguns problemes no hagin estat solucionats. Els principals problemes a 

resoldre són: 

- Pèrdua de temps. 
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- Irregularitat dels temps de trajecte. 

- Habilitació inadequada de les vies. 

- Espera en els semàfors. 

- Pèrdua de prioritat. 

- Itinerari de línia no optimitzat. 

- Localització inadequada de les parades. 

- Mala habilitació de les parades. 

- Intermodalitat poc desenvolupada. 

- Vehicles inadaptats a les noves necessitats dels clients. 

- Problemes amb els altres usuaris de la via. 

- Manca d’informació pels clients. 

B.4. Accions per millorar la velocitat comercial i la regularitat de les línies de bus. 

Per millorar i fer fiable la velocitat comercial d’una línia d’autobús es necessita una 

combinació de mesures que permeti reduir globalment la durada del trajecte, tot millorant la 

regularitat i la puntualitat de les línies. Aquestes accions poden ser de diversos tipus: 

- Mesures de gestió de la circulació d’automòbils com la jerarquització la xarxa i la 

priorització del transport públic. 

- Mesures de gestió de la secció de la calçada, incloent els espais protegits del tràfic. 

- Mesures d’explotació de les cruïlles. 

- Mesures de tractament de les parades. 

- Mesures per a l’habilitació de les vies usades pel bus. 

B.4.1. Mesures de gestió de la circulació d’automòbils. 

Pla de circulació. 

Principis generals. 
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L’idea general d’aquest pla pot ser la de dissociar els eixos dedicats al transport públic 

d’aquells dedicats al trànsit. 

L’etapa principal del pla de circulació consisteix en establir una jerarquització en la xarxa, la 

qual definirà, per cada artèria i per cada carrer, les diferents funcions: 

- Funció transport (millorar la fluïdesa del trànsit). 

- Funció accessibilitat (arribar a una destinació de la ciutat). 

- Funció multimodalitat (espai reservat a cada mode de transport: cotxe, transport 

públic, bicicleta, a peu). 

Problemes detectats Mesures preses 

- Pèrdua de temps; 

- Pèrdua de prioritat; 

- Irregularitat del temps de recorregut; 

- Itinerari de línia no optimitzat; 

- Habilitació inadequada de les vies; 

- Intermodalitat poc desenvolupada. 

- Adequació dels itineraris de les línies a 

les necessitats dels clients; 

- Creació d’eixos forts pel bus on es limita 

la presència de vehicles; 

- Supressió de les pèrdues de prioritat als 

eixos de transport públic; 

- Creació d’una xarxa dotada d’interfaces 

on es podrà desenvolupar intermodalitat.

 

A cada Nivell jeràrquic li corresponen els elements relacionats amb: 

- Repartiment de l’espai públic entre els diferents modes de transport. 

- Mida de les vies. 

- La reglamentació (velocitats). 

- L’aprofitament de les cruïlles. 

- L’equipament urbà (enllumenat, arborització, mobiliari...). 

 

Taula B.1: Problemes detectats i mesures preses respecte al pla de circulació.
Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 
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Eix prioritari. 

Principis generals. 

L’eix prioritari implica la presència de llocs protegits pel bus, així com la prioritat a les 

interseccions. Les cruïlles semaforitzades hauran de permetre donar prioritat als autobusos. 

En aquest tipus d’eixos els Stops, els “Cediu el pas” i les prioritats a la dreta hauran de 

desaparèixer. Les rotondes tampoc hi seran benvingudes. 

 
   Taula B.2: Senyalització per a cruïlles situades en un eix prioritari pel bus. 

       Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 
 

Problemes detectats Mesures preses 

- Pèrdua de prioritat; 

- Irregularitat del temps de recorregut; 

- Habilitació inadequada de les vies. 

- Millora de la regularitat i de la puntualitat; 

- Confort dels clients; 

- Millorar la llegibilitat de la xarxa. 

 

 

Els eixos amb prioritat per a bus aplicats a Brussel·les el 2006 han tingut un impacte positiu 

per la regularitat de les línies, disminuint el temps d’espera per creuar les cruïlles.  

Convé també fer menció de l’impacte positiu sobre la seguretat vial, ja que el nombre 

d’accidents/col·lisions en que els autobusos han estat implicats ha disminuït 

considerablement en aquests eixos. 

Taula B.3: Problemes detectats i mesures preses respecte a l’eix prioritari.
Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 
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Taula B.4: Evolució dels accidents amb vehicles de l’STIB gràcies a la inserció de l’eix prioritari. 

   Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 
 

B.4.2. Millores en la secció. 

Per tal d’afavorir la circulació dels autobusos a Brussel·les s’estan fent una sèrie de 

millores vials, les quals podem classificar en sis grans tipus: 

- La zona de vianants accessible al transport públic. 

- La via reservada. 

- El lloc propi. 

- El lloc propi franquejable. 

- El carril reservat. 

- El carril en sentit contrari. 

Aquesta nomenclatura ha estat traduïda del Manual de Ruta de Brussel·les en vigor el 1 de 

gener de 2007. 

També es presenten les millores per a la prioritat del bus a les proximitats d’una cruïlla (B7), 

els carrils bus amb hores operatives (B8) així com les eines per protegir el carril bus 

d’invasions com ara les pilones retràctils o les rescloses (B9). 
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Excepte 
BUS 

Figura B.3: senyal vertical 
per al lloc propi.  
Font: Elaboració pròpia a 
partir de (STIB, 2006). 

Zona de vianants accessible al transport públic 
 

Problemes detectats Mesures preses 

- Pèrdua de prioritat; 

- Intermodalitat poc desenv; 

- Habilitació inadequada de les 

vies; 

- Itinerari de línia no optimitzat. 

- Millora de la regularitat i de la 

puntualitat; 

- Millora de la velocitat comercial; 

- Millora en el servei de transport 

públic en un eix comercial. 

 

Via reservada 

Problemes detectats Mesures preses 

- Pèrdua de temps; 

- Irregularitat del temps de recorregut; 

- Habilitació inadequada de les vies; 

- Itinerari de línia no optimitzat. 

- Millora de la regularitat 

i de la puntualitat; 

- Millora de la velocitat 

comercial. 

 

El lloc propi 

Problemes detectats Mesures preses 

- Pèrdua de temps; 

- Irregularitat del temps de recorregut; 

- Habilitació inadequada de les vies. 

- Millora de la regularitat 

i de la puntualitat; 

- Millora de la velocitat 

comercial. 

 
 

 

Figura B.1: senyal vertical 
per a la zona peatonal.  
Font: (STIB, 2006). 
 

Excepte 
BUS 

Figura B.2: senyal vertical 
per a la via reservada.  
Font: Elaboració pròpia a 
partir de (STIB, 2006). 

Taula B.5: Problemes detectats i mesures preses respecte a la zona de vianants 
accessible al bus. Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006).

Taula B.6: Problemes detectats i mesures preses respecte a la via reservada al bus.
Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 

Taula B.7: Problemes detectats i mesures preses respecte al lloc propi per al bus.
Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 
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Figura B.4: senyal 
vertical per al lloc 
especial.  
Font: (STIB, 2006). 

Lloc especial franquejable. 

Problemes detectats Mesures preses 

- Pèrdua de temps; 

- Irregularitat del temps de recorregut; 

- Habilitació inadequada de les vies. 

- Millora de la regularitat 

i de la puntualitat; 

- Millora de la velocitat 

comercial. 

 

 

Carril reservat. 

Problemes detectats Mesures preses 

- Pèrdua de temps; 

- Irregularitat del temps de recorregut; 

- Habilitació inadequada de les vies; 

- Millora de la regularitat i de 

la puntualitat; 

Millora de la velocitat 

comercial; 

 

 

Carril en sentit contrari. 

Problemes detectats Mesures preses 

- Pèrdua de temps; 

- Irregularitat del temps de recorregut; 

- Habilitació inadequada de les vies; 

- Itinerari de línia no optimitzat; 

- Problemes amb altres usuaris de la via.

- Millora de la regularitat i 

de la puntualitat; 

- Millora de la velocitat 

comercial. 

 

 

 

 

 

Figura B.5: senyal 
vertical per al carril 
reservat. 
Font: (STIB, 2006). 

Figura B.6: senyal 
vertical per a carril bus 
en sentit contrari. 
Font: (STIB, 2006).

Taula B.8: Problemes detectats i mesures preses respecte al lloc especial franquejable per al bus. 
Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 

Taula B.9: Problemes detectats i mesures preses respecte al carril reservat per al bus.
Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 

Taula B.10: Problemes detectats i mesures preses respecte al carril bus en sentit contrari.
Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 
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Habilitacions a les proximitats d’una cruïlla. 

Problemes detectats Mesures preses 

- Pèrdua de temps; 

- Irregularitat del temps de recorregut; 

- Habilitació inadequada de les vies; 

- Itinerari de línia no optimitzat; 

- Problemes amb altres usuaris de la via.

- Millora de la regularitat i de la 

puntualitat; 

- Millora de la velocitat comercial. 

 

 

Habilitacions amb sentits de circulació alternats. 

Problemes detectats Mesures preses 

- Pèrdua de temps; 

- Irregularitat del temps de recorregut; 

- Habilitació inadequada de les vies; 

- Millora de la regularitat i de la puntualitat; 

- Millora de la velocitat comercial. 

 
 

Dispositius de protecció. 

Principis generals. 

El punt feble d’un lloc dedicat al bus és ser igualment accessible als cotxes. Existeixen 

sistemes per a protegir l’accés a aquests espais, els dos principals són: 

- Les pilones retràctils; 

- Les recloses. 

Les pilones retràctils: 

Es tracta de pilones que s’abaixen quan passa un bus. 

L’operació es realitza generalment amb un sistema de 

detecció del bus o per una ordre enviada des del mateix 

bus. 

Taula B.11: Problemes detectats i mesures preses respecte a les habilitacions de les cruïlles. 
Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 

Taula B.12: Problemes detectats i mesures preses respecte als sentits de circulació alternats. 
 Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 

Figura B.7: Via amb pilones retràctils. 
Font: (STIB 2006).
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El concepte és interessant, però s’ha de millorar, degut als usuaris mal intencionats o a 

condicions meteorològiques adverses. 

Les recloses. 

La reclosa és una fossa situada generalment al principi de 

l’espai reservat, al centre del carril. 

Els autobusos la poden franquejar degut a que la separació 

entre les rodes és suficient, els cotxes, però, no disposen 

d’una amplada d’eix tant gran. 

Aquesta eina és molt eficaç per la protecció d’aquests espais 

i a més no comporta un gran cost. Per contra, el seu ús per 

habilitar una via no està ben vist ja que es considera agressiu.  

Les càmeres  

La possibilitat d’usar càmeres de videovigilància per fer constar les infraccions està sent 

considerada per l’ STIB. 

B.4.3. Habilitació i explotació de les cruïlles. 

Calibratge i marcatge. 

Principis generals. 

Calibrar una cruïlla consisteix en definir el nombre de vies necessàries per accedir-hi 

acomplint els diferents moviments possibles amb bones condicions. També consisteix en 

atribuir les vies als diferents mitjans de transport presents. 

Problemes detectats Mesures preses 

- Pèrdua de temps; 

- Irregularitat del temps de recorregut; 

- Habilitació inadequada de les vies; 

- Reducció del temps d’espera en els 

semàfors; 

- Millora en la fluïdesa dels moviments; 

- Millora de la seguretat i de la comoditat 

dels passatgers. 

 

Figura B.8: Reclosa. 
 Font: (STIB 2006).

Taula B.13: Problemes detectats i mesures preses respecte al calibratge i al marcatge. 
 Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 
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Exemples de gestió de conflictes bus/cotxe mitjançant modificacions de calibratge de les 

vies o del seu marcatge. 

La creació d’un lloc especial franquejable a l’esquerra d’un carril de gir a la dreta (cas núm.1) 

o bé la creació d’un carril bus accessible als vehicles que efectuaran un gir a la dreta (cas 

núm. 2) poden permetre resoldre un conflicte entre un moviment de l’automòbil de gir a la 

dreta i un bus que segueixi recte. 

 
                           Figura B.9: Conflictes en el gir entre cotxes i autobusos. 
                                               Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 
 

El fet de posar les línies de detenció del semàfor una mica més endarrera facilita el gir de 

l’autobús: 

 
       Figura B.10: Conflictes en el gir entre cotxes i autobusos. 

                                           Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 
 

Aspectes geomètrics. 

Principis generals. 

L’habilitació d’una cruïlla ha de tenir en compte la seguretat de tots els usuaris i a més ha de 

permetre que els vehicles de transport públic realitzin els moviments pertinents de manera 

còmoda (sense que hagin de fer maniobres ni molestar a la resta de vehicles). Per tant a 

l’hora de dissenyar una cruïlla per la que passa un línia de transport públic s’ha de 
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dimensionar tenint en compte el gàlib dels vehicles que hi passen (autobusos o autobusos 

articulats). 

Problemes detectats Mesures preses 

- Pèrdua de temps; 

- Irregularitat del temps de recorregut; 

- Problemes amb altres usuaris de la 

via. 

- Reducció del temps d’espera als semàfors; 

- Millora en la fluïdesa dels moviments; 

- Millora de la seguretat i de la comoditat dels 

passatgers. 

 

Prioritat semafòrica. 

Principis generals. 

La prioritat semafòrica per a autobusos és una eina d’una 

gran eficàcia. Permet detectar un bus quan s’acosta a una 

cruïlla i, si s’escau, fer canviar el semàfor per a que l’autobús 

no hagi de parar. 

La prioritat semafòrica tindrà una eficàcia màxima si hi ha 

algun tipus d’habilitació que permeti al bus arribar a la cruïlla 

sense obstacles (B7). En aquest cas el bus tindrà un semàfor 

específic. 

Si aquesta habilitació no existeix, serà el semàfor per als 

cotxes el que es posarà verd quan s’acosti un bus, permetent 

que passin tots els cotxes situats davant del bus. 

Problemes detectats Mesures preses 

- Pèrdua de temps; 

- Irregularitat del temps de recorregut; 

- Espera en els semàfors; 

- Pèrdua de prioritat. 

- Millora de la velocitat comercial; 

- Millora de la regularitat i la puntualitat. 

Taula B.14: Problemes detectats i mesures preses respecte als aspectes geomètrics.
 Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 

Taula B.15: Problemes detectats i mesures preses respecte a la prioritat semafòrica.
 Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 

Figura B.11: Semàfor dotat d’un 
dispositiu de detecció.
Font: (STIB 2006). 
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Figura B.12: Funcionament d’un sistema de prioritat semafòrica a les cruïlles. 
                     Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 
 

El control d’accés i el lloc propi virtual. 

Principis generals. 

El control dels fluxos de vehicles sobre un eix viari s’aconsegueix mitjançant una estratègia 

de regulació de les cruïlles semaforitzades. Es poden orientar els fluxos mitjançant una 
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prolongació del temps de verd de certs moviments, fer-los més fluids mitjançant el que es 

coneix com una ona verda i/o contenir-los mitjançant un control d’accés. 

El control de la circulació d’automòbils mitjançant una regulació adaptada de les cruïlles 

permet reduir significativament el volum de trànsit d’una secció d’un eix viari donat. La 

progressió dels autobusos es veu facilitada per aquesta reducció de trànsit Aquest sistema 

és el que s’anomena el lloc propi virtual (o lloc propi temporal en contraposició del lloc propi 

físic) 

Principals condicions d’aplicació. 

El control d’accés consisteix en crear fileres de vehicles sobre els eixos d’entrada al centre 

urbà per tal que no es formin a dins del centre. El punts de control s’han de situar més 

amunt de les zones urbanes que es volen protegir per tal de limitar les molèsties causades 

(disminució de l’accessibilitat local per als automòbils, pol·lució...) per les fileres de vehicles 

creades voluntàriament. 

En els punts de retenció els vehicles de transport públic podran avançar les fileres gràcies a 

les instal·lacions especifiques (carril reservat, lloc propi...). 

Problemes detectats Mesures preses 

- Pèrdua de temps; 

- Irregularitat del temps de recorregut; 

- Espera en els semàfors. 

- Millora de la velocitat comercial; 

- Millora de la regularitat i la puntualitat; 

- Millora de les condicions generals de 

circulació. 

 

 

Taula B.16: Problemes detectats i mesures preses respecte el control d’accés.
 Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 

Figura B.13: Funcionament d’un sistema de prioritat a les cruïlles.
                     Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 



Disseny d’actuacions per a la millora del transport de superfície a la ciutat de Barcelona. 

 

 

43

L’ajuda humana per al control de les cruïlles. 

Principis generals. 

Segons les normes de circulació, tot i que el semàfor estigui en verd, un conductor no pot 

entrar a una cruïlla si no és segur que en pugui sortir ràpidament. Sembla que hi ha molts 

conductors que han oblidat, o no volen recordar aquesta regla. La conseqüència és que el 

vehicle es queda en mig de la cruïlla i bloqueja el moviment transversal. 

L’ajuda humana, en aquests casos, podrà ser molt 

útil. Aquesta ajuda serà proporcionada pel cos de 

policia de circulació, i bàsicament tractarà de que 

una cruïlla no aculli més vehicles dels que es pot 

alliberar immediatament. 

Els transports públics es veuen molt beneficiats 

d’aquesta situació on la tecnologia no pot donar 

solucions (a menys que no s’instal·li un dispositiu de 

càmeres a les cruïlles que permeti fotografiar els 

vehicles que cometin infraccions, tal com es fa a 

Holanda o a Suïssa). 

 

 

Problemes detectats Mesures preses 

- Pèrdua de temps; 

- Irregularitat del temps de recorregut; 

- Espera en els semàfors. 

- Millora de la velocitat comercial; 

- Millora de la regularitat i la puntualitat; 

- Millora en la fluïdesa del trànsit. 

 
 

 

 

Figura B.14: Beneficis de l’ajuda humana en cas de saturació
Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006).

Taula B.17: Problemes detectats i mesures preses respecte a l’ajuda humana en les cruïlles. 
 Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 
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B.4.4. El tractament de les parades. 

Una parada de transport públic ha d’estar col·locada en un tram recte. La seva llargada 

estàndard és de 20m. Aquesta llargada pot ser reduïda en alguns casos a 15m sempre que 

no sigui usada per cap autobús articulat. El seu límit d’alçada respecte la calçada és de 

18cm. 

Excepte impossibilitat local, cada parada ha de disposar d’un refugi, un banc, una paperera, 

un pal indicador de parada i informació dirigida als usuaris (mapa de xarxa, horaris, 

informació sobre el temps d’espera) així com una il·luminació suficient. 

Tota “andana” de transport públic disposa de 1’5m que no es troben al pas, per tant s’hi 

poden plantar arbres. Els escocells han d’estar habilitats per a que no representin un perill 

per als vianants. 

Cada vegada més parades incorporen una mena de catifa de goma, aquesta serveix per a 

que les persones amb visió reduïda trobin de manera més fàcil on pararà el bus. La goma 

s’enganxa al terra fent un camí fins on serà la porta frontal del bus. 

Les parades al límit de la calçada. 

Principis generals i principals condicions d’aplicació. 

S’ha de ser molt cautelós a l’hora de posar una parada ja que, per exemple, la seva situació 

(dins o fora de la xarxa viària) tindrà conseqüències importants sobre el transport públic i les 

correspondències entre línies però també sobre la circulació del trànsit general. 

Problemes detectats Mesures preses 

- Pèrdua de temps; 

- Irregularitat del temps de recorregut; 

- Localització inadequada de les vies; 

- Habilitació inadaptada de les parades. 

- Millora de la velocitat comercial; 

- Millora de la regularitat i la puntualitat; 

- Millora de la seguretat dels passatgers. 

 

Trobem tres grans tipus de parades: 

- La parada en plena via “simple”. 

Taula B.18: Problemes detectats i mesures preses respecte les parades al límit de la calçada. 
 Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 
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La parada en plena via “simple” facilita l’aproximació en paral·lel del bus, cosa que 

facilita l’accés a les persones de mobilitat reduïda. El bus que està a la parada bloqueja 

momentàniament el trànsit, el que significa un altre avantatge per a ell ja que llavors pot 

sortir de la parada sense dificultats. 

Per a la instal·lació d’una marquesina s’ha de tenir en compte l’amplada de la vorera. 

 

- La parada en plena via amb una orella de vorera. 

Aquest tipus de parada ofereix els mateixos avantatges que l’anterior. A més, l’orella 

permet l’emplaçament d’una marquesina que no entorpeixi el pas dels vianants. 

La implantació d’aquest tipus de parada suposa la supressió de 4 places d’aparcament 

(si es tracta d’una parada de 20m), llavors per una correcta implantació a la calçada fan 

falta 6 places d’aparcament. 

 

- La parada fora de la calçada. 

La parada situada fora de la calçada no provoca cues de vehicles quan un bus para, per 

tant aquest tipus de parada es recomana allà on es vulguin evitar petites retencions de 

trànsit general. 

Figura B.15: Parada “simple” en plena via.
                     Font: (STIB, 2006). 

Figura B.16: Parada amb orella en plena via.
                     Font: (STIB, 2006). 
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Per contra, el bus pot trobar dificultats per entrar a la zona de parada degut a vehicles 

estacionats il·legalment així com dificultats per tornar-se a incorporar a la circulació. 

La inserció de la parada a la vorera disminueix l’espai per als vianants i pot no deixar 

espai per a la col·locació d’una marquesina. A més, si la parada es col·loca a la filera 

d’estacionament suposa la supressió de 6 places d’aparcament (30m). 

S’ha de tenir en compte també que aquest tipus de parada es contradiu amb un article 

del reglament regional d’urbanisme (RRU) de Brussel·les. Així, només es permet en el 

cas d’una parada de final de línia, per derogació del RRU. 

 
 

Les parades al centre de la calçada. 

Principis generals. 

Quan un carril bus està situat al centre de la calçada implica que les parades s’hi han de 

col·locar també. Una parada al centre de la calçada és més difícil de col·locar que no pas 

una situada al lateral ja que: 

- s’ha de crear un illot que ha de ser esquivat pel trànsit general (en contrapartida, pot 

ser una eina per moderar la velocitat) 

- s’obliga als usuaris a creuar la via ja sigui cap a un costat o cap a l’altre, el que 

implica que han d’estar atents al trànsit de vehicles i que, conseqüentment 

necessiten espai per fer-ho. Un espai que ha d’estar protegit del trànsit de vehicles. 

 

 

Figura B.17: Parada fora de la calçada.
                     Font: (STIB, 2006). 
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Problemes detectats Mesures preses 

- Pèrdua de temps; 

- Irregularitat del temps de recorregut; 

- Habilitació inadaptada de les parades. 

- Millora de la velocitat comercial; 

- Millora de la regularitat i la puntualitat; 

- Millora de la seguretat dels passatgers. 

 

Principals condicions d’aplicació. 

- Parada amb una marquesina central única. 

 

 
 

 
    Figura B.19: Secció amb mesures d’una via amb carril bus central i una marquesina única. 

                        Font: (STIB, 2006). 

La marquesina s’habilita entre els dos sentits de circulació dels autobusos. És comuna per 

als passatgers d’ambdós sentits. Aquest sistema permet limitar l’espai ocupat per les 

parades ja que ocupa al voltant d’uns 4’5m, en canvi dues parades per separat ocupen al 

voltant de 2 x 3m. Per contra, implicarà que els autobusos circulin per l’esquerra ja que les 

portes de l’autobús s’obren per la dreta. 

 

Taula B.19: Problemes detectats i mesures preses respecte les parades al centre de la calçada. 
 Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 

Figura B.18: Parada central amb una marquesina única. 
                     Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006).
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- Parada amb marquesines laterals. 

 

 
    Figura B.21: Secció amb mesures d’una via amb carril bus central i marquesines laterals. 

                        Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 

Les marquesines es situen en ambdós costats del lloc habilitat pel bus. Aquest sistema 

permet limitar l’amplada dedicada als transports públics (una via central bidireccional pot ser 

més estreta que dues vies laterals de sentit únic). L’espai reservat per posar-hi les 

marquesines ha de tenir com a mínim 3m per a que hi puguin cabre. 

Les parades desplaçades o bé a un costat i l’altre d’una cruïlla. 

Principis generals. 

En l’entorn urbà no és estrany que l’espai estigui molt limitat i que la implantació d’una 

parada en front de l’altra per cada sentit de la línia de bus no sigui possible en totes les 

seccions. En aquests casos s’haurà de desplaçar la parada fins que sigui possible la seva 

implantació. La distància que les separa, però, haurà de ser la menor possible. 

L’habilitació de les parades a les proximitats d’una cruïlla es complica quan es tracta d’una 

via amb un trànsit d’automòbils important. Es crea un conflicte d’interessos entre la 

necessitat d’afavorir el pas del transport públic i l’obligació d’oferir una capacitat suficient per 

als automòbils. 

A més, si la forma de la via fa que les parades hagin de ser col·locades desplaçades s’haurà 

d’estudiar si és millor posar-les abans o després de les cruïlles. 

Figura B.20: Parada amb marquesines laterals. 
                     Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006).
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Quan una línia de bus té prioritat semafòrica convé posar les parades més avall de la cruïlla 

per a que s’aturin una sola vegada després d’haver superat la cruïlla. 

 

Principals condicions d’aplicació. 

Trobem dos casos possibles: 

- Parades desplaçades sobre una mateixa secció de via. 

- Parades desplaçades a una banda i l’altra d’una cruïlla. 

 
Figura B.22: Parades desplaçades sobre una mateixa secció de via. 
                     Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 

En la mesura del possible, les parades hauran d’estar una a la vista de l’altra per tal de 

facilitar la seva localització als clients ocasionals. En alguns carrers es poden fer servir com 

a eines per a moderar la velocitat dels vehicles (creació de “chicanes”). 

Parades desplaçades a una banda i l’altra d’una cruïlla. 

 

 

 

 

 

 

Problemes detectats Mesures preses 

- Pèrdua de temps; 

- Irregularitat del temps de recorregut; 

- Localització inadequada de les parades.

- Millora de la velocitat comercial; 

- Millora de la regularitat i la puntualitat; 

- Millora de la seguretat dels passatgers. 

Figura B.23: Cruïlla amb Stop, cediu el pas 
o prioritat a la dreta. 

        Parada ABANS de la cruïlla. 
   Font: Elaboració pròpia a partir 

de (STIB, 2006). 

Figura B.24: Cruïlla semaforitzada amb 
prioritat per als autobusos. 

             Parada DESPRÉS de la cruïlla.
  Font: Elaboració pròpia a partir  

de (STIB, 2006). 

Taula B.20: Problemes detectats i mesures preses respecte les parades desplaçades. 
 Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 



Disseny d’actuacions per a la millora del transport de superfície a la ciutat de Barcelona. 

 

 

50 

B.4.5. Habilitació de les vies usades pel bus. 

La concepció dels dispositius de moderació de velocitat en funció del bus. 

Principis generals. 

Els dispositius de moderació de la velocitat dels automòbils es divideixen en dos famílies: 

- El desencaixant horitzontal (desviaments). 

- El desencaixant vertical (dispositius elevats). 

Cal posar atenció en ambdós tipus de dispositius per a que no influeixin negativament en la 

seguretat, en la comoditat o en la progressió d’una línia de bus. 

Problemes detectats Mesures preses 

- Irregularitat del temps de recorregut;

- Habilitació inadequada de les vies. 

- Reducció de la velocitat dels cotxes; 

- Preservació de la seguretat, de la comoditat i de 

les bones condicions de progressió pel transport 

públic. 

 

 

El desencaixant horitzontal de la calçada.  

 
Figura B.25: dimensionament d’una via per la que passa una línia de bus. 

          Font: (STIB, 2006). 

El desencaixant vertical. 

Segons el reglament en vigor, només hi ha dos tipus de dispositius recomanats per aquelles 

vies que suporten el pas d’una línia d’autobusos. Aquests són els coixins berlinesos i els 

dispositius elevats. 

Taula B.21: Problemes detectats i mesures preses respecte als dispositius de moderació de velocitat. 
 Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 
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                Figura B.26: Dimensionament d’un coixí berlinés. 

                        Font: (STIB, 2006). 

Observant les mesures del coixí berlinès s’aprecia que no pot ser evitat per un cotxe, es 

converteix doncs en un dispositiu eficaç per a la reducció de la velocitat dels automòbils. Per 

contra, gràcies a la seva distància entre eixos, els autobusos poden superar-lo sense pujar-

hi a sobre. Amb això no es perd velocitat comercial i es garanteix la comoditat dels 

passatgers. 

Per fer més fiable aquest dispositiu es recomana eliminar l’estacionament lateral per a que 

els vehicles no usin l’espai dedicat a l’aparcament (quan aquest està buit) per esquivar el 

coixí berlinès. 

Pel que fa al dispositiu elevat, les seves característiques d’habilitació son les següents: 

- Convé respectar la pendent màxima de 4%. 

- S’ha de tenir en compte que les vies que empalmen al dispositiu han d’estar al 

mateix pla que el pla superior de la plataforma elevada a una distància de 15m a una 

banda i l’altra. 

- Les rampes i la plataforma han de ser de formigó o d’un altre material que ofereixi la 

mateixa resistència. 

 
Figura B.27: Dimensionament d’una plataforma elevada en una via en que passen autobusos “normals”. 

                             Font: (STIB, 2006). 
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Figura B.28: Dimensionament d’una plataforma elevada en una via en que passen autobusos articulats. 

                             Font: (STIB, 2006). 
 

La concepció de les habilitacions per a bicicletes a les proximitats d’una parada. 

Principis generals. 

Una bona cohabitació entre els mitjans de transport no motoritzats i els transports públics és 

necessària. És un problema complex ja que l’espai en entorn urbà és molt reduït. 

La parada s’haurà d’habilitar de manera que tant els vianants, les persones de mobilitat 

reduïda com els ciclistes puguin rodejar-la de manera segura. 

 

 

 

Problemes detectats Mesures preses 

- Habilitació inadequada de les vies; 

- Habilitació inadequada de les parades. 

- Millora de la seguretat dels passatgers; 

- Millora de la cohabitació entre els 

diferents modes de desplaçament. 

Taula B.22: Problemes detectats i mesures preses respecte a les habilitacions per a bicicletes. 
 Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 

S’ha de tenir en compte que aquest tipus 
és per a pendents de pujada, en cas de 
que el carrer faci baixada és preferible que 
els ciclistes vagin pel carril bus. 

Figura B.29: Principis d’una habilitació per a bicicletes a les proximitats d’una parada. 
   Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 
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Els materials recomanats per al revestiment de les vies per les que passen autobusos. 

Hi ha molts materials que s’usen per al revestiment de les vies usades pel bus: 

L’asfalt presenta l’avantatge que és molt fàcil d’aplicar i que és econòmicament interessant. 

A més presenta altres aspectes positius com ara: 

- Millora l’adequació amb el carril bici. 

- Disminució del soroll. 

- Facilitat de reparació. 

- Possibilitat de pintar-lo de diferents colors. 

Per contra es considera poc estètic i no permet diferenciar la part de la calçada dedicada al 

trànsit general de la usada per als transports públics a menys que no es pinti d’un altre color 

(de totes maneres al cap d’un temps presenta rodades a causa del pas freqüent dels 

autobusos). 

Les llambordes de pòrfir han estat molt usats a Brussel·les però no suporten el pas 

continuat d’autobusos i a més són molt sorollosos. 

El formigó o formigó imprès és més delicat en 

l’aplicació que l’asfalt, però presenta més resistència a 

la circulació que les llambordes. Pot oferir un aspecte 

similar a les llambordes i a més es pot tenyir. 

Les llambordes naturals en mòduls prefabricats 

presenten la mateixa qualitat que el formigó però són al 

voltant d’un 25% més cars. 

La gestió i el control de l’estacionament als eixos del transport públic. 

Hi ha molts principis que permeten gestionar els conflictes entre els usuaris del transport 

públic i els de l’estacionament. 

La inserció d’una habilitació per al bus sovint necessita que es suprimeixin places 

d’aparcament sobretot: 

Figura B.30: Exemple de formigó imprés. 
   Font: (STIB, 2006). 
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- A prop de les cruïlles, per permetre l’habilitació d’un espai per al transport públic, 

refugis per als vianants o carrils de gir a l’esquerra. 

- A les parades, amb la creació d’orelles de vorera o de parades al centre de la 

calçada que necessiten una desviació del trànsit general. 

El codi de circulació no autoritza l’accessibilitat als aparcaments situats a l’altre costat d’un 

lloc especial franquejable lateral. Només el carril reservat lateral ofereix aquesta possibilitat, 

a més en una cruïlla pot ser usat de carril de gir a la dreta, cosa que limita la millora de 

circulació del bus. Es tracta, doncs, de que els altres usuaris de la via no dificultin la 

circulació al bus. S’ha de controlar, per exemple que: 

- Els cotxes no estacionin als carrils reservats pel bus ni a les parades. 

- Que la càrrega/descàrrega en doble filera no bloquegi els carrers. 

- Que la prioritat del bus quan està abandonant la parada sigui respectada. 
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C. Anàlisi comparatiu entre les parades de la línia 43 i 44. 

 

A la taula C.1 es pot observar que aquestes dues línies d’autobús coincideixen en un gran 

nombre de parades. S’han ressaltat de color rosa les parades que coincideixen en sentit 

Besòs i en color blau les de la ruta en sentit Llobregat. 

Per quantificar aquesta coincidència es pren la línia 44. La línia realitza un total de 72 

parades al llarg del seu recorregut, d’aquestes 72, en 49 també hi para la línia 43. Això 

representa una coincidència en el 68’06% de les parades. 

43 44 
Besòs Llobregat Besòs Llobregat

490 490 1249 1249 
709 2633 777 976 

1577 412 380 378 
990 485 2345 207 
109 484 138 139 
629 991 165 166 
777 1377 3 4 
380 110 98 1207 

2345 217 1078 1066 
138 976 1247 504 
165 378 126 1227 

3 207 1228 1297 
98 139 1318 1072 

1078 166 784 234 
1247 4 244 1224 
126 1207 308 871 

1228 1066 2335 1009 
1318 504 337 387 
784 1227 828 106 
244 1297 105 2129 
308 1072 398 1405 

2335 234 541 542 
337 1224 1451 1450 
828 871 1094 1092 
105 1009 1667 1033 
398 387 1665 1744  

43 44 
Besòs Llobregat Besòs Llobregat

541 106 899 329 
1451 2129 1773 786 
1094 1405 1774 740 
1667 542 2423 595 
1665 1450 194 1100 
569 1092 892 781 

2660 1033 890 8060 
1699 506 1727 891 
190 2577 1692 405 
798 1666 404 403 
799 1110 403   

1287 710   
1550 468   
1551 792   
2429 2230   
2419 2418   
2421 2420   
2424 2422   
2425 194   
2426 2423   
2427 595   
1100 1100   
595 2427   

 2426   
 2425    

Taula C.1: Número de les parades per a cadascuna de les línies. 
                  Font: Elaboració pròpia a partir de (TMB, 2004). 
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D. Aforaments horaris. 

 
Figura D.1: Aforaments horaris Av Diagonal-Gandesa. Font: Dep. Regulació. Aj Barcelona. 
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 Figura D.2: Aforaments horaris Av Diagonal-Av Sarrià. Font: Dep. Regulació. Aj Barcelona. 
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E. Matrius origen-destí dels taxis i de les motos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E.1: Matriu motos. Font: Elaboració pròpia. 

Figura E.2: Matriu taxis. Font: Elaboració pròpia. 


