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Resum. 

L’objectiu d’aquest projecte és fer un anàlisi comparatiu del carril bus de Barcelona amb el 

de dues ciutats europees, Londres i Brussel·les. Per altra banda també s’aportaran 

propostes de millora per a un punt conflictiu concret de la xarxa de carril bus de Barcelona, 

la plaça Francesc Macià. 

Per la primera part del projecte s’ha hagut de contactar amb les entitats encarregades del 

transport de Londres (TfL) i de Brussel·les (Stib) per tal de recopilar les dades necessàries 

per fer la documentació sobre els carrils bus de cada ciutat. Tot seguit, i en base a la 

informació obtinguda de les ciutats europees s’ha realitzat un document de la ciutat de 

Barcelona. 

Per la part pràctica s’ha usat el programa de microsimulació de trànsit Aimsun. Amb aquesta 

eina s’han analitzat quantitativament les propostes de millora comparant-les amb la realitat. 

La comparació s’ha fet realitzant una simulació acurada de la realitat que s’ha controlat amb 

indicadors com ara el temps de trajecte dels autobusos i els aforaments a diferents punts de 

la zona estudiada. Un cop obtinguda una bona simulació de la realitat s’hi han introduït els 

canvis requerits per cada proposta.  

- A la Diagonal, en direcció Zona Universitària i abans de la plaça Francesc Macià, s’ha 

allunyat la parada del pas de vianants per evitar el problema de bloqueig de la parada 

per part dels autobusos que ja han encotxat/desencotxat i a més se l’hi ha donat una 

mica més de temps de verd al semàfor d’accés a la plaça. 

- Proposta 1 en direcció Centre de la Ciutat: s’ha canviat el carril bus a la banda dreta del 

lateral i s’han modificat lleugerament  les fases semafòriques. 

- Proposta 2 en direcció Centre de la Ciutat: canviar el carril bus al tronc central de la 

Diagonal. 

La proposta en direcció a Zona Universitària ha suposat una millora poc significativa en el 

temps de trajecte, només es guanyen 4 s respecte la simulació de la realitat, però això és 

degut a que en la simulació no s’ha aconseguit crear el problema del bloqueig de la parada. 

De totes maneres, en direcció al Centre de la Ciutat és on els autobusos triguen més en 

creuar la plaça, i el que més necessitava millorar. Amb la proposta 1 es guanyen 18 segons 

és més econòmica i implica menys obres. Amb la proposta 2 es guanyen 50 segons, és més 

cara i requereix obres a un tram més llarg però unifica l’aspecte de la Diagonal. 
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1. Introducció. 

Fa més de cent anys que hi ha autobusos a la ciutat de Barcelona, van començar compartint 

espai amb el tramvia fins que el van desbancar. Actualment la seva velocitat comercial mitja 

és molt baixa (11’7 km/h) cosa que fa de l’autobús un mitjà de transport poc competent amb 

els altres. Això es pot atribuir a molts factors però tots ells desemboquen en una falta de 

dedicació de recursos i de priorització cap a aquest mitjà de transport públic.  

1.1. Problemàtica. 

L’autobús és un vehicle gran que necessita molt d’espai per circular correctament i 

Barcelona és una ciutat petita i increïblement densa. En aquelles parts de la xarxa on no hi 

ha carril bus els autobusos pateixen les congestions degudes a les grans aglomeracions de 

vehicles privats. La situació no millora en aquells punts on trobem carrils bus d’amplades 

inferiors a 3’20m ja que l’autobús no hi pot circular còmodament sense envair el carril 

adjacent. I no només s’afronta el problema de la manca d’espai, una altra causa de la baixa 

velocitat comercial són les actuacions il·legals de la resta d’usuaris de la via, que al no trobar 

impediments envaeixen el carril bus sense cap mena de mirament.  

1.2. Objectius. 

L’objectiu d’aquest projecte és fer un estudi del carril bus de la ciutat de Barcelona, trobant-

ne les deficiències principals i identificant els majors problemes amb que es troben els 

autobusos urbans, comparant-lo amb dues ciutats europees que han fet unes grans 

inversions en les infrastructures per al bus com són Londres i Brussel·les. Un altre objectiu 

d’aquest projecte és aprendre a usar una eina de microsimulació de trànsit per a quantificar i 

visualitzar les propostes de millora d’un punt conflictiu de la xarxa d’autobusos. L’ús d’aquest 

tipus de programes és molt freqüent als entorns de la planificació de la mobilitat ja que és 

una eina precisa i molt visual per mesurar les afectacions de canvis en la xarxa viària. 

1.3. Abast. 

Aquest projecte abasta doncs un breu estudi dels carrils bus de Londres, Brussel·les i 

Barcelona, una petita comparativa i un exemple pràctic de resolució d’un punt conflictiu de la 

xarxa barcelonina de carrils bus realitzat amb un programa de microsimulació de trànsit 

anomenat Aimsun. No s’entrarà a redefinir la xarxa global d’autobusos ja que és un tema 

molt concorregut últimament amb la presentació de la nova xarxa ortogonal del RetBus per 

part de TMB i l’Ajuntament de Barcelona. 
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2. Barcelona. 

2.1. Introducció. 

2.1.1. Breu història dels autobusos a Barcelona. 

Els primers autobusos de Barcelona. 

El 12 d’agost del 1906 començava a circular per Barcelona la primera línia regular 

d’autobusos urbans, entre la plaça de Catalunya i la plaça de Trilla, a Gràcia. Barcelona va 

ser la primera ciutat de l’Estat espanyol a disposar d’autobusos. A principis del segle XX el 

transport urbà per excel·lència era el tramvia, que s’estava electrificant, i encara circulaven 

els cotxes de cavalls anomenats riperts. Al desembre de 1908, però, es va suspendre el 

servei després de diverses denúncies per presumptes irregularitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tornada de l’autobús. 

El 1922 el bus urbà va reaparèixer i es va estendre ràpidament fins a formar una primera 

xarxa radial. La idea era complementar la xarxa de tramvies, que no donava l’abast. 

El 14 d’octubre es posava en marxa la primera línia d’aquesta segona època del bus, 

identificada amb la lletra A, una circumval·lació que passava per l’Estació de França i la via 

Laietana, mentre que el 1923 s’inaugurarien tres línies més, amb els distintius B, C i D, i més 

tard algunes se subdividirien en diferents ramals. 

Figura 2.1: Bus Brillié-Schneider de fabricació francesa amb què La 
Catalana va cobrir la línia de plaça Catalunya a Gràcia. 
Font: (TMB, 2006). 
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Aquestes línies feien trajectes que els tramvies només cobrien fent transbordament i, per 

tant, pagant dues vegades. Per evitar aglomeracions, als autobusos no es permetia viatjar 

dret i en cada parada els cobradors només deixaven pujar els passatgers justos per als 

seients lliures. La flota anava creixent i es van posar en servei més de 60 unitats amb 

capacitat per a 31, 48 i 64 persones. 

L’Exposició Internacional del 1929. 

L’Exposició Internacional del 1929 va servir perquè Barcelona es donés a conèixer al món i 

urbanitzés la part baixa de la muntanya de Montjuïc. Els transports també es van beneficiar 

de l’empenta generada per l’esdeveniment. Els tramvies es van modernitzar, es va construir 

el metro i els autobusos van acabar de consolidar-se. L’any 29 recullen el 13’7% dels viatges, 

el doble que el metro. 

La II República. 

Des de la caiguda de la monarquia, el 14 d’abril del 1931, el transport va estar marcat per 

les tensions polítiques i sindicals. Un fet clau va ser la rebaixa relativa de les tarifes, que va 

posar el transport públic urbà a l’abast de tothom. Al final de 1936 la xifra d’usuaris se 

situava en els 50 milions anuals. 

La Guerra Civil i l’autogestió obrera. 

L’aixecament militar contra la República va sacsejar el país. A 

Barcelona, on la revolta va ser sufocada, els transports van ser 

col·lectivitzats i van funcionar amb relativa normalitat fins al 

tercer any de guerra. 

Figura 2.2: Autobusos amb imperial de la CGA estacionats al Parc de la Ciutadella.
     Font: (TMB, 2006). 

Figura 2.3: Les companyies de 
transport van emetre moneda 
pròpia per salvar la falta de 
moneda fraccionària. 
Font: (TMB, 2006).
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L’autogestió obrera, al 1936, avalada per la Generalitat, va mantenir l’ordre en els serveis i 

va introduir alguns canvis com ara la millora de les freqüències de pas, la rebaixa de les 

tarifes, el reclutament de personal (sobretot dones), la reducció de la jornada laboral a 40 

hores, l’augment dels sous més baixos o la rebaixa de l’edat de jubilació a 60 anys. Al 

setembre del 1937, tot i que es va començar a notar la falta de peces de recanvi i de 

combustible, la plantilla va augmentar de 800 a 1.000 persones, els cotxes en servei de 96 a 

106 i les línies en explotació en quatre. Més endavant, però, l’avanç del conflicte bèl·lic va 

obligar a suspendre progressivament els serveis de transport a Barcelona. Els últims 

autobusos van deixar de funcionar l’any 1938. 

 

 

 

 

 

 

 

La postguerra. 

Al final de la guerra les tropes vencedores es van afanyar a reconstruir els serveis públics 

essencials, encara que la falta de material i les 

destrosses ho feien difícil. En el cas dels 

autobusos era senzillament impossible, perquè no 

en quedava cap que pogués sortir al carrer.  

Del 1948 al 1956, a pesar de la doctrina 

autàrquica del franquisme, els autobusos de 

Barcelona van començar a modernitzar-se 

tímidament sobre la base de material de 

procedència britànica. 

 

 

Figura 2.4: Autobusos i tramvies sota control sindical durant la Guerra Civil. 
     Font: (TMB, 2006).

Figura 2.5: Antic vehicle de la companyia Roca 
recuperat per TB després de la Guerra Civil. 
Font: (TMB, 2006).
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El mandat de Porcioles. 

Del 1957 al 1973, amb Porcioles a l’alcaldia hi va haver un canvi en la política de transports, 

es promouria l’ampliació del metro i l’extensió dels autobusos en detriment del tramvia. Però 

la prioritat era la modernització de la xarxa viària per a fomentar l’ús del vehicle privat que la 

bonança econòmica posava a l’abast de molts. 

Es van elaborar diferents plans de reforma i ampliació de les xarxes de transport. El de la 

xarxa de superfície del 1958 apostava per substituir els vells tramvies per moderns 

autobusos, un procés que va començar pel sector central de la ciutat. Un moment clau va 

ser el 1964, quan el nombre d’autobusos en circulació a la ciutat, 350, va igualar el de 

tramvies, el volum de passatgers superava els 200 milions anuals. El comiat formal del 

tramvia seria la nit del 18 de març del 1971, quan van fer l’últim viatge les línies 49 i 51.  

La xarxa de bus tenia un esquema radial, copiat dels tramvies, amb tendència a concentrar-

se en el triangle format per les places de Catalunya, Urquinaona i Universitat, encara que 

començaven a dissenyar-se línies transversals que creuaven la ciutat de Llobregat a Besòs 

travessant l’Eixample. L’1 de juliol del 1959 es 

van estrenar les primeres línies nocturnes, amb 

els distintius NB i ND.  

El 1967 va entrar en servei el primer autobús 

articulat, el primer cop que es veia aquesta mena 

de vehicles a Barcelona. Era un intent 

d’augmentar la capacitat de les línies de més 

afluència, davant la lentitud dels plans 

d’ampliació del metro.  

 

Figura 2.8: Primera unitat de Pegaso 6035 
articulat pintat de color “verd Porcioles”. 
Font: (TMB, 2006). 

Figura 2.7: Un dels autobusos ACLO reconvertits per 
Seida a principis dels anys 60. Font: (TMB, 2006). 

Figura 2.6: Chausson amb motor Pegaso adscrit a 
la companyia Urbas, en servei a la línia de Cornellà 
de Llobregat. Font: (TMB, 2006). 
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La transició. 

El transport públic de superfície a Barcelona arribava al final del franquisme en condicions 

precàries. Hi havia pocs recursos i aquests s’abocaven a la xarxa viària, que es començava 

a congestionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La xarxa d’autobusos patia serioses deficiències, hi havia moltes línies però concentrades al 

centre, mentre que els barris perifèrics estaven mal servits. En aquest context la xarxa de 

bus de Barcelona va evolucionar per fer més atenció als barris perifèrics, connectant-los 

interiorment i amb les estacions de metro. Es va passar de 61 línies urbanes, 7 de reforç i 6 

de nocturnes l’any 1975 a 74 d’urbanes, 4 de reforç i 10 de nocturnes el 1980. 

La democratització del transport metropolità. 

Els anys 80 la xarxa de metro, formada per quatre 

línies, havia crescut prou per assumir el paper 

principal del sistema de transport metropolità. Els 

autobusos, doncs, s’havien de reestructurar i, 

sobretot, modernitzar per adaptar-se a demandes 

noves de mobilitat i a criteris cada cop més 

exigents en matèries com ara l’accessibilitat 

universal i el respecte al medi ambient. 

La xarxa d’autobusos es va estenent pel territori metropolità buscant homogeneïtzar la 

cobertura dels barris. Les prolongacions del metro possibiliten la supressió de línies (la 

Figura 2.9: Diversos Pegasos a l’interior dels tallers de la cotxera de Zona 
Franca als anys 70. Font: (TMB, 2006). 

Figura 2.10: Un Pegaso 6035 circulant en 
paral·lel amb un 6038 a la ronda de Sant Pere. 
Font: (TMB, 2006). 
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popular 29, el 1985) o el canvi de recorregut i faciliten per tant una redistribució dels 

recursos en línies de nova creació (per exemple la 74). 

Es procura simplificar recorreguts, arribar als barris més allunyats, reduir el temps de viatge i 

facilitar transbordaments, per als quals es crea una targeta multiviatge combinada de bus i 

metro. Es treballa també a la xarxa viària, implantant nous carrils reservats. 

Les línies es distingien pel color de l’indicador frontal i del pal de la parada: vermell per a les 

centrals, groc per a les transversals, verd per a les perifèriques, blau per a les nocturnes i 

crema per a les interurbanes. 

La flota de TMB va créixer amb 400 unitats 

Pegaso 6038, però a partir del 1987 es produiria 

un salt qualitatiu amb la incorporació de vehicles 

de tecnologia avançada i elevat confort. Van ser 

els Pegaso 6420 i diversos models Mercedes –

estàndard, articulats i microbusos–, tots amb aire 

condicionat de sèrie. 

Els Jocs Olímpics del 92. 

Arran dels Jocs Olímpics i Paralímpics del 92 TMB va estrenar els primers 20 autobusos de 

plataforma baixa de la casa alemanya MAN, accessibles a persones amb mobilitat reduïda. 

En endavant s’anirien substituint els vehicles alts i amb esglaons, 

La recerca de més regularitat i puntualitat va portar a la instal·lació del sistema d’ajuda a 

l’explotació (SAE) que permet el seguiment de tots els vehicles des d’un únic Centre de 

Regulació de Trànsit (CRT). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: Els articulats Mercedes es van 
incorporar a la flota de TMB a finals dels anys 80.
Font: (TMB, 2006). 

Figura 2.12: El Centre de Regulació de Trànsit, des d’on es controlen totes els línies 
d’autobusos de TMB. Font: (TMB, 2006). 
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2.1.2. Actualitat. 

Actualment la flota de TMB compta amb 1.079 autobusos que operen en 108 línies. 

D’aquests, 657 són estàndards (de 80 places), 282 són articulats (de 110 places), 24 són 

midis (de 60 places), 42 són minibusos (de 22 places), 67 són de dos pisos i 7 són jardinera. 

El nombre màxim d’autobusos que operen simultàniament (en hora punta) és de 891. 

Es van eliminar tots aquells autobusos que tenien escales, per tant, tots els autobusos de 

Barcelona són accessibles a persones de mobilitat reduïda. L’edat mitjana de la flota és de 

6’35 anys.  

La longitud de la xarxa és de 915’16 km, d’aquests, 113’5 km disposen de carril bus. A 

Barcelona s’estableix que l’amplada estàndard del carril bus és de 3’20 metres i així es 

preveu en les noves reurbanitzacions. El cas és que en alguns carrers s’ha adaptat 

l’amplada a les característiques de la calçada per evitar reduir en excés la capacitat de 

servei pel vehicle privat. En el següent quadre es relacionen les diferents amplades de carril 

bus: 

Amplada carril bus [m] Percentatge (%) 

< 2’90m 9% 

2’90m – 3’20m 55% 

> 3’20 m 36% 

 
 

Fa un parell d’anys que el nombre de viatges amb bus totals es redueix, per exemple, el 

2007 es registraven un nombre total de 210’5 milions de viatges fets amb bus i l’any 2008 

194’9 milions de viatges, això suposa una reducció de 15’6 milions de viatges, un -7’4%.  

Aquesta baixada tant brusca en el nombre de viatges pot ser en part deguda a la davallada 

en l’oferta de l’any 2008 respecte el 2007, en termes de cotxes-km útils (Figura 2.13). 

L’explicació d’aquesta davallada es troba en les aturades parcials i els dies de vaga, 14 en 

Taula 2.1: Percentatges dels rangs d’amplades dels carrils 
bus de Barcelona. Font: Elaboració pròpia a partir 
d’(Ajuntament de Barcelona, 2008). 

Figura 2.13: Oferta del servei d’autobusos en cotxes-km útils recorreguts (en milers). 
       Font: (TMB, 2008). 
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total. A més de les vagues, l’aparició i el creixement en els darrers anys d’altres mitjans 

competidors directes del bus com el tramvia metropolità i el servei de lloguer de bicicletes 

(Bicing), juntament amb un transvasament de passatge al metro gràcies a les millores de 

freqüències i de l’accessibilitat d’estacions, han contribuït al descens de la demanda. 

2.2. Amb quin objectiu s’implementa un carril bus? 

Quan s’habilita un carril bus a Barcelona es fa amb l’objectiu de facilitar la circulació de 

l’autobús aïllant-lo del trànsit general. Amb això s’ha d’aconseguir un augment de la velocitat 

comercial i una millora en la seva regularitat.  

Per a que el carril bus funcioni correctament ha de tenir una amplada mínima de 3’20m des 

de la línia de separació fins a la vorera. D’altra banda i sempre que sigui possible, és 

convenient apartar-lo de les voreres en les que es donin moltes activitats de proximitat 

(carrega/descàrrega, vianants, aturades de taxi, etc.). Per exemple a les grans avingudes 

com Gran Via o Diagonal, és millor que l’autobús circuli pels carrils centrals que no pas pels 

laterals; per aquest mateix motiu tampoc es solen col·locar carrils bus en vies de trànsit 

pacificat (zones 30, etc.). 

El 2008 s’enregistrava una velocitat comercial mitja en hora punta de 11’14 km/h, mentre 

que la mitjana al llarg del dia era de 11’7 km/h. Des de la regidoria de l’Àrea de Mobilitat de 

l’Ajuntament de Barcelona s’incideix en que l’autobús està sofrint la mateixa congestió que la 

resta del transport. Per això, una política decidida d’ampliació de carrils bus i de prioritat 

semafòrica poden aconseguir un objectiu concret com és la millora d’aquesta velocitat 

comercial. 

2.3. Principals problemes. 

Els principals problemes que es troba un autobús a la ciutat de Barcelona són els següents: 

- Parada1 o estacionament de vehicles o bé operacions de càrrega/ descàrrega2 tant en el 

carril bus com a carrils de trànsit general usats pel bus. Degut a les seves 

                                                 
1 Article 24. Prohibició de parada. 
Es prohibeix la parada: 
4. A les zones de vianants; als carrils bici, bus, bus-taxi; a les parades de transport públic, tant de serveis 
regulars com discrecionals; i a la resta de carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el 
servei de determinats usuaris. 
2 SECCIÓ 6ª. CÀRREGA I DESCÀRREGA. Article 26. Disposicions generals. 
4. Els vehicles que realitzin operacions de càrrega i descàrrega no poder ocupar totalment ni parcial les voreres, 
andanes, passeigs o zones senyalitzades amb franges blanques al paviment, guals, ni qualsevol altre indret on, 
amb caràcter general, estigui prohibida la parada. 
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característiques físiques un autobús té dificultats per esquivar vehicles aturats 

il·legalment sense posar en perill els seus passatgers o els altres usuaris de la via. 

Una accelerada/frenada massa brusca 

podria fer caure els passatgers que 

estiguessin de peu i, per altra banda, el fet 

d’envair el carril adjacent podria provocar 

una col·lisió amb els vehicles que hi 

circulessin. S’ha de tenir en compte que un 

autobús de Barcelona pot arribar a mesurar 

18m, i en condicions de trànsit dens és molt 

difícil una maniobra de canvi de carril. 

 

 - Indecisió política a l’hora de treure espai de 

circulació de l’automòbil. Un carril bus amb 

una amplada per sota dels 3m no permet 

una circulació còmoda dels autobusos. En 

molts casos a Barcelona els autobusos no 

poden aprofitar plenament els carrils 

reservats perquè són massa estrets, podem 

trobar exemples en carrers tant importants 

com Mallorca, València, Muntaner o Gran 

Via. 

 

- Tot i que no és un punt clau, en algunes situacions els autobusos es troben amb 

dificultats de maniobra degut a la geometria dels carrers. Un exemple el trobem a Pl. 

Espanya, la línia 27 quan surt del seu origen al C/Tarragona està situada a la dreta de la 

calçada i de fet ha de creuar-se cap a l’esquerra per poder fer tota la volta a la plaça i 

agafar Gran Via. Llavors el que sempre fa (com a mínim en hora punta) és esperar a que 

passin tots els cotxes, situant-se (malament) davant del semàfor de la Carretera de 

Sants.  

 

 

Figura 2.14: Camió de la neteja aturat il·legalment 
en un carril bus en hores operatives. 
Font: Elaboració pròpia. 

Figura 2.16: Maniobres del bus 27 per creuar la Pl. Espanya
                     Font: Elaboració pròpia.

Figura 2.15 Autobús envaint el carril adjacent per 
falta d’espai al carril bus de la Gran Via. 
Font: Elaboració pròpia. 
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Des de Brussel·les l’aspecte geomètric és important i s’incideix en que 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 dimensionar 

tenint en compte el gàlib dels vehicles que hi passen (autobusos o autobusos articulats). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17: Dimensionament d’una cruïlla semaforitzada per la que passa una línia de bus  
                     Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 

Figura 2.18: Dimensionament d’una rotonda per la que passa una línia de bus. 
                     Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 
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- Dificultat per incorporar-se a la circulació després d’aturar-se en una parada. La solució 

emprada a Barcelona per tractar d’eliminar aquest problema és l’ús de parades 

avançades a la vorera (veure Londres). Del tipus de parades, els seus avantatges i 

inconvenients se’n parlarà més endavant (apartat 2.7).  

Pel que fa a aquesta dificultat d’incorporació, a la part 

posterior d’alguns autobusos de Barcelona podem trobar 

una imatge d’un “Cediu el Pas” amb un rètol al costat on 

es pot llegir “Gràcies per facilitar-me la sortida” juntament 

amb una al·lusió a l’Article 27 de la Llei de Trànsit i 

Seguretat Viària 3  i a l’Article 73 del Reglament de 

Circulació4.  

 

- Redundància de línies en una part important 

de la xarxa. Sobretot al centre de la ciutat es 

troben punts on hi passen més de 10 línies 

d’autobús diferents, aquest fet provoca una 

gran aglomeració d’autobusos parats. Com a 

petit exemple d’aquest fet es poden prendre 

dues línies com la 43 i 44 que tenen 

recorreguts molt semblants, les dues 

travessen Barcelona de manera longitudinal 

                                                 

3 Article 27 de la Llei de Trànsit i Seguretat Viària. Conducció de vehicles en tram d’incorporació. Amb 

independència de l’obligació dels conductors dels vehicles que s’incorporen a la circulació de complir les 

prescripcions de l’article anterior, els demés conductors facilitaran, sempre que sigui possible, aquesta maniobra, 

especialment si es tracta d’un vehicle de transport col·lectiu de passatgers, que pretén incorporar-se a la 

circulació des d’una parada senyalitzada. 

4 Article 73 del Reglament de Circulació. Obligació dels demés conductors de facilitar la maniobra. (1) 

Article 27 de la Llei de Trànsit i Seguretat Viària. (2) A les poblacions, amb la finalitat de facilitar la circulació dels 

vehicles de transport col·lectiu de viatgers, els conductors dels demés vehicles hauran de desplaçar-se 

lateralment, sempre que sigui possible, o bé reduir la velocitat, arribant a aturar-se si fos necessari, per a que els 

vehicles de transport col·lectiu puguin efectuar la maniobra necessària per prosseguir la seva marxa a la sortida 

de les parades senyalitzades com a tal. (3) El que disposa l’apartat anterior no modifica l’obligació que tenen els 

conductors de vehicles de transport col·lectiu de passatgers d’adoptar les precaucions necessàries per evitar tot 

risc d’accident, després d’haver anunciat per mitjà dels seus indicadors de direcció el seu propòsit de reprendre 

la marxa. 

Figura 2.19: Part posterior d’un bus de 
Barcelona. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 2.20: Plànol de la xarxa d’autobusos a 
una zona del centre de Barcelona. 
Font: (TMB, 2010). 
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pel carrer Mallorca (sentit Llobregat) i pel carrer València (sentit Besòs). Concretament, 

la línia 44 comparteix gairebé un 70% de les seves parades amb la línia 43 (Veure 

Annex C). Com s’ha comentat anteriorment, la xarxa d’autobusos té els seus inicis en 

l’antiga xarxa de tramvies, que s’ha anat completant responent a la demanda. Les 

demandes locals, però, impedeixen que es conformi una xarxa lògica. Això ha 

desembocat en una xarxa radial que no resol bé les relacions perifèriques entre barris i a 

la que no se li poden fer més petites millores. A més, una altra conseqüència no tant 

important és la il·legibilitat de la xarxa per part dels usuaris. 

- Queixes dels veïns al voltant dels orígens i finals de línia que es solen fer al carrer. El 

principal problema és el soroll i el fum que generen els autobusos si no estan 

completament aturats. Llavors quan hi ha un temps d’espera necessari, es sol aturar el 

motor dels autobusos. A canvi, els viatgers no poden gaudir de la calefacció o de l’aire 

condicionat del vehicle mentre esperen que arrenqui. Normalment les línies estan 

regulades per evitar que s’ajuntin els autobusos en aquests punts. 

- Invasió del carril bus per part de vehicles no autoritzats. A les congestions típiques 

d’hora punta, un carril bus que no estigui separat físicament i que tingui una freqüència 

de pas d’autobusos baixa pot ser molt temptador per altres vehicles, sobretot per les 

motos. A més, la moto també causa alguns conflictes puntuals deguts a la conducció, 

sovint temerària, dels motoristes que entren i surten del carril bus creant situacions d’alt 

risc tant per ells com per la resta de vehicles de la via. 

2.4. Vehicles autoritzats a usar el carril bus. 

2.4.1. Taxis. 

Els taxis poden circular per quasi tots els carrils bus de Barcelona menys pels següents: 

 

 

 

 

 

 Figura 2.21: Carril només bus a l’avinguda 
Paral·lel. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 2.22: Carril només bus a la Plaça 
Catalunya. Font: Elaboració pròpia. 
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Al web de l’Entitat Metropolitana del Taxi es suggereix que les aturades es facin en llocs on 

no generin problemes circulatoris i que es procuri deixar pujar/baixar els passatgers als 

xamfrans i no pas al mig del carrer. 

A l’Article 44 del Reglament Metropolità del Taxi parla de l’aprofitament de la xarxa viària. 

Sobre aquest diu que l’Entitat Metropolitana del Taxi, juntament amb els ajuntaments i amb 

la participació de les organitzacions del sector determinarà: 

- Carrils d’ús exclusiu i compartit pels taxis amb altres transports públics, així com els 

horaris d’ús. 

- Els girs vials permesos per la circulació dels taxis, prohibits o bé restringits per la resta 

de vehicles. 

2.4.2. Motos. 

Tal com s’ha comentat anteriorment, tant les motocicletes 

com els ciclomotors no estan autoritzats a circular pels carrils 

bus de Barcelona, encara que ho fan sovint.  

Molts partits polítics han volgut introduir dins de la seva 

campanya electoral la modificació de l’article 13 de 

l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles, referit a les 

motocicletes i ciclomotors, introduint el següent paràgraf: 

“Les motocicletes i ciclomotors poden circular pel carril 

reservat a autobusos i taxi (bus-taxi).”  

Figura 2.23: Carril només bus a l’avinguda 
Meridiana. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 2.24: Carril només bus a l’avinguda 
Diagonal. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 2.25: Motos al carril bus. 
Font: Elaboració pròpia. 
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La mateixa proposta també inclouria la modificació de l’article 15.2 de l’Ordenança de 

circulació de Vianants i Vehicles, referit a carrils reservats, de la següent manera (vegin-se 

les modificacions en lletra cursiva): 

“Els autocars, els autobusos de servei regular i els vehicles de transport escolar i de menors, 

les ambulàncies quan prestin servei d’urgència o vagin ocupades per un malalt, les 

motocicletes i ciclomotors poden circular pels carrils reservats a autobusos i taxi (bus-taxi).” 

Aquestes propostes s’han descartat des de l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

Les principals raons per descartar aquesta proposta es divideixen en tres grans grups: 

- Raons geomètriques. 

- Afectació a la seguretat viària. 

- Afectació a la capacitat del servei d’autobusos. 

Raons geomètriques. 

L’amplada és un factor important a l’hora de plantejar-se la 

possibilitat de compartir el carril bus entre diferents vehicles. 

Les característiques d’aquests vehicles que proposen 

comparteixin el mateix carril són molt diferents i cal recordar 

tant les seves dimensions com les característiques que els 

defineix (com ara la velocitat a la que poden circular o bé la 

capacitat de maniobra).  

En quant a les dimensions dels vehicles, recordar les dels 

autobusos estàndards; 12m de longitud, 2’5m d’amplada 

(sense comptar els retrovisors) i 3m d’alçada. Si es recorda 

també l’amplada dels carrils bus (veure taula 1.1) s’observa 

que no hi ha prou espai pels dos tipus de vehicles per 

circular en paral·lel. Llavors, tenint en compte que els ciclomotors tenen una velocitat 

màxima de 45 km/h (segons el “Reglamento General de Vehículos”), es poden donar 

situacions en que aquests endarrereixin la marxa dels autobusos. Per altra banda, en alguna 

ocasió, com per exemple en les parades, seran les motocicletes les que voldran avançar al 

bus, canviant-se de carril de manera il·legal (ja que el canvi de carril es farà en zones on la 

línia de marcatge del carril bus serà contínua) i es provocaran, a més, situacions d’alt risc. 

 

Figura 2.26: Motos trepitjant la línia 
contínua de marcatge del carril bus.
Font: Elaboració pròpia. 
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Afectació a la seguretat viària. 

En termes de seguretat viària, no sembla que permetre que les motos i els ciclomotors 

puguin circular pel carril Bus sigui una millora en l’accidentalitat dels vehicles de dues rodes 

sinó tot al contrari, ja que està demostrat que actualment, un punt de conflicte es produeix 

en la circulació confiada dels motoristes per un carril extern de la calçada que pot ser creuat 

per un cotxe que faci un gir a dreta o esquerra en les cruïlles. Aquesta és una tipologia 

d’accident habitual als carrers de la ciutat entre els vehicles de dues rodes i vehicles de 

quatre o més rodes que va ser identificada en l’estudi sobre accidentalitat en motocicletes 

realitzat per APPLUS-IDIADA l’any 2006. 

Permetre l’ús del carril a les motocicletes farà augmentar el nombre d’accidents d’aquest 

tres tipus: 

- Abast de V2R contra bus o taxi. (Augmentarà l’abast contra bus a les parades.) 

- Abast bus o taxi contra V2R. 

- Col·lisió lateral V2R contra turisme, bus o taxi. 

A més, crearia aquestes noves tipologies d’accidents 

que ara són d’escassa incidència: 

- Col·lisió fronto-lateral per canvi de direcció o 

per canvi de carril. 

- Atropellaments. Aquesta tipologia es podria 

produir si l’autobús no pot aproximar-se prou a la vorera per encotxar/desencotxar i 

una moto usa aquest espai entre el bus i la vorera per avançar-lo. 

- Caigudes de les motocicletes. Propiciades pel constant canvi de carril per evitar els 

autobusos aturats a les seves parades i/o per relliscada a causa d’una frenada 

brusca a sobre les línies de separació del carril bus. 

- Avançaments improcedents. Com s’ha mencionat anteriorment, l’amplada dels carrils 

bus de Barcelona no dóna l’oportunitat de circular en paral·lel per ells, és per aquest 

motiu que es donaran avançaments improcedents sobretot en cas d’un carril bus que 

vagi en direcció contrària del trànsit general. 

Figura 2.27: Possible atropellament. 
Font: Elaboració pròpia a partir 
d’(Ajuntament de Barcelona, 2008). 
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- Caigudes a l’interior del bus. La constant entrada i sortida del carril bus per part dels 

motoristes pot provocar un augment de les frenades brusques de l’autobús i algunes 

d’aquestes poden desembocar en caigudes a l’interior del vehicle. 

Afectació a la capacitat del servei d’autobusos. 

Tot i que és evident el perjudici en la velocitat comercial i en la qualitat del servei que pot 

provocar, s’han pres dades sobre el terreny del nombre de motocicletes i ciclomotors que 

circulen en diversos trams on existeix carril bus. 

V2R VEM (cotxe) VEM (bus)   
(veh /hora)  
9:00-14:00

1cotxe = 3motos
3 V2R / 1 VEM

1bus = 4'5cotxes
13'5 V2R / 1 VEM

València entre Rambla Catalunya 
i Passeig de Gràcia 583 194 43

Balmes entre La Granada i 
Compte Salvatierra 1,057 352 78

Gran Via entre Aribau i Balmes 734 245 54

Gran Via entre Nàpols i Sicília 683 228 51

Diagonal entre Balmes i Rambla 
Catalunya sentit Besòs 562 187 42
Diagonal entre Passeig de Gracia 
i Rambla Catalunya sentit 
Llobregat)

503 168 37

Via Laietana entre Sant Pere més 
alt i Lluís Millet 315 105 23

TRAM

 

 

La xifra obtinguda s’ha de sumar al nombre d’autobusos per hora que circulen actualment 

pel carril bus i comparar el resultat amb la capacitat de cada carril bus en els trams estudiats: 

capacitat 
carril bus

autobusos 
actuals

autobusos 
equivalents

autobusos 
TOTALS

veh/h  veh/h  veh/h  veh/h  
València entre Rambla Catalunya i 
Passeig de Gràcia 56 21 43 64

Balmes entre La Granada i Comte 
Salvatierra 50 36 78 114

Gran Via entre Aribau i Balmes 55 38 54 92

Gran Via entre Nàpols i Sicília 59 26 51 77

Diagonal entre Balmes i Rambla 
Catalunya sentit Besòs 51 34 42 76

Diagonal entre Passeig de Gràcia 
i Rambla Catalunya 51 60 37 97

Via Laietana entre Sant Pere més 
alt i Lluís Millet 42 24 23 47

TRAM

 

 

Taula 2.2: Nombre de motocicletes i ciclomotors (V2R) per hora en el període 9:00-14:00 
pels diferents trams de la ciutat de Barcelona. Nombre de Vehicles Equivalents en Moviment 
(VEM) tant en cotxes com en autobusos. 
Font: Elaboració pròpia a partir d’(Ajuntament de Barcelona, 2008).

Taula 2.3: Suma dels autobusos actuals i els obtinguts de fer l’equivalència de V2R i comparació 
amb la capacitat dels respectius carrils bus. 
Font: Elaboració pròpia a partir d’(Ajuntament de Barcelona, 2008). Capacitat del carril bus extreta 
d’un estudi del CENIT de l’UPC. 
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Com es comprova en l’anterior quadre, la circulació de les motocicletes i ciclomotors pel 

carril bus acumulada a la freqüència actual dels autobusos acabarà superant la capacitat de 

tots els trams de carril bus estudiats amb conseqüències greus per a la velocitat comercial 

dels autobusos. 

Per tant, com a conclusió d’aquest estudi obtenim que: 

- Els carrils bus de la ciutat de Barcelona no tenen l’amplada suficient per permetre la 

coexistència de l’autobús amb altres vehicles lleugers com poden ser motocicletes, 

ciclomotors i bicicletes. 

- La diferència de mida entre l’autobús (tant el normal com l’articulat) i les motocicletes, 

així com també la seva capacitat de maniobrar, accelerar i desplaçar-se provocaria 

situacions de conflicte fins al punt de considerar-ne incompatible la coexistència en 

les actuals condicions de capacitat i dimensions del carril bus. 

- Permetre que les motocicletes i ciclomotors circulin lliurement pels carrils bus pot 

acabar col·lapsant aquest carril amb la paradoxa de que per les motos seria possible 

canviar de carril i evitar determinats trams de congestió i pel bus no. 

- L’alta ocupació del carril bus comportarà que no pugui ser utilitzat , tal com es fa 

actualment, per vehicles en servei d’emergència. 

2.4.3. Bicicletes. 

L’ordenança de circulació de vianants i bicicletes explicita que quan una bicicleta circuli per 

la calçada ho farà obligatòriament pels carrils més propers a les voreres i només quan 

estigui expressament permès i senyalitzat podrà circular pels carrils reservats a altres 

vehicles. Com s’ha comentat anteriorment, però, els carrils bus de la ciutat de Barcelona són 

massa estrets per permetre la circulació de bicicletes, per tant no es troba tal senyalització 

de “carril bus-taxi-bicicleta”. 

Més endavant, s’observarà que a molts carrils bus de la ciutat de Brussel·les està permesa 

la circulació de bicicletes. Aquests carrils bus, però, han de ser d’una amplada determinada 

segons la pendent de la via. De 3’25 a 3’5 metres per una via amb pendent descendent o 

nul·la i 4 metres per una via amb pendent ascendent. 

A Londres les bicicletes també poden circular per molts carrils bus, sempre que així ho 

indiqui la senyalització. Això si, les amplades del carril bus també van des de 3 fins a 4’5m. 
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2.4.4. Vehicles en servei d’emergència. 

El vehicles de la policia, els bombers i les 

ambulàncies poden fer servir el carril bus quan 

circulen en servei d’emergència. 

Això és comú també a les altres dues ciutats 

estudiades. Encara que depenent del tipus de 

carril bus és preferible que no hi circulin, ja que 

per exemple per un carril bus segregat d’un sol 

carril es poden trobar amb un autobús parat que 

no les permeti circular. 

2.4.5. Vehicles de transport escolar i de menors. 

Un vehicle amb la llicència per a transport escolar i de menors també pot circular pel carril 

bus. 1. La prestació del servei de transport escolar i de menors se subjecta a llicència 

municipal en els casos següents: 

- Transport discrecional realitzat en vehicles automòbils de més de nou places, inclosa la 

del conductor, ocupats per menors de catorze anys en un proporció, almenys, de les tres 

quartes parts, sense excedir l'itinerari el terme municipal. 

- Transport discrecional reiterat d'escolars, amb origen o destinació a un centre 

d'ensenyament, quan l'edat d'un terç dels alumnes, almenys, referida al començament 

del curs escolar, sigui inferior a catorze anys, i el vehicle circuli dins del terme municipal. 

2.5. Tipus de carril bus. 

2.5.1. Carril amb separació mitjançant pintura. 

La gran majoria de carrils bus de Barcelona se separen del 

trànsit general mitjançant una línia blanca de 30cm. 

d’amplada pintada a terra. Com s’ha comentat 

anteriorment, un carril bus de menys de 3m no permet que 

els autobusos hi circulin còmodament, tot i això n’hi ha 

d’amplades inferiors. Per altra banda, la manera de 

gestionar els girs a la dreta del trànsit general amb aquest 

tipus de carril bus és molt senzilla. El gran inconvenient 
Figura 2.29: Carril bus amb separació 
mitjançant una línia a terra. 
Font: Elaboració pròpia. 

Figura 2.28: Ambulància en un carril bus. 
Font: Elaboració pròpia.
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que té aquest tipus de carril és que el trànsit general pot envair-lo fàcilment, i tal com s’ha 

mencionat anteriorment tant el pas de vehicles no autoritzats com la seva parada / 

estacionament il·legals són uns dels principals problemes del carril bus de Barcelona. 

2.5.2. Carril amb separació física. 

Aquest tipus de carril presenta l’avantatge d’estar protegit de possibles invasions 

d’automòbils per una separació física infranquejable. Aquesta barrera física l’acostumen a 

constituir pilones, blocs de formigó, voreres o illots vegetalitzats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a inconvenient, si un vehicle hi entra i s’atura 

il·legalment, l’autobús no pot avançar-lo, és per 

això que s’incideix en la senyalització a l’entrada 

d’aquest tipus de carrils. Tot i l’esforç es donen 

casos d’invasió d’aquest tipus de carril bus també. 

En la figura 2.34 podem veure un cotxe que ha 

entrat al carril bus central de l’avinguda Colom, tot 

i l’abundant senyalització, tant horitzontal com 

vertical, que es troba a l’entrada. Figura 2.34: Cotxe en carril bus segregat. 
Font: Elaboració pròpia.

Figura 2.30: Carril bus segregat 
mitjançant voreres. 
Font: Elaboració pròpia. 

Figura 2.31: Carril bus segregat 
mitjançant un bloc de formigó. 
Font: Elaboració pròpia. 

Figura 2.32: Carril bus segregat 
mitjançant pilones. 
Font: Elaboració pròpia. 

Figura 2.33: Carril bus segregat 
mitjançant illots vegetalitzats. 
Font: Elaboració pròpia. 
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2.5.3. Calçada exclusiva per al bus. 

Es pot trobar un exemple de calçada exclusiva per al bus a la plaça de les Glòries de 

Barcelona. Per començar les reformes previstes per aquesta plaça, es va treure el tambor 

central que servia per a dipòsit de la grua municipal. Aprofitant aquell buit i tenint en compte 

que els autobusos trigaven molt i tenien moltes dificultats en creuar la plaça es va optar per 

aquesta solució.  

Els autobusos tenen una calçada exclusiva que passa per la part interior de la plaça. Per 

accedir-hi o sortir-ne disposen de semàfors que estan regulats de tal manera que no fan 

perdre temps al bus. 

El principal inconvenient de la calçada 

exclusiva vindria a ser el mateix que el de 

l’anterior tipus de carril bus (el carril amb 

separació física), que si un vehicle entra 

il·legalment en aquesta calçada i s’hi atura, pot 

dificultar seriosament el pas dels autobusos ja 

que aquests haurien d’envair el sentit contrari 

per avançar-lo. En la figura 2.37 es pot 

observar un camió que envaeix la calçada 

exclusiva de la plaça de les Glòries. 

Figura 2.35: Autobús circulant per la calçada 
exclusiva de la plaça de les Glòries.  
Font: Elaboració pròpia. 

Figura 2.36: Autobús esperant per sortir de la 
calçada exclusiva de la plaça de les Glòries.  
Font: Elaboració pròpia. 

Figura 2.37: Camió circulant per la calçada exclusiva.
       Font: Elaboració pròpia. 
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2.5.4. Zona de vianants accessible al transport públic. 

A Barcelona s’evita aquest tipus de carrer per prevenir 

accidents. L’article 9 de l’Ordenança de Circulació de 

Vianants i Vehicles 5  estableix les normes referents a la 

senyalització i a les condicions de circulació d’aquest tipus de 

vies. Com a exemple, l’avinguda del Portal de l’Àngel, que és 

una àrea de vianants amb molt de comerç on cap vehicle hi 

pot circular en els següents horaris: (1) de dilluns a dissabte, 

11:00-15:00 i 17:00-20:00 i (2) diumenge, 9:00-21:00. Fora 

d’aquest horari, els vehicles distribuïdors poden entrar i 

estacionar davant el comerç durant 30 min. per realitzar la 

càrrega i descàrrega, després es tanca al trànsit mitjançant balises retràctils que es poden 

fer baixar en algun cas concret. Per allà, però, no hi 

passa cap línia d’autobús, tant per vetllar per la 

seguretat dels vianants com pel que respecta a la 

velocitat comercial de l’autobús ja que depenent de 

l’hora es podria veure molt afectada per les grans 

aglomeracions de gent. Per la resta de carrers del 

casc antic tampoc hi passa cap línia d’autobús, el 

motiu pot ser el mateix que al cas del Portal de 

l’Àngel o bé que són carrers massa estrets per a que 

hi passi de manera còmoda i segura un bus. A la figura 2.39 es pot veure el mapa de les 

rutes dels autobusos que passen pel districte de Ciutat Vella. Es pot observar com la majoria 

de línies envolten el casc antic però no hi entren, només ho fan pels carrers més amples, per 

Via Laietana i per La Rambla.  

                                                 
5 Article 9. Senyalització i condicions de circulació a les àrees de vianants 
1. Les àrees de vianants estaran senyalitzades a l'entrada i a la sortida, sense perjudici dels elements mòbils que 

s'hi puguin disposar per a impedir o controlar l'accés de vehicles. 
2. La prohibició de circulació i estacionament en les àrees de vianants podrà establir-se amb caràcter permanent 

o referir-se únicament a unes determinades hores del dia o a uns determinats dies i podrà afectar totes o 
només algunes de les vies de la zona delimitada. 

3. Les limitacions de circulació i estacionament que s'estableixin a les àrees de vianants no afectaran els vehicles 
següents: 
a) Els del Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament, forces i cossos de seguretat, Guàrdia Urbana, 

ambulàncies i tots aquells que siguin inherents a la prestació de serveis públics. 
b) Els que traslladin malalts amb domicili o atenció dins de l'àrea. 
c) Els que traslladin els estadants d'hotels situats dins de l'àrea. 
d) Els que accedeixin o surtin de garatges i estacionaments autoritzats. 
e) Els conduïts i/o ocupats per persones amb mobilitat reduïda que siguin titulars de targeta d'aparcament 

per a persones amb discapacitat i els que traslladin aquestes persones, quan es dirigeixin a l'interior o 
surtin de l'àrea. 

4. Els vehicles autoritzats no podran sobrepassar la velocitat màxima dels 10 km/h, adaptant-la però a la dels 
vianants. 

Figura 2.38: Avinguda del Portal 
de l’Àngel. Font: Elaboració pròpia.

Figura 2.39: Mapa de les rutes a Ciutat Vella.
Font: (TMB 2010). 
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Figura 2.41: Pla de circulació de la ciutat de Namur. 
                     Font: Elaboració pròpia a partir de (STIB, 2006). 

El pla de circulació de la ciutat de Namur ha disminuït 

un 50% el trànsit del centre de la ciutat a través d’un 

sistema de bucles de circulació que no s’apliquen al 

bus. S’han habilitat al voltant de 1.200m de llocs 

protegits per l’autobús degut a la recuperació de vies 

descongestionades de cotxes. També s’ha creat un 

intercanviador a la plaça de l’Estació, on es controla el 

trànsit d’automòbils per afavorir la circulació del bus i 

les vies de vianants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.5.5. Carril bus en sentit contrari al trànsit general. 

Barcelona disposa de pocs metres de carril bus en 

sentit contrari al trànsit general. Els carrils bus 

d’aquest tipus, tal com s’ha explicat en el cas d’altres 

ciutats, poden ser molt útils per a que una línia de bus 

tingui l’anada i la tornada pel mateix eix viari ja que 

moltes vegades no és possible aquest fet perquè la 

majoria de carrers de Barcelona són de sentit de 

circulació únic. Figura 2.42: Carril bus en sentit contrari 
al trànsit general al carrer Tarragona. 
Font: Elaboració pròpia. 

Figura 2.40: Localització Namur.  
                     Font: Elaboració pròpia.
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Un cas recent el trobem al carrer Tarragona (figura 2.42), encara que sigui un tros de carrer 

molt petit, es pot observar que la manera de segregar aquest carril bus és mitjançant 

pilones.  

2.5.6. Carril bus central. 

De carril bus central en trobem un a l’Avinguda Colom, té doble sentit de circulació per als 

autobusos i esta segregat del trànsit general 

mitjançant voreres. El principal avantatge 

d’aquest tipus de carril bus és que normalment té 

menys intrusions per a la circulació del bus, no 

acostuma a tenir aturades indegudes de vehicles, 

càrrega/descàrrega ni, en general, aturades de 

taxis. Per contra, les parades solen ser menys 

accessibles que en els carrils bus situats en 

carrils exteriors. 

2.5.7. Carril-multiús. 

El tercer punt de l’article 15 de l’Ordenança de Circulació de Vianants i 

Vehicles s’anuncia que es podrà disposar que determinats carrils 

reservats tinguin diversos usos durant el dia, que adoptaran la 

denominació de carril-multiús, podent estar destinats entre altres usos a 

carril bus, a càrrega i descàrrega i a estacionament. Aquests carrils no 

permeten cap ús autoritzat fora de la franja horària establerta per 

cadascun d’ells. 

El gran inconvenient d’aquest tipus de carril 

bus és que les activitats permeses només per 

certes hores es puguin dur a terme fora 

d’aquests horaris, és a dir quan el carril estigui 

habilitat a la circulació d’autobusos. Amb això 

el bus es pot trobar càrrega/descàrrega o bé 

aparcament il·legal al carril bus per part 

d’aquells usuaris despistats que provocaran 

des de retards i disminució en la velocitat 

comercial fins a situacions de risc degut a les 

maniobres que haurà de fer l’autobús. Per tal 

Figura 2.43: Carril bus central Avinguda Colom. 
       Font: Elaboració pròpia. 

Figura 2.44: Senyal 
de carril multiús. Font: 
Elaboració pròpia. 

Figura 2.45: Carril multiús Rda. Guinardó.  
Font: Elaboració pròpia. 
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d’evitar-ho s’ha d’invertir molt en senyalització, molt més que en els altres tipus de carril bus. 

Amb motiu d’aquest gran inconvenient el carril-multiús no és gaire usual a Barcelona, només 

el podem trobar a la travessera de Gràcia, al carrer Trafalgar i a la Ronda del Guinardó. 

2.5.8. Carril bus a la banda del conductor. 

El gran inconvenient d’aquest tipus de carril bus és que s’ha de treure molt d’espai als 

vehicles per a instal·lar illetes per a les parades, ja que el material mòbil de Barcelona 

només disposa de portes a la dreta. Com a avantatge d’aquest tipus de carril bus cal 

remarcar la poca incidència de vehicles parats i de càrrega i descàrrega. 

A Barcelona només trobem un tram molt curt de carril bus a la banda del conductor a la 

plaça Francesc Macià. En aquest tram, però, no hi ha cap parada. Per altra banda els 

autobusos han de canviar de carril en poc espai, cosa que pot provocar situacions de risc. 

2.5.9. Carril bus-VAO. 

Per a facilitar el transport públic per carretera, el Pacte nacional per a les infrastructures es 

planteja la creació de carrils específics per al bus als corredors d'entrada a Barcelona i a les 

entrades de les principals àrees urbanes, i la configuració de corredors preferents d'autobús 

d'àmbit metropolità i vies exprés en els principals corredors viaris. Les actuacions principals, 

que concerneixen Barcelona, previstes per a la primera fase del Pacte són les següents: 

- A la C-31 nord entre Montgat i la plaça de les Glòries. 

- A la C-58 entre Cerdanyola del Vallès i l'avinguda Meridiana. 

- A la B-23 entre Molins de Rei i l'avinguda de la Diagonal. 

Figura 2.46: Vista aèria del carril bus a la banda del conductor amb un zoom 
on es pot observar que efectivament els autobusos circulen per l’esquerra. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Google Maps. 
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Actualment es troba en fase d'execució el carril bus-VAO a l'autopista C-58, mentre que la 

resta d'actuacions es troben en diferents fases d'estudi o projecte. 

El projecte de la C-58 comprèn la construcció d’un nou carril bus-VAO de 6,7 quilòmetres de 

longitud a l’autopista C-58, entre Ripollet i l’avinguda Meridiana, que permetrà facilitar la 

circulació dels vehicles de transport públic col·lectiu i els d’alta ocupació (VAO), i millorar, 

així, la mobilitat en aquesta zona. 

La nova via addicional serà segregada 

respecte de la plataforma actual de la C-58, 

i tindrà dos carrils, tots dos en el mateix 

sentit. Aquests seran reversibles, de manera 

que es podran utilitzar en sentit Barcelona i 

en sentit Ripollet, d’acord amb les necessitat 

concretes de mobilitat. 

Característiques principals 

La longitud aproximada del carril bus-VAO serà de 6’7 km i en la seva major part serà 

construït a nivell i al centre de la calçada, amb dos carrils de 3’5 metres cadascun i vorals 

d’un metre i mig. Tenint en compte que actualment la mitjana fa 4 metres, l’espai per ubicar 

el nou carril es farà ampliant els laterals de l’autopista. 

Finalment, el carril bus, ja a nivell i pel centre de la calçada, s’incorpora a la Meridiana i al 

carril bus ja existent a la dreta de la calçada mitjançant regulació semafòrica. 

2.5.10. Carril doble. 

El carril bus doble serveix per a que els 

autobusos puguin avançar a altres autobusos 

que es troben aturats en terminals molt 

concorregudes. Com s’ha comentat 

anteriorment un punt de Barcelona amb molta 

aglomeració de línies és el centre de la ciutat. 

Concretament, un exemple el trobem a la 

Ronda Universitat, per allí hi passen 13 línies 

d’autobús. A part, en aquest carrer, hi ha una 

terminal d’autobusos interurbans on sempre hi 

Figura 2.47: Nou carril bus-VAO a la C-58. 
Font: Generalitat de Catalunya, 2009. 

Figura 2.48: Carril bus doble de la Ronda Universitat. 
       Font: Elaboració pròpia. 
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ha diversos autobusos aturats. És per això que es fa bastant imprescindible per a que no es 

creïn situacions perilloses en les maniobres d’avançament. 

2.6. Habilitació i explotació de les cruïlles. 

2.6.1. Gestió dels girs a la dreta. 

Tal com s’ha comentat anteriorment, la majoria dels carrils bus de Barcelona es separen de 

la resta de trànsit general mitjançant una línia blanca pintada a terra, aquesta mena de carril 

bus facilita la gestió dels girs a la dreta del trànsit general. Uns metres abans de la cruïlla la 

línia de separació del carril bus esdevé discontinua i al carril adjacent hi ha una fletxa de 

“possibilitat de gir a la dreta”, en aquesta alçada els cotxes que vulguin girar a la dreta 

hauran d’envair el carril bus, per realitzar la maniobra amb facilitat. Per a volums molt alts de 

vehicles que giren a la dreta, aquest mètode de gestió dels girs pot arribar a fer endarrerir 

els autobusos i fins i tot crear situacions de risc. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.6.2. Portes per al bus. (gestió de girs a l’esquerra dels autobusos) 

Generalment, en front d’un gir a l’esquerra d’un bus, no s’actua de cap manera especial, 

simplement després de l’última parada el conductor ha de procurar fer-se camí cap al carril 

de l’esquerra, recordi’s que el carril bus a Barcelona sempre està a la banda dreta (excepte 

el petit tram de Diagonal abans de Francesc Macià).  

En alguns casos, però, es pot trobar algun tipus d’actuació que recorda les portes per al bus 

de Londres (apartat 2.1.8). Per exemple, al carrer Provença, quan s’arriba al carrer Lepant 

els autobusos giren a l’esquerra des del seu carril bus mitjançant una fase semafòrica pròpia. 

El semàfor per a bus es posa verd abans que el semàfor per a la resta de vehicles, així els 

autobusos que hagin de girar a l’esquerra no han hagut d’incorporar-se al carril esquerra. 

Aquesta actuació és provisional, ja que degut a les obres de construcció de l’AVE els 

Figura 2.49: Gestió dels girs a la dreta quan hi ha un carril bus separat mitjançant pintura. 
       Font: Elaboració pròpia a partir d’(Ajuntament de Barcelona, 2008).  
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autobusos que circulaven pel carrer mallorca ho han passat a fer per aquell tram del carrer 

provença i necessiten prioritat per no veure molt afectada la seva velocitat comercial. 

2.6.3. Prioritat semafòrica. 

La prioritat semafòrica per autobusos s’està utilitzant arreu del món des de fa dècades. Les 

mesures de prioritat semafòrica inclouen prioritat passiva i prioritat activa. Les estratègies 

passives inclouen les modificacions fetes amb antelació al sistema de senyalització; aquest 

tipus d’estratègies funcionen tant si hi ha autobusos com si no n’hi ha. La prioritat passiva va 

des de canvis simples en els horaris d’inici dels plans de les fases semafòriques fins a 

replanificacions completes de les fases semafòriques. 

 

 

 

 

 

 

A Barcelona només trobem aquest tipus de prioritat per als autobusos. A continuació es pot 

veure un exemple de les fases semafòriques de la Plaça Francesc Macià: 

En aquest cas s’ha introduït una fase semafòrica per l’autobús on el verd comença abans 

que el dels cotxes i després coincideix durant uns segons. 

Per altra banda les estratègies actives ajusten les fases semafòriques quan un bus és 

detectat aproximant-se a la intersecció. En funció de les aplicacions i les capacitats de 

l’equipament de control semafòric, la prioritat activa pot ser tan condicional com 

incondicional. Les estratègies incondicionals proporcionen prioritat tan bon punt arriba un 

bus. Les condicionals incorporen informació del localitzador automàtic de vehicle i/o 

comptadors automàtics de passatgers juntament amb dades del controlador semafòric sobre 

Tractament Descripció 
Ajustar la longitud del 
cicle 

Reduir la longitud dels cicles en cruïlles 
apartades per beneficiar els autobusos 

Dividir les fases Introduir fases especials per al moviment del 
bus, mantenint la longitud del cicle 

Planificació horària de 
tota l'àrea 

Progressió preferencial pels autobusos 
afavorida pels semàfors 

Evitar els semàfors  Els autobusos usen carrils especials, tenen 
fases semafòriques pròpies o bé passen  

Ajustar la longitud de 
les fases  

Incrementar el temps de verd per als 
accessos amb autobusos 

Figura 2.50: Fases semafòriques Francesc Macià. Font: Regulació semafòrica de l’Ajuntament de Barcelona  

Taula 2.4: Tractament i descripció de les estratègies passives. 
                  Font: Elaboració pròpia a partir de Bus Transit Capacity. 
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les prioritats cap als altres autobusos donades més recentment, tot això per decidir si donar 

prioritat a un bus determinat. 

Tractament Descripció 

Extensió del verd Incrementar la llargada de la fase del bus, 
allargant així la fase total 

Començament 
anticipat 

Reduir altres fases per poder avançar el 
temps de verd pels autobusos 

Fase especial Adherir una fase per al bus 
Supressió d'una fase Saltar-se les fases no prioritàries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Parades. 

Distribuïdes per tota la xarxa hi ha un total de 2.545 parades, 1.278 amb marquesina. Totes 

les parades disposen de nom i numero de parada, informació de les línies que passen per la 

parada a més d’un petit plànol en forma de tira de cadascuna d’elles. A part de tot això i d’un 

banc, a les marquesines també s’hi pot trobar el mapa de metro, el de nit bus, el general de 

la xarxa d’autobusos, informació sobre els bitllets i els abonaments, telèfons d’atenció al 

client i aspectes normatius. A més, moltes marquesines tenen una pantalla informativa amb 

el número de línia, la destinació i la previsió del temps d’espera. 

 

Taula 2.5: Tractament i descripció de les estratègies actives. 
                  Font: Elaboració pròpia a partir de Bus Transit Capacity.

Figura 2.51: Descripció detallada de dues estratègies actives de prioritat. 
                      Font: Elaboració pròpia a partir de Bus Transit Capacity. 
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Aquest any, en el marc de la Mobilitat Sostenible, 100 parades 

solars d’informació dinàmica s’han incorporat a Barcelona 

substituint els típics pals de parada. Aquest tipus de parada és un 

sistema innovador i sostenible de pannells d’informació a l’usuari, 

que funciona íntegrament amb energia solar. La pantalla informa, 

tal com ho fa la de les marquesines, de la previsió del temps 

d’espera segons el número de línia, així com de la destinació de 

cadascuna. La informació s’actualitza cada 30 segons. 

 

Per altra banda, les parades de bus s’han anat 

adaptant progressivament a les necessitats de les 

persones invidents mitjançant un camí de plàstic 

rugós que va des de l’extrem més allunyat de la 

vorera (tocant a la façana) fins a l’alçada de la 

porta d’embarcament del bus. 

2.7.1. Parades dobles. 

La parada doble, estrenada a Barcelona el setembre del 2006, té capacitat per a que dos 

autobusos facin simultàniament l’acció d’encotxar i desencotxar passatgers. Els objectius 

d’aquesta parada són agilitar la pujada i baixada, escurçar el temps en què els vehicles 

estan aturats i per tant millorar la seva velocitat comercial mitjana, en benefici dels usuaris. 

Les parades dobles consisteixen en un cos central, format per una o dues marquesines, i 

dos pals que assenyalen dos punts de parada diferents, diferenciats amb els números 1 i 2 i 

separats per una distància de 18 metres. Les marquesines, que contenen la informació i els 

serveis per als clients, continuen sent el lloc d’espera. El pal de punt de parada 1 indica la 

posició on s’atura el primer autobús que arribi. Si mentrestant n’arriba un altre, s’atura al 

punt 2, i tots dos fan simultàniament les operacions de càrrega i descàrrega. Si arriba un 

tercer vehicle, s’espera que quedi lliure almenys la posició 2. Si queden lliures totes dues, 

avança fins a la posició 1. Les posicions són fixes, tant per a vehicles articulats com per a 

estàndards. 

Els dos espais per als autobusos de cada parada doble estan indicats al paviment amb 

marques viàries de color blanc. També a la vorera hi ha marcats amb pintura els dos llocs 

Figura 2.53: Parada adaptada a persones 
invidents. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 2.52: Parada solar 
d’informació dinàmica. Font: 
Elaboració pròpia. 
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diferents on poden quedar situades les portes d’entrada dels autobusos, per fer més clara la 

localització dels accessos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7.2. Parades en extensions de vorera. 

Les extensions de vorera a les parades d’autobús permeten als autobusos 

carregar/descarregar passatgers sense necessitat de posar-se al carril més proper a la 

vorera. 

Les extensions de vorera s’usen preferentment en aquells carrers amb cordó d’aparcament i 

que tinguin grans volums de tràfic. En aquests casos no seria aconsellable que el bus 

s’hagués d’acostar a la vorera per parar degut als grans retards que ocasionaria buscar un 

forat suficientment gran al tràfic per reincorporar-se a la circulació. A més si aquest 

Figura 2.54: Parada doble a l’Avinguda Diagonal. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 2.55: Croquis d’una parada amb i sense extensió de vorera. 
                     Font: Elaboració pròpia a partir de Bus Transit Capacity.
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tractament s’aplica al costat d’una cruïlla l’extensió també pot servir per a que els vianants 

no hagin de recórrer tant de camí per la calçada a l’hora de creuar. 

Altres avantatges de l’extensió de vorera són: (1) dotar d’una àrea fora de la vorera principal, 

(2) facilitats per als passatgers de mobilitat reduïda i (3)espai per fer una marquesina. 

Les extensions de vorera generalment es 

desenvolupen allargant la vorera pel carril 

d’aparcament. Amb això també s’aconsegueixen 

més places d’aparcament que no pas si el bus 

hagués d’aproximar-se a la vorera ja que les 

zones d’aproximació del bus a la vorera i de 

reincorporació a la circulació poden ser usades 

per aparcament addicional. Tot i els avantatges 

de la parada avançada no sempre s’implementa 

perquè perjudica a la circulació del cotxe. 

2.7.3. Conflicte carril bici – marquesina. 

A Barcelona cada cop es dóna més pes a la bicicleta com a mitjà de transport. S’ha creat el 

sistema de bicicletes públiques Bicing i s’està augmentant el nombre de carrils bici existents. 

El carril bici, per anar bé, hauria d’habilitar-se en calçada, ja que la interacció bicicleta-

vianant quan els carrils bici no són segregats es fa força difícil. Si a més a la mateixa vorera 

que acull un carril bici s’hi posa una marquesina a la parada d’autobús els conflictes es 

veuen incrementats i encara més si hi ha altres elements de mobiliari urbà o fins i tot 

quioscos. 

Aquesta situació es troba reflectida en dues vies molt importants de la ciutat, a l’avinguda 

Diagonal i a l’avinguda Meridiana. 

A la (figura 2.57) veiem el tram de l’Avinguda Diagonal que presenta uns majors conflictes 

vianant-bicicleta. Va aproximadament de la Plaça Francesc Macià fins al carrer Sicília. A les 

voreres centrals de l’Avinguda Diagonal hi ha espais amb gespa i arbres tocant a la vorada 

per separar els vianants del trànsit, aquests espais es veuen interromputs en aquells llocs on 

el vianant ha d’accedir a la calçada (on hi ha passos zebra i a les parades d’autobús). El 

problema radica en que el carril bici està ubicat tocant als espais de gespa i, per tant, passa 

just per darrera de les marquesines donant lloc a conflictes derivats de la invasió del carril 

bici per part dels passatgers que desencotxen de l’autobús. 

Figura 2.56: Parada avançada.  
                     Font: Elaboració pròpia. 
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La segona via que presenta conflictes és l’Avinguda Meridiana. Allà el carril bici es va situar 

a la part de la vorera més propera a la calçada. Les parades, però, estaven entre el carril bici 

i la calçada. El problema va venir quan es van 

començar a instal·lar marquesines a dites 

parades, ja que quedaven just enmig del 

carril bici. Això s’ha intentat solucionar des de 

l’Ajuntament fent una corba al carril bici que 

esquiva la marquesina, evidentment és una 

solució poc útil ja que les bicicletes ja 

esquivaven la marquesina d’aquesta manera i 

no se soluciona el problema de la poca 

visibilitat al sortir de l’autobús. 

Pl. Francesc
Macià

Pl. de les 
Glòries

Figura 2.57: Imatge del conflicte a l’avinguda Diagonal, amb el plànol d’on es produeix.  
       Font: Elaboració pròpia. 

Figura 2.58: Marquesina amb carril bici envoltant-
la a l’avinguda Meridiana. Font: Elaboració pròpia. 
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3 Londres. 

3.1. Tipus de carril bus de Londres. 

- Carrils bus en la direcció del trànsit general. 

- Carrils bus en contra direcció. 

- A la banda del conductor. 

- Central. 

- Virtual. 

- Portes per al bus. 

- Carrers on només poden circular autobusos. 

- Bus ways. 

3.1.1. Carrils bus en la direcció del trànsit general. 

Normalment els ciclistes estan autoritzats a circular pel carril bus. Això es considera una 

mesura addicional de seguretat per a ells ja que el carril bus crea una separació del trànsit 

general. 

Quan un carril de 4’5m d’amplada no és físicament 

possible es pot acceptar que les bicicletes circulin 

amb els autobusos per un carril de 4m sempre que el 

flux d’autobusos sigui moderat. Si hi ha un gran 

volum de taxis es recomana una amplada de més de 

4m permetent l’avançament. Els carrils bus que es 

troben en una pendent de pujada llarga han de tenir 

una amplada suficient, sinó poden posar en perill als 

ciclistes. 

3.1.2. Carril bus en la direcció del trànsit general amb línia d’aparcament adjacent. 

Quan es permet l’aparcament en un carril bus fora de les hores operatives, aquest ha de 

tenir com a mínim 4m d’amplada o el doble d’un carril bus normal i és preferible que les 

àrees d’aparcament estiguin pintades al terra per persuadir als vehicles a que aparquin tant 

enganxats a la vorera com sigui possible. Alternativament es poden proporcionar llocs 

d’aparcament fora de la calçada així es poden incrementar el nombre d’hores operatives del 

carril bus. Una altra alternativa és emplaçar l’aparcament al carril que estigui en contra del 

flux d’hora punta. 

Figura 3.1: Carril bus en la direcció del trànsit 
general. Font: (TfL, 2009)
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Els carrils bus de menys de 3’9m d’amplada generalment no s’implanten ja que no deixen 

suficient espai als ciclistes per avançar als autobusos i a l’inrevés. Si els fluxos són baixos 

(20 autobusos/h o bé 100 autobusos+taxis/h) serà 

suficient amb una amplada de 3’2m. Aquesta 

solució no serà acceptada en pendents 

significatives o en aquells carrils bus on hi hagi un 

alt nombre d’infraccions per part de vehicles no 

autoritzats. En aquells carrers on hi hagi espai 

suficient es pot doblar l’amplada del carril bus 

davant de les parades per a que els autobusos 

que no les utilitzin no hagin d’esperar darrera d’un 

que estigui carregant i descarregant passatgers. 

En aquells llocs on el carril bus estigui segregat de la resta de trànsit l’amplada mínima 

recomanada per a que els ciclistes puguin ser avançats amb seguretat és 4’5m. Això no és 

tant crític quan es tracta d’un tram curt o bé quan es en un terreny pla. 

3.1.3. Carrils bus en contra direcció. 

Els carrils bus en contra direcció permeten als autobusos circular en sentit contrari a la resta 

dels vehicles. Casi sempre estan col·locats al costat de la vorera i més si s’han d’aturar en 

alguna parada. Els ciclistes poden estar autoritzats a circular-hi però poden experimentar 

perills en les interseccions amb els vehicles que giren creuant el carril bus i en les parades 

quan hi hagi un bus aturat. A més els ciclistes causen endarreriments als autobusos, 

especialment en els trams llargs. És per tot això que s’hauria de pensar una ruta alternativa 

per als ciclistes en aquests casos. 

3.1.4. Carrils bus a la banda del conductor. 

Aquests carrils s’usen generalment en aquells 

llocs on hi hagi un gran volum d’autobusos que 

realitzen girs a la dreta. 

En alguns casos la parada pot ser col·locada en 

una illeta entre el trànsit general i el carril bus. 

Amb això s’aconsegueix que el bus estigui 

protegit al carril bus en comptes d’haver de creuar 

uns quants carrils per arribar a la parada, cosa que pot causar col·lisions amb el trànsit 

Figura 3.2: Carril bus amb amplada addicional 
per permetre l’aparcament. Font: (TfL, 2009) 

Figura 3.3: Carril bus al costat del conductor. 
                  Font: (TfL, 2009). 
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general. L’accés i la seguretat dels vianants és de gran importància quan s’està planificant 

un carril bus d’aquest tipus. 

3.1.5. Carrils bus centrals. 

Un carril bus central quasi sempre anirà en la 

direcció del trànsit general. La instal·lació d’un 

carril bus d’aquest tipus s’ha de decidir cas per 

cas, a més pot ser molt difícil de senyalitzar. Pel 

que fa als ciclistes el carril bus central pot ser 

perillós per a ells. 

3.1.6. Carril bus virtual. 

Els carrils bus virtuals es creen en àrees on no hi ha espai per un carril bus normal. Per 

crear-los s’han de col·locar les cues de trànsit general a algun lloc del carrer amb amplada 

suficient per suportar un carril bus. Mentre el trànsit general està esperant al semàfor en 

vermell el bus els avança pel tros de carril bus implantat, així evita les cues localitzades. 

3.1.7. Carril bus virtual (continuació de la senyalització horitzontal). 

En aquells llocs on s’ha de dissuadir el trànsit general d’envair el carril bus, com ara en les 

interseccions on el carril bus desapareix a la línia de detenció i no torna a aparèixer fins 

després de la cruïlla, i sempre que hi hagi un volum baix de girs a l’esquerra, es pot 

continuar la coloració de la superfície de carril bus. Aquesta continuació també afavoreix als 

ciclistes. 

3.1.8. Portes per al bus. 

Les portes per al bus permeten als autobusos 

avançar a les cruïlles semaforitzades ja que es 

reté el trànsit general amb els semàfors i així es 

permet al bus estalviar-se la congestió. L’entrada 

a una porta per a bus s’ha de marcar com un 

carrer en el que només poden circular-hi 

autobusos. 

 

 

Figura 3.4: Carril bus central. 
                  Font: (TfL, 2009). 

Figura 3.5: Porta per a bus. 
                      Font: (TfL, 2009) 
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Figura 3.6: Senyal 
de carrer on 
només poden 
circular autobusos 
i bicicletes. 
Font: (TfL 2009) 

Figura 3.7:
Senyal de carrer 
on només poden 
circular 
autobusos. 
Font: (TfL 2009)

3.1.9. Carrers només pel bus. 

Aquells carrers que estan reservats per la circulació dels autobusos o dels autobusos i les 

bicicletes han de tenir a l’entrada la senyalització vertical que es mostra a les figures 3.6 i 

3.7 respectivament. Un carrer només per autobusos es pot usar en diferents situacions com 

ara: 

- Com una de les eines per restringir el trànsit general i 

permetre el d’autobusos al centre de la ciutat. 

- Per permetre als autobusos saltar-se cruïlles 

congestionades. 

- Per permetre l’accés dels autobusos a àrees 

residencials, àrees industrials i parcs industrials sense 

que aquests es converteixin en una drecera per al 

trànsit general. 

- Per mantenir rutes de bus en aquells llocs on hi ha hagut una redistribució vial o si s’ha 

creat un nou carrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.8: Carrer on només poden circular autobusos. 
       Font: (TfL, 2009). 
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3.1.10. Bus ways. 

Els bus ways proporcionen una alternativa de baix cost al tramvia conservant els seus 

avantatges de drets de camí. El més comú és donar camí al bus només en aquells llocs on 

s’hagi d’evitar congestions. Això es pot aconseguir amb poc espai ja que l’amplada d’aquest 

carril ha de ser de 3m i només es necessita en el sentit en que s’experimenten congestions. 

Els bus ways tenen nombrosos objectius, entre els que es pot destacar el d’incrementar la 

fiabilitat, la velocitat comercial i el servei i en definitiva incrementar l’ús del bus. 

Els bus ways poden ser sistemes guiats, amb la qual cosa el conductor no cal que condueixi 

durant les parts de la ruta en que està per un bus way. L’avantatge de que sigui guiat és que 

s’eliminen els moviments laterals, ja que si un bus fa 2’5m d’ample el carril hauria de ser de 

3 o 4m per permetre els moviments laterals. 

Depenent de la tecnologia de guia que s’usi, es pot facilitar l’accés al bus minimitzant l’espai 

horitzontal i vertical entre la parada de bus i el vehicle. 

Tipus de sistemes guiats inclouen: 

- Sistemes guiats per la vorera. 

- Sistemes de guia automàtics. 

- Guia òptica. 

3.2. 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. En general, com més vehicles puguin 

circular pel carril bus menys eficient serà aquest i més exposats a la congestió es veuran els 

autobusos. 

3.2.1. Bicicletes. 

A menys que hi hagi raons especials per a prohibir-ho, a Londres els ciclistes poden circular 

pel carril bus. L’amplada mínima recomanada del carril bus és de 4’5m, aquest inclourà 

també un marcatge de carril bici. De totes maneres, a vegades no es disposa d’amplada 

suficient i es pot permetre una amplada mínima de 3m. 
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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. 

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. 

Els ciclistes poden circular per un carril bus en contra direcció si aquest forma part d’una ruta, 

tot i això els vehicles que giren poden representar un perill, així com també pot ser perillós 

entrar en un carril bus d’aquest tipus. 

3.2.2. Taxis. 

A menys que s’indiqui el contrari els taxis estan autoritzats a circular pel carril bus. 

Normalment si no ho estan es perquè poden suposar un perill, com ara en carrers només 

per autobusos, carrils bus en contrasentit i carrils bus amb un flux d’autobusos 

extremadament alt. 

Els taxis poden entrar al carril bus per carregar o 

descarregar passatgers. Si es preveu que hi haurà una 

gran demanda de taxis en una zona s’ha de 

proporcionar una parada de taxis per a que no 

interfereixin amb la circulació del bus. 

3.2.3. Motocicletes. 

El dia 5 de gener de 2009 es va iniciar una prova per 

permetre que les motocicletes circulin pel carril bus. Es 

tracta d’una prova experimental d’una durada de 18 

mesos, segons el resultat d’aquesta prova es podria fer 

permanent l’estiu del 2010. 

Figura 3.9: Senyal de carril bus en el que 
poden circular motocicletes.. 
Font: (TfL, 2009). 
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Figura 3.10: Distintiu per als PHVs 
      Font: Images TfL. 

3.2.4. Private Hire Vehicles. 

Els Private Hire Vehicles (PHVs) poden aturar-se a carregar o 

descarregar passatgers en molt carrers, fins i tot en aquells 

casos on hi hagi una línia groga. Aquesta exempció només 

dura el temps que el passatger puja o baixa del vehicle. No hi 

ha temps limitat, així que els conductors poden estar parats 

tant de temps com trigui el passatger en entrar o sortir del 

vehicle. 

Al finals del 2007 es va obligar a aquests vehicles a portar uns distintius tant a la part 

davantera com a la del darrera del vehicle visibles per als demés usuaris de la via i per als 

que vetllen pel respecte del carril bus. 

3.2.5. Vehicles pesats. 

Els vehicles pesats poden circular per un nombre 

molt limitat de carrils bus a Londres. La redistribució 

de l’espai viari per donar prioritat als autobusos, a 

les bicicletes i als vehicles pesats pot donar algun 

problema com ara el retard dels vehicles pesats a 

causa d’un bus aturant-se a les parades, això pot 

provocar un avançament que posi en perill la resta 

de trànsit no prioritari. En aquells llocs on hi ha poc 

flux d’autobusos i molt volum de motocicletes si es 

permet que els vehicles pesats circulin pel carril bus 

s’allibera espai del carrer sense endarrerir els autobusos. 

3.2.6. Camionetes. 

Les camionetes podran usar el carril bus només quan hi hagi una senyal que ho autoritza. 

3.2.7. Vehicles d’alta ocupació. 

A Londres no hi ha carrils Bus/VAO (vehicle d’alta ocupació), però es poden usar en aquells 

llocs on el flux d’autobusos no justifiqui la creació d’un nou carril bus, o com a part d’una 

política que encoratgi a compartir cotxe. Només els vehicles que portin dues o més persones, 

els autobusos i les motocicletes estan autoritzats a circular per aquests carrils en les seves 

hores operatives. 

Figura 3.11: Carril bus on els vehicles pesats 
hi estan autoritzats a circular.Font: (TfL, 2006)
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4.Brussel·les. 

4.1. Tipus de carril bus de Brussel·les. 

4.1.1. Zona de vianants accessible al transport públic. 

Definició: La zona peatonal accessible al transport públic és un espai dedicat a la circulació 

dels vianants en la qual el pas dels autobusos hi està autoritzat. 

Reglamentació i principals condicions d’aplicació: Normalment es tracta d’una zona 

comercial molt freqüentada per vianants. L’entrada de vehicles s’autoritza certes hores, per 

exemple al matí, per realitzar les operacions de càrrega-descàrrega. Així mateix es pot 

autoritzar la circulació de bicicletes si el volum de vianants no és molt important. Per garantir 

una bona convivència entre els diferents usuaris de la via, es recomana usar una plataforma 

única. 

4.1.2. Via reservada. 

Definició: La via reservada és un espai transitable reservat a la circulació dels autobusos, 

es distingeix del espai propi pel fet que ocupa generalment tota la calçada.  

Reglamentació i principals condicions d’aplicació: L’aplicació d’una via reservada 

implica generalment la instauració d’un pla de circulació, permetent així oferir una alternativa 

pels automòbils. Per tal que es distingeixi el seu ús específic, es recomana aplicar-hi un 

revestiment diferenciat.  

4.1.3. El lloc propi. 

Definició: El lloc propi és un espai exclusivament dedicat a la circulació dels autobusos 

protegit de la circulació d’automòbils per una separació física que la faci inaccessible. 

Reglamentació i principals condicions d’aplicació: El lloc propi està separat de la 

circulació d’automòbils per una delimitació física: illot, barrera, vorera, filera d’aparcament, 

camí vegetalitzat... El lloc propi pot ser: 

- Franquejable pels automòbils (amb interrupció de la separació física) per autoritzar 

l’accés a propietats; 

- Habilitat al centre o a la vora de la calçada; 

- A un o dos sentits de circulació. 
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Pel que fa a les cruïlles es recomana gestionar els moviments de gir dels automòbils amb 

semàfors (eventualment amb un carril específic pel gir). 

 
       Figura 4.1: Secció d’una via amb lloc propi central de doble sentit de circulació. 

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

 
                 Figura 4.2: Lloc propi habilitat al centre de la calçada a l’avinguda del Pont de Luttre 

        Font: (STIB, 2006). 

4.1.4. Lloc especial franquejable. 

Definició: El lloc especial franquejable és un espai transitable dedicat a la circulació del bus, 

separat de les vies de circulació d’automòbils per una línia blanca contínua de 20cm 

d’amplada, generalment dotada d’una delimitació física franquejable pels altres vehicles si 

han de evitar un obstacle a la via o accedir a propietats. 

Reglamentació i principals condicions d’aplicació: El lloc especial franquejable 

generalment es separa de la circulació d’automòbils per una delimitació física per definició 

franquejable per vehicles, l’alçada mínima recomanable d’aquesta és de 8cm. El lloc 
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especial franquejable és generalment habilitat al centre de la calçada. Pot igualment ser de 

un o dos sentits de circulació. 

Pel que fa a les cruïlles es recomana gestionar els moviments de gir dels automòbils amb 

semàfors (eventualment amb un carril específic pel gir).  

 
   Figura 4.3: Secció d’una via amb lloc especial franquejable central de doble sentit de circulació. 

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

Especificitat en cas d’implantació al centre de la calçada: El lloc central permet als 

vehicles de transport públic ser independents de fenòmens de congestió i suprimeix els 

conflictes d’accés a propietats veïnes, d’estacionament i de gir a la dreta dels automòbils a 

les cruïlles. 

Per contra l’habilitació de les parades és delicat ja que s’han de desviar les vies de circulació 

d’automòbils (i de suprimir-ne una). 

4.1.5. Carril reservat. 

Definició: El carril reservat és un espai transitable dedicat a la circulació de autobusos, 

separat de la circulació d’automòbils per una línia discontínua. És accessible a altres 

vehicles en determinades condicions. 

Reglamentació i principals condicions d’aplicació: 
- Se separa de la circulació d’automòbils per una 

línia discontínua blanca de 20cm d’amplada. 

- És franquejable pels altres vehicles per permetre 

els girs a la dreta i els accessos a propietats o 

activitats veïnes. 

- Està situat a un costat de la calçada. 
Figura 4.4: Carril reservat al bus. 

       Font: (STIB, 2006). 
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- Generalment és de sentit únic. 

- És accessible als taxis, als vehicles de transport escolar i als vehicles prioritaris en servei 

d’urgència. 

- És accessible a les bicicletes si s’assenyala al sòl amb el logotip bici. 

Es recomana materialitzar un carril bus quan la freqüència de pas d’autobusos sigui elevada, 

per tal d’evitar l’ús il·lícit d’un espai sense utilitzar (estacionament, càrrega/descàrrega...) 

En cas d’implantació al centre de la calçada, les especificacions d’habilitació són les 

mateixes que les d’un lloc especial franquejable.  

 
     Figura 4.5: Secció d’una via amb pendent nul·la o descendent amb carril reservat per al bus. 

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

 
     Figura 4.6: Secció d’una via amb pendent ascendent amb carril reservat per al bus. 

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

4.1.6. Carril en sentit contrari. 

Definició: El carril en sentit contrari és un espai transitable dedicat al bus habilitat en una via 

de sentit únic per als vehicles. 
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Reglamentació i principals condicions d’aplicació: 
Es desaconsella organitzar estacionament al costat on 

s’habilita el carril per evitar la seva invasió per vehicles 

en sentit contrari. Les càrregues/descàrregues s’han de 

preveure a l’altre costat de la calçada també. 

El carril en sentit contrari és de molta eficàcia per 

protegir el bus dels inconvenients relacionats amb la 

circulació dels automòbils. Un altre avantatge d’aquest 

carril és que permet circular a les dues direccions de la 

línia en la mateixa via. 

Per les vies freqüentades per vianants s’ha de senyalitzar el pas d’autobusos en sentit 

contrari de la circulació dels automòbils.  

 
   Figura 4.8: Secció d’una via amb pendent nul·la o descendent amb carril bus en sentit contrari. 

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

 
   Figura 4.9: Secció d’una via amb pendent ascendent amb carril bus en sentit contrari. 

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

Figura 4.7: Carril bus en sentit contrari. 
 Font: (STIB, 2006). 
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4.1.7. Habilitacions a les proximitats d’una cruïlla. 

Principis generals. 

En la majoria de casos, els embussos es manifesten a les immediacions d’una cruïlla. És per 

això que és molt important la correcta habilitació a favor del bus a les proximitats d’un cruïlla, 

ja que oferirà la possibilitat d’avançar les cues d’espera per beneficiar-se de la fase de verd 

dels semàfors. 

Principals condicions d’aplicació: L’habilitació pels autobusos a les proximitats d’una 

cruïlla pot ser: 

- Un lloc propi; 

- Un lloc especial franquejable; 

- Un carril reservat. 

A més, aquesta habilitació: 

- Pot ser feta al centre de la calçada o al lateral; 

- Generalment és de sentit únic; 

- Ha de tenir una llargada en funció de les cues que s’hi observen en hora punta. 

- Es recomana que tingui separació física si la freqüència d’autobusos és elevada, per 

tal d’evitar l’ús il·lícit encoratjat per un espai aparentment sense ús (circulació 

d’automòbils, estacionament, càrrega/descàrrega...)  

L’habilitació serà encara més eficaç si s’acompanya d’una regulació que ofereixi prioritat al 

bus: 

- Un simple desfasament a l’obertura o tancament (llum verda anticipada o 

prolongada); 

- Un dispositiu de detecció i una fase específica per el pas de la cruïlla.  

En cas d’implantació lateral, un carril reservat podrà servir eventualment pel gir a la dreta 

dels vehicles a l’alçada de la cruïlla (si el flux no és molt important i no crea fileres de 

vehicles ). Per contra, un lloc especial franquejable lateral habilitat a les proximitats d’una 

cruïlla no podrà servir de carril de gir a la dreta.  
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   Figura 4.10: Carril reservat per al bus a les proximitats d’una cruïlla. 

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

4.1.8: Habilitacions amb sentits de circulació alternats. 

Principis generals. 

L’habilitació a favor del bus amb sentits de circulació alternats segons les hores és un espai 

reservat al bus per una via única on el sentit de circulació es canvia segons les hores del dia 

(i conseqüentment pels pics de volum de trànsit general). 

Principals condicions d’aplicació: Quan els autobusos troben dificultats de progressió en 

ambdós sentits de la via, però aquesta no té prou amplada per fer habilitacions en els dos 

sentits, pot ser interessant habilitar un espai reservat al bus on el sentit de circulació és varia 

segons les hores. 

Per afavorir la progressió del bus, el sentit autoritzat pel matí és generalment el d’entrada a 

l’aglomeració i per la tarda el de sortida. 

L’habilitació dels sentits de circulació alternats pot ser: 

- Un lloc propi; 

- Un lloc especial franquejable; 

- Un carril reservat. 

Aquest s’ha de situar al centre de la calçada per fer-lo accessible als dos sentits de 

circulació. Per limitar els conflictes amb els altres vehicles, es recomana evitar els 

moviments de gir a l’esquerra. Al final del carril habilitat, i per facilitar la inserció del bus al 

trànsit, es recomana que hi hagi una cruïlla semaforitzada amb prioritat pel bus. 

 

 

Longitud en funció de la 
longitud de la filera d’espera.
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Lloc propi central alternat de la pujada “des Soldats” a “Caluire-Cuire” (Lyon, França) 

Per la pujada “des Soldats” hi passen tres línies, 

oferint una freqüència acumulada de menys de 5 

minuts als períodes punta (14 passades/h/sentit). 

Abans de l’habilitació era un eix viari amb 2 carrils 

per sentit, amb un gran flux de circulació i cues 

recurrents (direcció Lyon pel matí i Caluire-et-

Cuire per la tarda), que entorpien greument 

l’avanç del bus. 

El 2003 la pujada “des Soldats” es va habilitar: 

- Una reducció a 2 x 1 carrils en secció. 

- La inserció d’un lloc propi per al bus, central, amb sentit de circulació alternat.  

Al matí, de 5h00 a 13h00 els autobusos circulen pel carril bus en sentit descendent (direcció 

Lyon). De les 14h00 a mitjanit els autobusos que circulen per la via reservada són aquells 

que van en sentit ascendent (direcció Caluire). Els autobusos que circulen en l’altra direcció 

ho fan barrejats amb els vehicles. 

 
            Figura 4.12: Inici del carril bus de la pujada “des Soldats”. 

                                   Font: Google Maps. 
 

Aquesta habilitació ha comportat un guany de temps per al transport públic i també un millor 

compliment dels horaris. 

Figura 4.11: Situació de la pujada “des Soldats”. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Google Maps. 
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A més d’això també ha comportat una baixada significativa del nombre d’accidents, així com 

una reducció de la velocitat sense perjudicar el trànsit general. 

Per altra banda, s’ha de tenir en compte que aquesta dissociació comporta un desdoblament 

de les parades. Un pannell informa els clients de la parada operativa segons l’hora del dia. 

 
                        Figura 4.13: Parades de la pujada “des Soldats”. 

                                          Font: Google Maps. 
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5. Q
uadre resum

 estudi europeu.  

  
 

 
B

arcelona 
Londres 

B
russel·les 

H
abitants 

1.621.537 hab 
7.556.900 hab 

145.917 hab 
Superfície 

101'4 km
² 

1.706'8 km
² 

32'61km
² 

D
ensitat 

15.991'49 hab/km
² 

4.427'53 hab/km
² 

4.474'61 hab/km
² 

N
º passatgers 

196.000.000 passatgers/any 
1.790.000.000 passatgers/any 

77.000.000 passatgers/any 
N

º línies 
108 línies 

~700 línies 
48 línies 

R
ecorregut 

915'16 km
 

492.000.000 km
 

477'73 km
 

Flota bus 
1.079 vehicles 

8.000 vehicles 
621 vehicles 

Tipus carril bus 
  

zona de vianants accessible al transport públic 
no 

no 
si 

  
via reservada (nom

és bus) 
si (pl. G

lòries) 
si 

si 
  

carril bus am
b separació física 

si 
si (per ex. les portes pel bus) 

si 
  

carril bus am
b separació línia continua 20cm

 
si 

si 
si 

  
carril bus am

b separació línia discontinua 20cm
 

si 
no especificat 

si 
  

carril bus en sentit contrari 
si (petit tram

 c/Tarragona) 
si 

si 
  

carril bus virtual (habilitacions a proxim
itats cruïlla) 

no 
si 

si 
  

carril bus am
b sentits de circulació alternats 

no 
no 

si 
  

carril bus am
b línia d'aparcam

ents adjacent 
si 

si 
si 

  
carril bus centrals 

si 
si 

si 
  

carril bus costat del conductor 
si (petit tram

 A
v. D

iagonal)) 
si 

no especificat 
Parades 
  

al costat de la vorada 
si 

si 
si 

  
extensió de vorera 

si 
si 

si 
  

entre fileres d'aparcam
ents 

si 
si 

si 
  

endinsada 
no especificat 

si 
si 

Vehicles que poden circular pel carril bus 
  

taxis 
si 

si, sem
pre que no suposi risc 

si 
  

vehicles de transport escolar 
si 

  
si 

  
vehicles prioritaris en servei d'urgència 

si 
si 

si 
  

bicicletes 
no 

si 
si 

  
m

otocicletes 
no 

prova pilot en curs 
no 

  
vehicles pesats 

no 
si està senyalitzat, si 

no 
  

cam
ionetes 

no 
si està senyalitzat, si 

no 
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6. Resolució d’un cas real. 

6.1. Introducció. 

En aquest apartat s’abordarà un punt conflictiu real de la xarxa d’autobusos de Barcelona, la 

plaça Francesc Macià. Segons informació proporcionada per TMB, la Plaça Francesc Macià 

és un dels punts de la xarxa on els autobusos perden més temps. Es va plantejar aquest 

estudi com una eina per avaluar diferents escenaris que permetessin millorar aquesta 

situació. L’eina usada per quantificar la millora proposada ha estat el software de simulació 

de trànsit Aimsun. Amb aquest, s’ha pogut fer una microsimulació de la plaça i els seus 

entorns immediats tant en la situació real com en les diferents propostes de millora 

juntament amb una comparació ponderada de les millores ofertes a cada proposta. 

6.1.1. L’Aimsun. 

L’Aimsun és un software de modelització de transport desenvolupat i comercialitzat per TSS-

Transport Simulation Systems amb seu a Barcelona. El software Aimsun s’usa en 

l’administració pública, universitats i consultories arreu del món per enginyeria del trànsit, 

simulacions de trànsit, plans de transport i estudis d’evacuacions d’emergència. S’usa per 

millorar l’infraestructura viària, reduir les emissions, eliminar les congestions, dissenyar 

entorns urbans per vehicles i vianants entre d’altres coses. 

L’Aimsun és l’únic software de transport que integra tres tipus 

de models de transport, el macroscòpic, el mesoscòpic i el 

microscòpic, el que s’usarà per a aquest projecte serà el 

microscòpic ja que se simula un tram molt petit de la xarxa 

viària. La simulació pot ser visualitzada en escenaris 2D i 3D 

amb alts nivells de detall. L’Aimsun és un dels líders del 

mercat pel que fa a software de simulació de trànsit amb més 

de 1.400 usuaris en 55 països.  

6.1.2. Problemàtica de la Plaça Francesc Macià. 

La Plaça Francesc Macià presenta diversos problemes pels autobusos actualment. A partir 

d’ara es distingirà entre direcció Zona Universitària i direcció Centre de la Ciutat, sempre fent 

referència a les zones d’abans d’entrar a la plaça. 

Figura 6.1: Nivells de la ciutat.   
    Font: TSS. 
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Per començar, en direcció Zona Universitària, tot i que la parada és doble, s’hi acumulen 

autobusos, això és degut a que està col·locada massa a la vora de la línia de detenció del 

semàfor. Quan un parell d’autobusos, després de fer l’operació de càrrega/descàrrega de 

passatgers, es troben el semàfor en vermell bloquegen l’accés a la parada als demés 

autobusos. Aquests últims no poden accedir a la parada fins que el semàfor es posa en verd 

i, si hi ha molts passatgers que pugin o baixin, pot ser que no els hi doni temps a passar en 

aquella fase semafòrica i siguin ells els que es quedin bloquejant la parada. 

Per altra banda, en direcció Centre de la Ciutat, trobem diversos tipus de problemes, que 

causen situacions de perill i que endarrereixen els autobusos allargant el temps de 

recorregut que triguen en creuar la plaça en aquella direcció a 155 segons de mitja. Els tres 

principals problemes detectats són: 

- Llargues cues d’autobusos, autocars i taxis al carril bus que no poden accedir a la 

plaça tots en una sola fase semafòrica. Les cues arriben en ocasions fins al carrer 

Loreto. 

Figura 6.2: Esquema del problema amb descripció, direcció Zona Universitària, parada anterior a la 
plaça. Font: Elaboració pròpia. 
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- Les motos passen pel carril bus i provoquen situacions d’alt risc en aturar-se a la línia 

de detenció del semàfor encara dins del carril bus quan el semàfor per a autobusos 

està verd. A part de provocar situacions de risc, per culpa d’aquestes motos els 

autobusos perden temps esperant a que s’apartin i no poden passar en la seva fase 

semafòrica. 

- Altres vehicles també usen el carril bus il·legalment, com ara furgonetes de 

repartiment i vehicles privats. Passen quan no hi ha autobusos en cua i amb el 

semàfor per a trànsit general en verd. 

Figura 6.3: Esquema del problema amb descripció, direcció Centre Ciutat, parada anterior a la plaça. 
                   Font: Elaboració pròpia. 

Figura 6.4: Esquema del problema amb descripció, direcció Centre Ciutat, parada anterior a la plaça. 
                   Font: Elaboració pròpia. 
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6.2. Simulació de la situació real. 

6.2.1. Recopilació de dades. 

Abans de començar qualsevol simulació, a part d’un gran temps invertit en observació, és 

imprescindible una recollida acurada de dades. Per realitzar aquesta simulació s’han pres 

les següents dades: 

- Comptatges de vehicles. 

- Aranya de trànsit. 

- Línies d’autobús i recorreguts dels autobusos. 

- Freqüència de pas dels autobusos. 

- Temps de trajecte dels autobusos. 

- Fases semafòriques. 

Comptatges de vehicles. 

Els comptatges de vehicles són necessaris per a complementar l’aranya de trànsit a l’hora 

de realitzar la matriu d’origen-destí i també per tenir dades reals per fer la comparació amb 

les dades preses a la simulació. 

Aquests comptatges es van realitzar en dies laborals (de dimarts a dijous), en hora punta, de 

8:00 a 9:00del matí. Aquesta hora punta s’elegeix basant-se en estadístiques (veure Annex 

D).  

Tot seguit s’observen les taules amb els comptatges del punt de Francesc Macià assenyalat 

a la figura de la seva dreta. Hi ha taules en les que podem veure diferents fases, en aquests 

casos el nombre de vehicles que apareix fa referència als que van passar amb el semàfor en 

verd. Per altra banda, es pot observar que cada moviment està dividit entre cotxes (marcats 

amb una “C”), motos (marcades amb una “M”) i altres (marcats amb una “A”), que inclouen 

camions, autocars, camionetes, etc. Per acabar, al final de cada taula es troben dues files 

anomenades “%girs”, que fa referència al tant per cent de vehicles que realitza cada 

moviment, i “IHP” (en veh/h) que és la intensitat en hora punta. 
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En els casos següents s’han comptat els vehicles que han passat en cada fase “verd” de 10 

cicles semafòrics seguits. Tenint en compte que la llargada del cicle és de 91 segons i que 

durant deu cicles (910 segons) han passat x cotxes, els cotxes que passen en una hora (IHP) 

s’han extret mitjançant una regla de tres. 

 

 

 Calvet - Travessera de Gràcia 
 Mov 1 Mov 2 Mov 3 
 C M A C M A C M A 

fase 1 6 2 0 6 6 0 3 0 0 
fase 2 4 0 0 8 5 0 6 0 0 
fase 3 2 2 0 9 4 0 6 0 0 
fase 4 2 0 0 7 4 0 1 2 0 
fase 5 3 0 0 9 0 0 0 1 0 
fase 6 3 1 0 10 3 0 4 1 0 
fase 7 1 1 0 8 3 0 1 2 0 
fase 8 1 1 0 5 7 2 4 0 1 
fase 9 4 1 0 6 4 0 3 0 0 

fase 10 2 1 0 10 1 0 4 1 0 
% girs 19.07 60.31 20.62 

IHP 111 36 0 309 146 8 127 28 4 

 

 

 

 Calvet - Diagonal 
 Mov 1 Mov 2 Mov 3 
 C M A C M A C M A 

fase 1 0 0 0 2 0 0 7 1 0 
fase 2 1 0 0 6 3 0 6 5 1 
fase 3 0 0 0 2 3 0 8 6 0 
fase 4 0 1 0 2 1 0 8 6 0 
fase 5 0 0 0 2 2 0 5 4 1 
fase 6 0 0 0 4 2 0 13 5 0 
fase 7 0 0 0 1 1 0 9 6 0 
fase 8 0 0 0 1 1 0 7 3 0 
fase 9 0 0 0 1 1 0 9 8 0 

fase 10 1 0 0 1 0 0 2 2 0 
% girs 1.86 22.36 75.78 

IHP 8 4 0 87 55 0 293 182 8 

 

 

 

Taula 6.1: Comptatges de vehicles a la cruïlla Calvet-Travessera de 
Gràcia. Font: Elaboració pròpia.

3 2 
1

Figura 6.5: localització dels comptatges.
Font: elaboració pròpia.

Taula 6.2: Comptatges de vehicles a la cruïlla Calvet - Avinguda 
Diagonal. Font: Elaboració pròpia. 

2

3 1 

Figura 6.6:Localització dels comptatges.
Font: Elaboració pròpia.
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 F. Macià-Tarradellas 
 Mov 1 Mov 2 
 C M A C M A 
fase 1 12 10 0 9 7 1 
fase 2 18 8 0 15 4 0 
fase 3 18 9 0 5 5 0 
fase 4 24 8 2 11 3 0 
fase 5 18 11 1 8 7 1 
fase 6 15 7 1 11 7 0 
fase 7 17 11 0 14 9 0 
fase 8 14 9 1 10 9 0 
fase 9 18 14 1 6 4 1 
fase 10 19 7 1 12 2 0 
% girs 62.99 37.01 
IHP 684 372 28 400 225 12 

 

El següents comptatges han estat realitzats de la mateixa manera que els anteriors però en 

comptes de deu fases se n’han comptat cinc, sis i vuit respectivament. 

 

 

 

 

 

 

 Pau Casals sentit mar 
 Mov 1 Mov 2 Mov 3 
 C M A C M A C M A 
fase 1 0 0 0 2 1 0 14 6 0 

fase 2 0 0 0 0 1 0 15 8 1 

fase 3 0 0 0 1 0 0 14 2 0 

fase 4 0 0 0 1 0 0 9 4 0 

fase 5 0 0 0 0 0 0 16 8 1 

fase 6 1 0 0 0 1 0 13 11 0 

% girs 0.77 5.38 93.85 

IHP 7 0 0 26 20 0 534 257 13
 
 

 Secció F. Macià 
 C M A 

fase 1 70 20 2 
fase 2 49 24 2 
fase 3 65 24 0 
fase 4 47 26 5 
fase 5 57 27 4 
IHP 2279 957 103 

Taula 6.3: Comptatges de vehicles a la cruïlla Francesc 
Macià – Av. Josep Tarradellas. Font: Elaboració pròpia.

1 2

2

1

Figura 6.7:Localització dels comptatges.
Font: Elaboració pròpia.

Taula 6.4: Comptatges de vehicles al semàfor de Francesc Macià 
situat entre les dues direccions de l’avinguda Josep Tarradellas.
Font: Elaboració pròpia. 

Figura 6.8:Localització dels comptatges.
Font: Elaboració pròpia.

Taula 6.5: Comptatges a Pau Casals. Font: Elaboració pròpia.
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Figura 6.9:Localització dels comptatges.
Font: Elaboració pròpia.
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 Francesc Macià semàfor 
del mig de Pau Casals 

 Mov 1 Mov 2 Mov 3 
 C M A C M A C M A 
fase 1 9 1 0 22 8 0 14 16 2 

fase 2 8 2 1 13 8 0 27 10 0 

fase 3 10 1 0 25 8 1 18 10 1 

fase 4 10 1 0 24 9 1 21 5 0 

fase 5 10 1 1 24 10 1 21 8 2 

fase 6 6 2 0 14 7 1 11 15 0 

% girs 14.90 41.96 43.15 

IHP 345 53 13 804 330 26 738 422 33 

 

 

 F. Macià - Diagonal 
 Mov 1 Mov 2 Mov 3 
 C M A C M A C M A 
fase 1 25 11 0 25 11 0 6 1 0 
fase 2 21 11 0 26 23 1 6 2 0 
fase 3 26 8 0 25 8 3 5 1 0 
fase 4 21 19 0 28 20 1 3 1 0 
fase 5 17 10 1 26 6 3 5 0 0 
fase 6 19 10 1 31 7 0 6 0 0 
fase 7 25 9 1 28 7 0 8 1 0 
fase 8 32 6 1 25 12 0 10 0 0 
% girs 42.48 48.99 8.53 

IHP 920 415 20 1058 465 40 242 30 0 

 
 

Lateral Avinguda Diagonal 
Semàfor Bus Cotxes 
Vehicle Taxi Bus Autoc Moto Cotxe
fase 1 1 1 1 12 15 
fase 2 6 0 1 11 16 
fase 3 4 1 1 12 19 
fase 4 3 2 0 13 15 
fase 5 3 1 1 8 20 
fase 6 5 1 1 11 21 
fase 7 5 2 0 12 16 
fase 8 4 0 0 14 18 
IHP 153 40 25 460 692 

 

Taula 6.6: Comptatges de vehicles al semàfor de Francesc Macià 
situat entre les dues direccions de l’avinguda Pau Casals. 
Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 6.10:Localització dels comptatges.
Font: Elaboració pròpia.

Taula 6.7: Comptatges de vehicles a la cruïlla Francesc Macià –
Avinguda Diagonal. Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 6.11:Localització dels comptatges.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 6.12: Localització dels comptatges. 
      Font: Elaboració pròpia. 

Taula 6.8: Comptatges de vehicles al lateral de 
l’Avinguda Diagonal. Font: Elaboració pròpia. 
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 Urgell 
 C M A 
fase 1 24 8 0 
fase 2 29 18 2 
fase 3 21 24 0 
fase 4 26 16 1 
fase 5 19 17 1 
IHP 941.5 656.7 31.6 

 

Aquí no hi havia semàfor per tant el que s’ha fet és comptar els vehicles durant 10 minuts. 
 

 Pau Casals - Diagonal 
 Mov 1 Mov 2 
 C M A C M A
 71 24 6 354 93 10
% girs 18.10 81.90 
IHP 426 144 36 2124 558 60

 
 

S’ha de tenir en compte que aquests comptatges s’han fet de manera manual i per una sola 

persona. Per tant, és comprensible que no hi hagi una concordància total entre dues dades 

extretes en dos comptatges diferents, ja que òbviament s’han fet en moments diferents 

(encara que dins del mateix interval d’hora punta del matí). 

Aranya de trànsit. 

Figura 6.15: Aranya de trànsit 2008. Font: Ajuntament de Barcelona. 

Taula 6.9: Comptatges de vehicles al carrer Compte Urgell. 
Font: Elaboració pròpia.

Figura 6.13:Localització dels comptatges.
Font: Elaboració pròpia.

Taula 6.10: Comptatges de vehicles que giren per 
Pau Casals o que segueixen per Francesc Macià. 
Font: Elaboració pròpia.
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Figura 6.14:Localització dels comptatges.
Font: Elaboració pròpia.
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L’aranya de trànsit ens mostra les intensitats en milers de vehicles diaris. Per extreure la IHP 

el valor donat a l’aranya de trànsit s’ha de multiplicar per un factor d’hora punta igual a 0’07. 

Si es compara una de les dades de les que es té el comptatge manual amb una de les de 

l’aranya, per exemple la del carrer Compte Urgell, obtenim: 

Segons l’aranya de trànsit:  

24.640 veh/dia · 0’07 = 1.725 veh/hora punta 

Segons els comptatges mostrats a la taula 4.9: 

941’5 cotxes + 656’7 motos + 31’6 altres = 1.629’8 veh 

En aquest cas el nombre de vehicles en hora punta 

dels comptatges és un 6% inferior al que surt de 

l’aranya de trànsit, com era d’esperar no ha sortit el 

mateix nombre, tot i això és una diferència molt acceptable. Sempre que s’ha trobat un cas 

així, en el que es disposa d’una dada de l’aranya i una dels comptatges in situ s’ha donat 

més importància a la dels comptatges in situ ja que les dades de l’aranya estan extretes del 

Transcad i mai poden tenir la mateixa fiabilitat. 

Línies i recorreguts dels autobusos. 

A la taula següent es mostren les línies d’autobús que passen per Francesc Macià i el seu 

recorregut en aquell tram. Els punts negres que es veuen a les imatges són les parades de 

cada línia. 

     

6, 7, 33, 34 15 27, 32 41 63, 67 

 

Freqüència de pas dels autobusos. 
 

Línia 6 7 15 27 32 33 34 41 63 67 

Freqüència 09:00 07:00 06:00 06:50 08:00 05:50 06:30 07:00 10:30 11:30

Figura 6.16: Detall de l’aranya amb el 
nombre a comparar ressaltat. Font: 
Ajuntament de Barcelona. 

Taula 6.11: Recorregut de cada línia d’autobús que passa per Francesc Macià.

Taula 6.12: Freqüència de pas de cada autobús que passa per Francesc Macià.
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Temps de trajecte. 

Tal i com s’ha assenyalat anteriorment, la 

plaça Francesc Macià és un punt on els 

autobusos perden temps. Calcular el 

temps de trajecte en aquest punt és una 

manera de comptabilitzar aquest 

problema i, a més, proporcionarà dades 

per després veure si les millores 

proposades redueixen aquest temps. 

El temps de trajecte s’ha extret amb 

mesures de camp, per a prendre aquestes mesures s’han seguit acuradament els passos 

següents: 

- Situar-se a la parada 1098. 

- Pujar a un dels autobusos que creuen la plaça (línies 6, 7, 33, 34, 63 o 67). 

- Engegar el cronòmetre quan aquest tanqui les portes (encara que no arranqui, ja que 

pot ser que tingui el semàfor vermell). 

- Quan l’autobús s’aturi a la parada número 524, apagar el cronòmetre. 

- Anotar el número de la línia i el temps de recorregut. 

- Creuar l’avinguda Diagonal i situar-se a la parada 822. 

- Pujar a un dels autobusos que creuen la plaça en direcció contrària (línies 6,7,33 o 

34). 

- Engegar el cronòmetre quan tanqui les portes. 

- Aturar-lo quan arribi a la parada 168. 

- Anotar el número de la línia i el temps de recorregut. 

 

 

Figura 6.17: Plànol situació parades contigües a Francesc 
Macià amb el número de parada. Font: Elaboració pròpia a 
partir de dades de TMB.
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Aquesta operació s’ha repetit fins que s’han obtingut un total de 10 mesures per cada 

direcció. Les mesures han estat preses a l’hora estudiada, de 8:00 a 9:00 del matí. 
 

Direcció Zona Universitària 
Data Línia Hora Temps (s)

7 7:58 85 
6 8:10 90 

67 8:23 85 
34 8:35 100 
33 8:50 92 

02/03/2009 

6 9:00 91 
33 8:00 87 
67 8:10 109 
33 8:24 94 
7 8:36 90 

03/03/2009 

63 8:46 95 
Mitjana 93 

 

Direcció Centre Ciutat 
Data Línia Hora Temps (s) 

34 8:05 140 
6 8:18 160 

33 8:30 145 
7 8:40 160 
7 8:59 159 

02/03/2009 

33 9:08 161 
33 8:05 140 
6 8:17 161 
7 8:30 160 

34 8:40 158 

03/03/2009 

33 8:51 160 
Mitjana 155 

 

 

Fases semafòriques. 

Taula 6.13: Mesures del temps de 
recorregut dels autobusos direcció Zona 
Universitària. Font: Elaboració pròpia. 

Taula 6.14: Mesures del temps de recorregut 
dels autobusos direcció Centre de la Ciutat. 
Font: Elaboració pròpia. 

Figura 6.18: Plànol de referència dels semàfors de l’esquerra de Francesc Macià.  
       Font: Ajuntament de Barcelona.
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Al parell de figures anteriors i a les que venen a continuació es poden observar les fases 

semafòriques detallades de la Plaça Francesc Macià i els seus entorns juntament amb els 

plànols de referència. Als plànols, cada semàfor té un número i les fletxes apunten cap on 

apunta el semàfor. Amb aquest número, si es busca a la taula que està a continuació, es pot 

extreure el temps de verd, d’àmbar i de vermell de cada semàfor. A la part de baix de les 

fases semafòriques es troben els diferents plans que donen les durades de les diferents 

fases, es prendrà el pla P1 que és el que correspon a l’hora estudiada. Més endavant 

s’explicarà com introduir les dades de semàfors a l’Aimsun. 

 

 

 

Figura 6.19: Taula del regulador dels semàfors de la banda esquerra de la plaça.  
       Font: Ajuntament de Barcelona.
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Figura 6.20: Plànol de referència dels semàfors de la dreta de Francesc Macià.  
       Font: Ajuntament de Barcelona.

Figura 6.21: Taula del regulador dels semàfors de la dreta de Francesc Macià.  
       Font: Ajuntament de Barcelona.



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

 

 

71

6.2.2. Introducció de les dades a l’Aimsun. 

Per començar s’ha introduït el plànol de referència per poder tenir una base exacta sobre la 

que dibuixar la geometria. Aquest plànol és en format .dgn (Microstation) i s’ha importat 

directament amb aquest format. Tot seguit, s’han anat dibuixant tots els carrers i la plaça. 

Per fer-ho es disposava de l’amplada i el nombre de carrils de cada secció. S’ha de tenir en 

compte que una geometria acurada és la base per una aproximació fidedigna a la realitat, 

sinó els vehicles de la simulació realitzen maniobres estranyes i creen conflictes que no 

existeixen a la realitat. El problema geomètric d’aquesta simulació radica en la plaça, les 

seccions que proporciona l’Aimsun són rectes, per tant per fer les corbes s’han de posar 

molts petits trams i després veure si hi ha algun punt on els vehicles fan un moviment 

estrany i rectificar la geometria fins que la circulació d’aquests vehicles sigui contínua. 

Després d’això, a cada cruïlla s’han de posar les possibles direccions que es poden prendre 

des de cada carril. És a dir, a part de marcar els 

carrils de gir obligatori s’ha de suposar cap a on 

van els vehicles que circulen per cada carril, ja 

que se suposa que els conductors reals es 

col·loquen amb antelació en aquells carrils que els 

aniran millor per arribar al seu destí. A la figura 

6.22. es pot veure un exemple. Els cotxes que 

venen de la secció   1   , poden anar a la secció   

3   o bé a la   4   .El mateix els hi passa als que 

venen per la secció   2  . 

Tenint els carrers dibuixats, el següent pas és introduir els elements de regulació de les 

cruïlles (semàfors, senyals de stop i de cediu el pas). S’ha de crear un nou “Plan de Control 

Maestro” i allà dins anar introduint els semàfors cruïlla 

per cruïlla. Tot seguit s’explica l’exemple del semàfor de 

la cruïlla representada a la Figura 6.22. Primer de tot, 

s’han d’identificar els números dels semàfors de la 

cruïlla desitjada, a la figura de la dreta (Figura 6.23) es 

pot observar una ampliació de la zona de la cruïlla del 

plànol de referència de la Figura 6.18. S’observa que el 

semàfor que regula els vehicles que baixen de Pau 

Casals és el número 4, i el que regula el vehicles que 

circulen per la Plaça Francesc Macià és el 10. 

Fi

Figura 6.23: Plànol de referència de la 
cruïlla de Francesc Macià amb Pau 
Casals. Font: Ajuntament de Barcelona.

1

3

4 

Figura 6.22: Cruïlla de Francesc Macià amb Pau 
Casals, base Aimsun. Font: Elaboració pròpia. 

2
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Amb aquesta informació s’accedeix a la taula del seu regulador (figura 6.19), del qual se 

n’ha fet un muntatge a la figura següent amb la informació que interessa únicament: 

Amb aquesta informació de la figura 6.24 s’ha d’omplir la finestra de l’Aimsun següent: 

* s’inclou la fase àmbar com a verd perquè els vehicles de l’Aimsun s’aturen amb el semàfor en àmbar, 
cosa que no passa a la realitat. 

Com s’ha observat als quadres anteriors, les lletres minúscules pertanyen a la lletra 

majúscula següent, per tant, la “s” i la “t” pertanyen a la “A”; la “b”, la “c”, la “d” i la “e” 

pertanyen a la “F” i així successivament. La manera de calcular les durades de cada fase és 

la descrita als quadres anteriors.  

Per calcular el  desplaçament  s’ha d’agafar el “desfase” de la taula de la figura 6.24, o sigui 

la casella rodejada de color verd. Aquest “desfase” fa referència a la fase “A”, per tant, com 

que la primera fase que s’ha introduït a l’Aimsun és la “e” s’ha de comptabilitzar, i es posa a 

la casella “Desplazamiento”, en aquest cas s’ha trobat de la següent manera: 

Desplaçament  = “Desfase” + A + b + c + d = 13 + 17 + 3 + 3 + 3 =  39 segons  

S’ha procedit de la mateixa manera per totes les cruïlles de la simulació. 

 

Figura 6.24: Muntatge on es mostren els semàfors 4 i 10 i les durades.  
       Font: Elaboració pròpia a partir del Regulador de l’Ajuntament de Barcelona.

F – (b + c + d) + I + j* = 
19 - (3 + 3 + 3) + 8 + 3 = 21 
En verd el grup 4 

L – j = 
14 – 3 = 11
Tot vermell

P + R + A + b + c* = 
11 + 22 + 17 + 3 + 3 = 56 
En verd el grup 11 

d = 3 
Tot 
vermell

Figura 6.25: Finestra de l’Aimsun que conté la informació del semàfor de la cruïlla 162 amb la justificació de 
l’obtenció de cada durada. Font: Elaboració pròpia.
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Un cop totes les cruïlles estan regulades s’han d’introduir els vehicles. Per fer-ho es posa un 

centroide a cada secció inicial o final. Els centroides que estan a seccions inicials seran els 

Orígens i els que estan a seccions finals seran els Destins, quan estiguin tots col·locats 

s’haurà creat l’estructura de la matriu d’origen-destí (O/D). 

 

Després, a cada centroide se li ha posat un nom per reconèixer-lo i tots els valors de la 

matriu han estat introduïts en base als comptatges de vehicles in-situ, a l’aranya de trànsit i 

a l’observació. La matriu O/D s’ha d’anar regulant a base de prova i error, o sigui que una 

vegada creada una matriu coherent es fa la simulació i ,després d’observar els moviments 

dels vehicles i comparar diverses dades amb les reals, es retoca la matriu fins obtenir el 

resultat desitjat. Aquesta operació de prova i error s’ha repetit unes 40 vegades fins a 

aconseguir una simulació de la plaça Francesc Macià prou acurada per poder ser 

comparada amb les propostes de millora. A la figura 6.28 es pot veure la matriu O/D 

definitiva creada per simular la plaça Francesc Macià. 

 

Com que aquest carrer és de 
doble sentit en aquesta casella 
hi ha dos tipus “Hacia” i 
“Desde”, cadascun d’aquests 
anirà a orígens o destins 
respectivament. 

Identificador de l’origen i del 
destí amb el nom del centroide. 

Figura 6.26: Imatge centroide. 
Font: Elaboració pròpia. 

Figura 6.27: Quadre de modelització d’un centroide, en aquest cas 
el del carrer Fra Luis de Granada. Font: Elaboració pròpia. 
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Aquest procés es pot repetir per tots els tipus de vehicles que es vulguin introduir. Com s’ha 

pogut observar als comptatges de vehicles, les motocicletes són un mitjà de transport molt 

comú a la ciutat de Barcelona, és per això que s’ha decidit introduir-les també a la simulació. 

Les motocicletes a l’Aimsun es comporten com petits cotxes i no com les motos reals, que 

avancen les cues entre els carrils de cotxes, per compensar aquest factor s’ha reduït el 

nombre de motocicletes més o menys a la meitat a base de prova i error fins a aconseguir la 

situació més semblant possible a la realitat. La matriu de motos es pot veure a l’annex E. Un 

altre tipus de vehicle important, i que s’ha de diferenciar, és el taxi, ja que té les propietats 

del cotxe però és un transport públic, per tant pot passar pel carril bus. S’han introduït 

només als centroides que donen a carrils bus, perquè pels altres carrers a l’hora de fer els 

comptatges de vehicles no es van distingir dels cotxes privats. La matriu de taxis es pot 

veure a l’annex E. Finalment, la demanda de trànsit queda de la següent manera: 

Orígens 

Destinacions 

Vehicle 

Hora de simulació 

Figura 6.28: Finestra de l’Aimsun on es veu la matriu O/D amb una petita descripció de les seves parts.  
Font: Elaboració pròpia

Figura 6.29: Finestra corresponent a la 
demanda de trànsit, amb les matrius que 
s’han introduït. Font: Elaboració pròpia. 
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Els autobusos, però, no s’introdueixen amb una matriu, sinó que s’ha de crear una línia de 

transport públic per cadascun, marcar-li el recorregut i posar-li la següent informació: 

Figura 6.30: Recorregut de la línia 33 amb la finestra on es veuen els trams detallats i finestra dels horaris. 
       Font: Elaboració pròpia. 

1 

2 

3 4 
5 

6 

7 

8 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Parades 

Trams

Nom de la línia 

Temps mig que aquest bus 
inverteix en cada parada. 

Els autobusos de la línia 33 surten en 
intervals de mitja 5’ 50’’, amb una 
desviació d’un minut. Els autobusos de 
la línia 33 són articulats.

Identificador, nom i 
número de la parada.
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A la figura anterior es pot observar l’informació que s’ha d’introduir per simular una línia 

d’autobús. Al plànol es veuen destacats els trams pels quals passa, que queden reflectits 

després a la finestra “Principal”, s’han numerat de l’u al vuit per identificar-los i relacionar-los. 

Hi ha trams que contenen una parada, en aquest cas a la banda esquerra es té la possibilitat 

de triar-la si la línia realment fa ús d’aquella parada. 

Si es selecciona la pestanya “Horarios” s’accedeix a una finestra on, segons la franja horària, 

es poden introduir els intervals de pas d’aquella línia. En aquest cas, el de la línia 33, que a 

les vuit del matí és de cinc minuts i cinquanta segons de mitja amb una desviació d’un minut. 

A més d’això permet seleccionar el tipus de vehicle, en aquest cas “Bus articulat”. 

Si a la finestra “Principal” s’ha assenyalat que la línia d’autobús para en algun tram, les 

parades apareixen a la finestra “Horarios” a la part “Tiempo de Parada”, allà s’ha d’introduir 

el temps que els autobusos estan a cada parada, per aquest projecte a totes les parades 

s’ha considerat una mitja de 20segons invertits per parada. 

Els autocars s’han introduït de la mateixa manera que els autobusos ja que molts passen pel 

carril bus i les característiques són d’un autobús, la única diferència és que aquests no 

paren a cap parada. 

6.2.3. Comparació simulació - realitat. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, a l’hora d’implementar la matriu O/D, i per a que 

donessin uns resultats satisfactoris, s’han realitzat un gran nombre de iteracions. Tot seguit 

es mostraran els resultats de la que s’ha donat per bona. Primer de tot per calcular amb 

l’Aimsun el temps de trajecte dels autobusos s’han col·locat uns detectors just després de la 

parada de sortida i just abans de la parada d’arribada, per a que anotin el temps en que els 

autobusos passen per aquell punt. A la figura següent s’observa on s’han posat els detectors: 

Figura 6.31: Detall dels detectors de 
les parades de la banda esquerra de la 
plaça. Font: Elaboració pròpia. 

Detector de la parada d’arribada 
sentit Zona Universitària. 

Detector de la parada de sortida 
direcció Centre de la Ciutat. 

Parades 



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

 

 

77

Taula 6.16: Temps de trajecte 
direcció zona universitària. Font: 
Elaboració pròpia. 

I com se’ls hi diu què es vol que comptabilitzin. 

Les dades estadístiques que surten de l’Aimsun s’introdueixen directament a un arxiu Acces, 

en aquest cas s’han fet 10 replicacions de la simulació, les quals han donat els resultats 

següents: 

 

 
 

Direcció centre ciutat 
Línia Temps [s] 

33 136.98 
7 152.87 

34 128.24 
6 139.57 

Mitja 139.41 

 

Direcció Zona Universitària
Línia Temps [s] 

33 103.26 
7 107.72 
6 95.22 

34 101.39 
63 105.28 
67 109.96 

Mitja 103.81 

 

 

En direcció Centre de la Ciutat la simulació ha donat una mitja de temps de trajecte de 139 

segons, en la realitat (mitjançant els comptatges) es va obtenir una mitja de 155 segons, el 

que resulta en un error del 10%, un error acceptable. 

Pel que fa a la direcció Zona Universitària la simulació ha donat 103 segons, quan en realitat 

es tenien 93 segons, un error del 11% que també s’ha acceptat. 

Les altres dades amb les que s’ha comparat la situació real amb la seva simulació han estat 

els aforaments de vehicles, com s’ha observat a l’apartat anterior es tenen dades dels 

aforaments preses in-situ i també proporcionades per l’aranya de trànsit. A la taula següent 

s’observen aquestes dues dades comparades amb la simulació. De cada dada dels 

Ubicació del fitxer Acces on es 
guardaran els resultats de les 
replicacions Figura 6.32: Finestra “general” de la sortida de l’escenari 534. 

        Font: Elaboració pròpia. 

Figura 6.33: Replicacions de l’escenari 
número 534. Font: Elaboració pròpia. 

Taula 6.15: Temps de trajecte 
direcció centre ciutat. Font: 
Elaboració pròpia.
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comptatges in-situ s’ha extret un rang corresponent al 10% d’error, per tenir una referència 

d’entre quins valors hauria d’estar el resultat de la simulació. 

 Dades de camp Rang 
 cotxes motos altres 

1veh=2motos
2veh=1altres mín. màx. 

Aranya 
trànsit Simulació

c/ Compte Urgell 941 656 31 1.331 1.198 1.464 1.725 994 
F. Macià Nord 2.550 700 96 3.092 2.783 3.401 3.631 3.835 
F Macià Sud 2.280 960 100 2.960 2.664 3.256 4.409 3.219 
Av Pau Casals 570 275 14 736 662 809 1.136 774 
c/ Calvet 550 210 12 679 611 747 1.236 651 
Diagonal Lat Mar 845 460 0 1.125 1.013 1.238 1.242 1.158 

 

Tal i com s’observa a la taula anterior els valors donats pels detectors situats a la part sud 

de la Plaça Francesc Macià, a l’avinguda Pau Casals, al carrer Calvet i al lateral de 

l’avinguda Diagonal direcció centre de la ciutat (abans de la Plaça Francesc Macià) estan 

dins del rang del 10% d’error. El carrer Compte Urgell i la part Nord de la Plaça Francesc 

Macià, però, no estan dins d’aquest rang. L’aforament de Compte Urgell proporcionat pels 

detectors de l’Aimsun està un 25% per sota, és realment inferior, però és un carrer que s’ha 

observat que no dóna problemes a la realitat, no hi ha embussaments. A més només hi ha 

un autobús que hi baixa, el 41, i no ve de l’avinguda Diagonal sinó de Josep Tarradellas. 

Principalment per aquests dos motius s’ha decidit que no era transcendental que l’aforament 

fos més acurat. Pel que fa al nombre de vehicles que circulen per la part nord de la plaça 

Francesc Macià, el proporcionat pels detectors de la simulació és un 24% superior a la 

realitat i un 6% superior a l’aranya de trànsit, s’ha donat per bo aquest valor ja que queda a 

prop del valor de l’aranya i era realment difícil comptar els vehicles en aquell punt perquè no 

hi ha semàfor que parés els vehicles, hi ha molts carrils i es van comptar els vehicles durant 

10 minuts seguits. 

6.3. Simulacions propostes de millora en direcció Centre de la Ciutat. 

Per simular les propostes de millora s’ha agafat com a base la simulació de la situació real i 

s’hi han fet les modificacions. Per regla general no s’han tocat les matrius d’origen-destí, si 

en algun cas s’ha fet es trobaran les justificacions més endavant. Tampoc s’ha modificat cap 

ruta de bus (no s’han fet canvis de carrers) ni les seves freqüències. I per últim, comentar 

també que no s’ha modificat la geometria dels carrers, no s’ha pres part de la vorera ni s’ha 

eixamplat cap carril en detriment dels altres. 

 

Taula 6.17: Comparativa entre les dades d’aforaments de camp, amb un rang del 10%, de l’aranya de trànsit i 
de la simulació de la situació real. Font: Elaboració pròpia.
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6.3.1. Proposta de millora 1: carril bus a la banda dreta del lateral de la Diagonal. 

Com s’ha comentat anteriorment, el tram del lateral de l’avinguda Diagonal en direcció al 

centre de la ciutat, just abans de la plaça Francesc Macià és l’únic punt de Barcelona on 

trobem un carril bus a la banda del conductor. Si bé sigui perquè tot el material rodant té les 

portes a la banda dreta o perquè no hi ha espai per habilitar illots que acullin les parades, 

aquest tipus de carril bus no s’usa a Barcelona. Llavors no s’ha trobat sentit a que en aquest 

petit tram els autobusos hagin de col·locar-se a l’esquerra abans de creuar la plaça. La 

proposta es basa en posar el carril bus a la banda dreta del lateral per evitar incidents en el 

canvi de carril (com ara xocs autobús - automòbil) i millorar el temps de trajecte de l’autobús 

en aquesta direcció. 

 

 

 

 

 

 

Per fer-ho viable, s’ha d’eliminar la fase semafòrica en que tenien verd simultàniament els 

cotxes i el carril bus (Figura 6.35, situació real, fase 3) ja que hi hauria interferència en els 

girs a la dreta del cotxes que volguessin baixar per l’Avinguda Josep Tarradellas. Si aquesta 

fase de 5 segons li donem al carril bus es formen cues molt llargues de cotxes, molt pitjors 

que les de l’actualitat. Si per contra li donem als cotxes, el que passa és que endarrerim molt 

els autobusos perquè en aquesta proposta tots els taxis passen pel carril bus (no com a la 

simulació de la realitat en que uns passen i els altres no). Per tant al final s’ha optat per fer 

un canvi de les fases semafòriques i deixar-les així: 

- 40s verd pels cotxes de dins de la plaça. 

- 21s verd pel carril bus exclusivament. 

- 24s cotxes que venen de la Diagonal (tant pel lateral com pel centre). 

 

Figura 6.34: Vista de la ubicació del carril bus a la banda dreta en Aimsun. 
      Font: Elaboració pròpia.
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Amb aquesta proposta, el temps de trajecte en direcció Centre 

de la Ciutat és de 02:01, el que suposa una disminució de 18s 

en el temps de trajecte respecte a la simulació de la realitat. A la 

taula 6.18 es pot observar el detall de les mitges del temps de 

trajecte extretes de l’Aimsun de cada línia d’autobús que creua la 

plaça, en hora punta. Les dades s’extreuen des dels mateixos 

detectors que en la simulació de la situació real. 

Direcció centre ciutat
Línia Temps [s] 

33 117.67 
7 128.25 

34 117.15 
6 121.19 

Mitja 121.06  

6.3.2. Proposta de millora 2: carril bus al tronc central de la Diagonal. 

En aquest cas es proposa situar el carril bus al tronc central de la Diagonal, tal i com està 

després de la plaça i també en direcció Zona Universitària. 

Fases semafòriques proposta millora 1 Fases semafòriques situació real 

Figura 6.35: Comparativa de les fases semafòriques de la proposta de millora amb la situació real.  
       Font: Elaboració pròpia. 

Taula 6.18: Temps de 
trajecte direcció centre ciutat. 
Font: Elaboració pròpia. 

Figura 6.36: Vista de la ubicació del carril bus al tronc central de la Diagonal en Aimsun 
amb detall de la ubicació del nou detector. Font: Elaboració pròpia. 
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0
F. Macià

86m
L’Illa 

642’5m 

Numància
1.048’9m

Maria Cristina
1.524’8m

Pius XII 
1.958m 

Palau Reial
2.233’8m

822 
328’2m 373 

636’5m 
42 
940’6m 

494 
1.352’4m 493 

1.609’2m492 
1.868’8m

2543 
2.215’3m 2542 

2.507m 
310 
2.840’4m

Zona 
Universitària 

2.670m 

Per dur a terme aquesta proposta s’han de moure totes les parades fins al tronc central, el 

principal problema seria l’accessibilitat ja que el tramvia dificultaria l’accés. Tot seguit 

s’inclou una imatge que mostra les línies de tram i de bus amb les respectives parades.  

Les distàncies estan preses des de la plaça Francesc Macià, des del punt “0”. 

La línia vermella correspon al recorregut del tramvia i la verda al  

recorregut dels autobusos. La localització de les parades  

està assenyalada amb un punt negre per  

les del tramvia i un punt groc  

per les de bus. 

Hi ha 9 parades d’autobús 

i 7 de tramvia,  la  distància més gran 

 la trobem a les parades més properes a la plaça 

Francesc Macià. A les altres parades es podria plantejar de 

fer una actuació per convertir-les en parades mixtes tramvia-autobús. 

 

Parada 
bus Localització Distància a la parada 

de tram més propera Parada de tram 

310 Av Diagonal-Av Doctor Marañón 170’4 m Zona Universitària
2542 Z Universitària-ETSEIB 163 m Zona Universitària
2543 Av Diagonal-metro Palau Reial 18’5 m Palau Reial 
492 Av Diagonal-Av Joan XXIII 89’2 m Pius XII 
493 Av Diagonal-Gran Via Carles III 84’4 m Maria Cristina 
494 Av Diagonal-Gandesa 172’4 m Maria Cristina 
42 Av Diagonal-L'Illa Diagonal 108’3 m Numància 
373 Av Diagonal-Entença 6 m L'Illa 
822 Av Diagonal-Av de Sarrià 242’2 m Francesc Macià 

 

Amb la parada 822 s’ha procedit col·locant-la en front de l’actual, però no convertir-la en una 

parada mixta sinó en una parada 

només pel bus encara que 

estarà al costat de les vies de 

tram. Tot i que no té cabuda dins 

de l’abast d’aquest projecte, a la 

figura 6.37, es pot observar la 

possible ubicació de la parada 

822 en cas que s’implantés 

aquesta proposta de millora. 

 

Parada 822 
actual 

Possible ubicació
parada 822  

Figura 6.37: Proposta d’ubicació de la parada 822. 
        Font: Elaboració pròpia. 

Taula 6.19: Vista de la ubicació del carril bus al tronc central de la Diagonal en Aimsun amb 
detall de la ubicació del nou detector. Font: Elaboració pròpia. 
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Pel que fa a les fases semafòriques, el temps de verd dels 

autobusos s’ha deixat com l’actual. A més, s’ha considerat que 

una part dels taxis que passaven pel lateral de la Diagonal 

voldran passar ara pel carril bus del centre, s’han pres un terç 

dels taxis (50) i s’han passat al carril bus del tronc central de la 

Diagonal. Amb tot això s’han obtingut uns temps de recorregut de 

01:29  direcció  Centre de la  Ciutat. Que  en resum  suposen una 

Direcció centre ciutat
Línia Temps [s]
431 90.70 
465 92.27 
469 86.81 
471 89.15 
Mitja 89.73  

disminució del temps de trajecte respecte la simulació de la realitat de 50s. 

6.4. Simulació proposta millora en direcció Zona Universitària. 

Per solucionar el problema que els autobusos es quedin bloquejant la parada fins que el 

semàfor torni a canviar a verd (primer problema descrit a l’apartat 6.1.2) s’ha optat per 

endarrerir la parada doble uns metres, deixant d’aquesta manera espai per a parar al 

semàfor fora de la parada. 

Per altra banda, s’ha tractat d’afavorir el pas del bus augmentant 5 segons els temps de verd 

de l’entrada de la Plaça des dels carrils centrals de Diagonal. Es proposa un temps de verd 

de 49s amb un desfasament de 66s, quan actualment és de 44s amb un desfasament de 

71s. S’ha realitzat aquesta proposta perquè el semàfor que dóna pas a la plaça s’obri només 

4 segons després que l’anterior que té un desfasament de 62s. 

Fases semafòriques proposta millora Fases semafòriques situació real 

1 2 4 

Taula 6.20: Temps de 
trajecte direcció centre ciutat. 
Font: Elaboració pròpia. 

Figura 6.38: Situació de la parada doble prèvia a la plaça Francesc Macià, a l’esquerra la situació actual i a 
la dreta la proposta de millora. Font: Elaboració pròpia.

Figura 6.39: Comparativa de les fases semafòriques de la proposta de millora amb la situació real.  
       Font: Elaboració pròpia. 



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

 

 

83

 

Amb aquestes dues millores s’ha aconseguit un temps de 

trajecte de 01:39 en direcció centre de la ciutat, el que 

suposa una disminució de només 4s. Aquesta millora sembla 

poc significativa amb els resultats extrets a les simulacions, 

però resol un problema molt freqüent a la realitat que no s’ha 

sabut plasmar a la simulació. Com ja s’ha explicat a l’apartat 

de problemàtica, a vegades els autobusos, quan s’esperen a 

que el semàfor es posi en vermell bloquegen la parada, fent 

retardar els autobusos que venen a continuació. 

Direcció Zona Universitària
Línia Temps [s] 
419 97.32 
450 100.94 
454 91.84 
461 99.33 
463 107.57 
475 101.19 
Mitja 99.70 

 

En la simulació els autobusos s’han introduït donant-los una freqüència de pas i un 

recorregut, i el punt des del que surten està molt a prop de la parada conflictiva, amb això 

s’aconsegueix que els autobusos surtin separats entre ells i que no es formin els “combois” 

que es produeixen a la realitat degut tant a les fases semafòriques anteriors com a les 

diferents parades comunes. 

Taula 6.21: Temps de trajecte 
direcció Zona Universitària. Font: 
Elaboració pròpia. 
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7. Estudi impacte ambiental. 

7.1. Emissions mitjanes de CO2. 

Un estudi de TMB, presentat el maig del 2009, que s’anomena “Innovacions al sector de 

l’automòbil aplicades a flotes públiques”, desvetlla que un autobús amb combustible dièsel 

emet, de mitja, 1’41 kg de CO2 / km. 

Per comprovar la fiabilitat d’aquestes dades s’ha procedit al seu càlcul mitjançant el “EMEP-

CORINAIR: Emission Inventory Guidebook, 2007 - SNAP 07”. La taula següent mostra els 

quilograms de CO2 emesos depenent del tipus de vehicle a Espanya. S’ha ressaltat en 

vermell la categoria a la qual pertanyen els autobusos, segons les indicacions que dóna 

aquest mateix manual. Com que la dada que volem comprovar són les emissions de CO2, es 

pren doncs els 3’14 kg de CO2 per cada kg de combustible dièsel. 

 

A més d’aquesta dada també cal saber la densitat del diesel, que és de 830kg/m3 i el 

consum mig dels autobusos, que aquesta dada ens la proporciona TMB, 54l als 100km. Amb 

tot això, fem el càlcul següent i comprovem que efectivament el resultat és exactament el 

proporcionat per l’estudi de TMB. 

kmkgCO
l

kgDiesel
kgDiesel

kgCO
km
l /41'1

1
83'0

1
14'3

100
54

2
2 =⋅⋅   (Eq. 7.1) 

7.2. Emissions segons la velocitat. 

En totes les propostes de millora s’ha aconseguit una reducció en el temps de trajecte des 

de la parada d’abans de la plaça a la de després, aquest espai és constant ja que no s’han 

Figura 7.1: Emissions per kg de combustible segons tipus de vehicle.  
     Font: EMEP-CORINAIR: Emission Inventory Guidebook, 2007 - SNAP 07 
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allunyat o apropat significativament les parades. Això fa que aquesta disminució del temps 

de trajecte tingui una incidència directa en la velocitat comercial d’aquell tram, que haurà 

estat augmentada. En aquestes condicions, augmentar la velocitat comercial fa que aquesta 

s’acosti als punts òptims de funcionament del motor, on el consum i les emissions són 

inferiors. 

Tot seguit es mostren unes fórmules per calcular el consum de combustible segons la 

velocitat en els autobusos urbans. 

Amb aquesta fórmula s’ha realitzat el següent gràfic: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altra banda, a les dues propostes de millora en direcció al centre de la ciutat s’ha 

eliminat el canvi de carril del carril bus (recordar que actualment el carril bus passa d’estar a 

la banda dreta del lateral de la Diagonal a la banda esquerra). Aquest moviment, a part de 

crear situacions d’alt risc tant pels vehicles privats com pels autobusos, ocasiona aturades i 

també moltes acceleracions brusques del bus perquè al sortir de la parada ha de trobar lloc 

per situar-se a l’altra banda del carrer. Aquestes situacions d’engegada-aturada són les que 

majors emissions generen, i s’han eliminat. 

Figura 7.2: Consum de combustible segons la velocitat. Font: COPERT III. 

Gràfic 7.1: Consum de combustible en funció de la velocitat per autobusos urbans. 
    Font: Elaboració pròpia.
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7.3. Estalvi d’emissions 

7.3.1. Proposta de millora 1 en direcció centre de la ciutat. 

Aquesta proposta era en la que s’habilitava el carril bus a la banda dreta del lateral de la 

Diagonal. Cal recordar que les dades extretes de la simulació pel que fa referència a temps 

de trajecte donaven un estalvi de 18 segons respecte a la simulació de la situació real. Es 

prendrà doncs aquest valor per calcular l’estalvi d’emissions de CO2 aproximat per aquesta 

proposta. Tot seguit es mostren els càlculs fets per obtenir dit estalvi. 

Primer de tot s’ha calculat la velocitat mitja en aquell tram. Per això s’ha hagut de mesurar la 

longitud del recorregut entre les dues parades, que ha resultat ser de 651’4m. Aquesta s’ha 

dividit entre el temps de trajecte extret de la simulació de la proposta de millora 1. Finalment 

s’han canviat les unitats a km/h. 

hkm
h

s
m

km
s

m /37'19
1

3600
1000

1
06'121
4'651

=⋅⋅           (Eq. 7.2) 

Ara si, aplicant la formula de la figura 7.2, obtenim un factor de consum de 381’45 g/km, amb 

el que podem fer un càlcul aproximat de les emissions. 

kmkgCO
gDiesel

kgDiesel
kgDiesel

kgCO
km
gDiesel /20'1

000.1
1

1
14'345'381

2
2 =⋅⋅       (Eq. 7.3) 

7.3.2. Proposta de millora 2 en direcció centre de la ciutat. 

Aquesta proposta era en la que s’habilitava el carril bus al tronc central de la Diagonal. Cal 

recordar que les dades extretes de la simulació pel que fa referència a temps de trajecte 

donaven un estalvi de 50 segons respecte a la simulació de la situació real. Es prendrà 

doncs aquest valor per calcular l’estalvi d’emissions de CO2. 

A partir d’aquí es procedirà de la mateixa manera que a la situació anterior. 

Velocitat comercial: hkm
h

s
m

km
s
m /13'26

1
3600

1000
1

73'89
4'651

=⋅⋅               (Eq. 7.4) 

Si s’aplica la fórmula obtenim un factor de consum de 335’20 g/km. 

Emissions: kmkgCO
gDiesel

kgDiesel
kgDiesel

kgCO
km
gDiesel /05'1

000.1
1

1
14'320'335

2
2 =⋅⋅             (Eq. 7.5) 
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7.3.3. Comparativa de les emissions de la simulació de la realitat amb les propostes 
de millora. 

Per tenir una visió general de la millora, a part de comparar les emissions amb la mitjana 

donada anteriorment (1’41 kg de CO2 / km) es compararà amb l’emissió extreta de la 

simulació de la situació real. El procediment de càlcul serà el mateix que als apartats 

anteriors. 

Velocitat comercial: hkm
h

s
m

km
s

m /82,16
1

3600
1000

1
41'139
4'651

=⋅⋅               (Eq. 7.6) 

Si s’aplica la fórmula obtenim un factor de consum de 405’43 g/km. 

Emissions: kmkgCO
gDiesel

kgDiesel
kgDiesel

kgCO
km
gDiesel /27'1

000.1
1

1
14'343'405

2
2 =⋅⋅             (Eq. 7.7) 

A continuació s’ha fet un gràfic de les emissions de CO2 respecte la velocitat, en el que 

podem veure tres marques que corresponen a les 3 velocitats estudiades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació es pot veure una taula resum de les emissions per les simulacions de la 

realitat i de les propostes de millora en direcció al Centre de la Ciutat, les que milloren 

significativament el temps de trajecte. 

 

Gràfic 7.2: Emissions de CO2 respecte la velocitat per autobusos urbans.  
     Font: Elaboració pròpia.
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Simulacions Realitat Proposta 1 Proposta 2 

Emissions per km kmkgCO /27'1 2  kmkgCO /20'1 2  kmkgCO /05'1 2  

Emissions 829’26 g CO2 780’23 g CO2 685’62 g CO2 

Estalvi de CO2 - 49’04 g CO2 143’63 g CO2 

Percentatge reducció - 5’91% 17’32% 

 

 

Partint d’aquests resultats, i considerant les línies de bus implicades (6, 7, 33 i 34), l’estalvi 

de CO2 amb la proposta 1 és de 22’71 kg de CO2 /dialaborable. Considerant el descens en el 

nombre d’autobusos durant els caps de setmana, això implica un estalvi de CO2 anual de 

6.842’85 kg. 

Amb la proposta 2, durant un dia laborable l’estalvi de CO2 és de 66’50 kg. Anualment, això 

suposa un estalvi de CO2 de 20.041’56 kg. 

Taula 7.2: Comparació de les emissions i estalvi respecte la simulació de la situació real.  
    Font: Elaboració pròpia. 
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8. Pressupost i cost del projecte. 

8.1. Partida proposta de millora 1. 

Aquesta partida inclou la proposta de millora 1 en direcció al centre de la ciutat i la proposta 

en direcció Zona Universitària. 

  Actuacions Quantitat Preu Total 

Metre lineal de pintat de carril bus 340m 2’5€/m 850€ 

Fressat de l'antic carril bus per pintar com a 
carril de trànsit general 185m2 5’8€/m2 1.073€

Metre lineal de pintat carril trànsit general 340m 2€/m 680€ 

Fressat de l'antic carril de trànsit general per 
pintar com a  carril bus 170m2 5’8€/m2 986€ 

Pintat de senyals horitzontals de carril bus 3 30€ 90€ D
ire

cc
ió

 c
en

tr
e 

ci
ut

at
 

Canvi de lloc del semàfor per autobús 1 300€ 300€ 

Pl
aç

a Reprogramació del regulador semafòric per 
part d'una empresa privada 2 600€ 1.200€

Canvi de lloc de la marquesina de la parada 
1098 1 2.500€ 2.500€

Fressat del marcatge de parada doble 6m2 5’8€/m2 35€ 

Z.
 U

ni
ve

rs
ità

ria
 

Repintat de les senyals horitzontals de parada 2 30€ 60€ 

  Total   7.774€

 

 

  
Sense 

IVA IVA Benefici 
industrial

Despeses 
generals Total 

Proposta de millora 1 7.774€ 1.243’84€ 466’44€ 1.010’62€ 10.495€
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8.2. Partida proposta de millora 2. 

Aquesta partida inclou la proposta de millora 2 en direcció al centre de la ciutat i la proposta 

en direcció Zona Universitària, que com es pot observar és comuna amb la proposta anterior. 

 

 
Sense 

IVA IVA Benefici 
industrial

Despeses 
generals Total 

Proposta de millora 2 dins 
de l'abast del projecte 31.540€ 5.046’4€ 1.892’4€ 4.100’2€ 42.579€ 

Proposta de millora 2 total 57.540€ 9.206’4€ 3.452’4€ 7.480’2€ 77.679€ 

  Actuacions Quantitat Preu Total 

Metre lineal de pintat de carril bus 2.600m 2’5€/m 6.500€ 

Fressat de l'antic carril bus per pintar com 
a carril de trànsit general 1.332m2 5’8€/m2 7.726€ 

Metre lineal de pintat carril trànsit general 2.600m 2€/m 5.200€ 

Fressat de l'antic carril de trànsit general 
per pintar com a carril bus 1.300m2 5.8€/m2 7.540€ 

Pintat de senyals horitzontals de carril bus 16 30€ 480€ D
ire

cc
ió

 c
en

tr
e 

ci
ut

at
 

Canvi de lloc del semàfor per autobús 1 300€ 300€ 

Pl
aç

a Reprogramació dels reguladors semafòrics 
d'abans de la plaça en les dues direccions 
per part d'una empresa privada 

2 600€ 1.200€ 

Canvi de lloc de la marquesina de la 
parada 1098 1 2.500€ 2.500€ 

Fressat del marcatge de parada doble 6m2 5’8€/m2 35€ 

Z.
 U

ni
ve

rs
ità

ria
 

Repintat de les senyals horitzontals de 
parada 2 30€ 60€ 

 Total dins de l’abast del projecte   31.540€ 

Estudi implantació parades mixtes tramvia-
bus 1 5.000€ 5.000€ 

Fo
ra

 a
ba

st
 

Implantació parades mixtes tramvia-bus 6 3.500€ 21.000€ 

  Total   57.540€ 
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8.3. Partida elaboració del projecte. 

    Hores Preu Total 
enginyer industrial 400h 42€/h 16.800€
  Propostes, simulacions i anàlisi de resultats 400h   
enginyer tècnic 140h 24€/h 3.360€ 

  
Avaluació situació carrils bus a Londres, 
Brussel·les i Barcelona 140h   

administratiu 200h 12€/h 2.400€ 
  Recerca informació i contactes europeus 100h   
  Traducció de documents 100h   
Preu total de l'elaboració del projecte   22.560€

 

Despeses generals Preu 
Electricitat 350€ 
Telèfon 240€ 
Ús pc, impressora, escàner i càmera digital 500€ 
Llicència programes informàtics 3.000€ 
Impressió 300€ 
Total 4.390€ 

 

Preu total amb IVA = (22.560€ + 4.390€) * 1’16 = 31.262 €              (Eq 8.1) 
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Conclusions. 

Aquest projecte té dues parts clarament diferenciades, una és més teòrica en la que s’ha fet 

l’estudi de l’estat dels carrils bus a Barcelona i a dues ciutats europees (Londres i 

Brussel·les) i l’altra més pràctica de resolució d’un cas real.  

Barcelona és una ciutat relativament petita però molt densa, quasi quadruplica a Londres i a 

Brussel·les en densitat. Aquest factor és crucial per al desenvolupament del carril bus, ja que 

implica que es disposa de poc espai viari i la repartició d’aquest és complicada. En molts 

punts de la xarxa de carrils bus aquest dèficit d’espai desemboca en una amplada del carril 

bus totalment insuficient, en la que no només és impossible encabir-hi un carril bici o 

permetre el pas de les motocicletes sinó que a més en ocasions no hi cap ni el propi autobús. 

S’ha observat que hi ha menys tipus de carril bus diferents a Barcelona, la gran majoria es 

separen del trànsit general mitjançant una línia blanca, també degut possiblement a aquesta 

manca d’espai. 

En la resolució del cas real, a la plaça Francesc Macià, s’han obtingut unes reduccions de 

temps de trajecte molt considerables en direcció al centre de la ciutat. La solució més 

econòmica, que s’ha anomenat “proposta de millora 1”, implicaria menys canvis i per tant 

menys obres, estalvia 18 segons de temps de trajecte, el que significa un augment de la 

velocitat comercial en aquell tram del 15%.  

La proposta de millora 2, aposta per una estètica més semblant a la resta de la Diagonal i 

simètrica a la direcció Zona Universitària amb el carril bus al tronc central. A part, amb 

aquesta solució es recolza la idea que és convenient apartar el carril bus de les voreres en 

les que es donin activitats de proximitat (carrega/descàrrega, vianants, aturades de taxi, etc.). 

Per això a les grans avingudes es recomana que els carril bus es col·loqui al tronc central. 

Aquesta proposta però és molt més costosa ja que requereix canvis en un tram molt més 

llarg de la Diagonal, no només en l’entorn de la plaça. Amb aquesta proposta, segons les 

simulacions, els autobusos s’estalvien 50 segons de temps de trajecte, un augment del 55% 

en la velocitat comercial. 
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