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Sumari 
 

Barcelona compta actualment amb una àmplia xarxa d’autobús urbà, amb centenars de 
línies que comuniquen tots els barris de la ciutat. Aquesta gran xarxa és imprescindible 
perquè és l’únic transport públic de gran capacitat que pot arribar a certs barris de la 
ciutat on per uns o altres motius no hi arriba el metro. Aquest és,  però, l’únic gran 
avantatge d’una xarxa que va perdent passatgers constantment en favor d’altres mitjans 
de transport per culpa de la seva baixa velocitat comercial i de l’escas sentit global de la 
xarxa. 
La velocitat comercial de l’autobús a Barcelona no arriba als 12 km/h de mitjana, 
situant-se en alguns casos, com per exemple en hores punta al centre, per sota dels 8 
km/h. Aquesta baixa velocitat ha propiciat que en els darrers anys, tot i l’augment de 
l’ús del transport públic, els viatges en autobús a la ciutat hagin disminuit en benefici 
del metro en trajectes llargs i de la bicicleta o d’anar a peu en trajectes curts.  
Pel que fa a la xarxa en si ha estat durant molts anys formada per línies que responen a 
les necessitats de diverses zones de la ciutat. Aquestes línies han estat mantingudes, 
ampliades o reforçades segons la seva demanda o fins i tot per raons històriques  durant 
molts anys. El resultat de tot plegat és que al analitzar-les en conjunt ens trobem amb un 
conjunt de línies sense gaire sentit amb força solapaments en alguns punts i poques 
línies en d’altres. Tot plegat fa que només utilitzin la xarxa aquells usuaris que no tenen 
alternativa ja que és tracta d’un transport on cada usuari només coneix el trajecte i els 
horaris de les línies que utilitza. 
Tot plegat fa necessari un replantejament del transport públic en superfície a la ciutat i 
és aquí on sorgeix el projecte de las xarxa ortogolnal d’altes prestacions (també 
anomenada RetBus), la nova xarxa de busos ràpids de Barcelona. Aquesta nova xarxa 
està previst que comenci a entrar en funcionament a finals d’aquest any 2011 i consta de 
12 línies en forma de malla quadrada (7 verticals i 5 horitzontals, algunes d’elles amb 
ramificacions als extrems) que cobreixen la major part de la superfície urbana de 
Barcelona. 
Per poder implantar aquesta xarxa però és necessari, després d’estudiar els carrers per 
on passaran les línies i la situació de les seves corresponents parades, adequar aquests 
carrers. Aquest treball doncs tracta sobre les millores que cal realitzar per adequar els 
carrers a la futura implantació de la xarxa amb accions com la senyalització de nous 
carrils bus, mesures de prioritat semafòrica, limitació de girs a la dreta o previsió 
d’avançaments entre els nous busos ràpids i els actuals busos convencionals entre 
d’altres. Per això s’analitzaran un parell de corredors (1 vertical i 1 horitzontal) i es 
proposaran les millores necessàries per garantir la posada en funcionament de les noves 
línies amb totes les garanties. 
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1. Explicació de la nova xarxa 
 
La nova xarxa d’altes prestacions o RetBus és el pal de paller del nou model de 
transport públic en superfície de Barcelona. Consisteix en una xarxa de busos d’altes 
prestacions (més velocitat comercial, capacitat i freqüència) que ha de donar un impuls 
a l’antiquada xarxa actual d’autobusos urbans. Aquesta xarxa de busos d’altes 
prestacions s’engloba dins del model Bus Ràpid Trànsit (BRT), ja provat amb èxit i 
actualment en servei en diverses ciutats i zones urbanes del món. A Barcelona es tracta 
d’un servei amb una velocitat comercial entre la del metro i la del bus convencional, 
similar a la del tramvia però amb una flexibilitat molt major i un cost d’implementació 
menor que el d’aquest últim mitjà. 
 

1.1. Model teòric i corredors 
 
La xarxa s’inspira en el model de quadrícula estudiat i desenvolupat pel prestigiós 
catedràtic Carlos Daganzo, de la universitat de Berkeley. Consta d’un esquema ideal 
format per una densa quadrícula en el centre i de menys densitat de línies a la perifèria, 
adaptant-se sobretot aquestes últimes amb molta flexibilitat i comptant fins i tot amb 
ramificacions per poder arribar millor a totes les zones. El RetBus però és un concepte 
creat específicament per a les característiques i necessitats de Barcelona i serà el primer 
sistema BRT en xarxa i ocuparà aproximadament una superfície rectangular de 5x10 
km. Tècnicament s’anomena xarxa híbrida semialternada: híbrida perquè combina la 
forma ortogonal i la radial i semialternada perquè la distància entre els eixos 
horitzontals és la meitat de la que separa els eixos verticals (650 i 1300 metres 
respectivament). A més està previst que a la zona central de la xarxa les parades es 
trobin més juntes que als extrems (433 metres per 650 metres), responent a la major 
demanda en aquesta zona. Tots aquests detalls es poden veure als següents gràfics 
 

 
Figura 1.1 Esquema xarxa híbrida.       Figura 1.2 Àrea d’afectació Barcelona. 
Font: (TMB, 2011)                                       Font: (CENIT, 2010) 
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Figura 1.3 Esquema xarxa RetBus. Font: (TMB, 2011) 

 
Després d’estudiar les possibilitats entre TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), 
l’Ajuntament de Barcelona i el CENIT (Centre d’Innovació del Transport) a partir del 
model teòric es va acabar dissenyant una xarxa de 12 corredors, set dels quals són 
verticals i s’identifiquen amb la lletra V i els altres cinc són horitzontals (H): 
 
Corredors verticals: 
- V1: Plaça Espanya – Sarrià / Pedralbes 
- V2: World Trade Center – Bonanova 
- V3: Barceloneta – Vall d’Hebron 
- V4: Vila Olímpica – Plaça Sanllehy 
- V5: Passeig Marítim – Montbau 
- V6: Poblenou Mar – Hospital de Sant Pau 
- V7: Mar Bella – Llucmajor / Karl Marx 
 
Corredors horitzontals: 
- H1: Plaça Espanya – Diagonal Mar 
- H2: Collblanc / Amadeu Torner – Besòs  
- H3: Riera Blanca – Sant Adrià de Besòs   
- H4: Esplugues – Bon Pastor / La Maquinista 
- H5: Zona Universitària / Plaça Cerdà – Fabra i Puig / Can Dragó 
 
A Continuació es mostra la distribució d’aquests 12 eixos previstos: 
 



Implantació de dues línies d'autobús d'alta capacitat a la ciutat de Barcelona  8 

 
Figura 1.4 Xarxa RetBus. Font: (CENIT, 2010) 

 

1.2. Mesures d’introducció de la nova xarxa 
 
La implantació d’aquestes línies però no consisteix només a fer passar busos pels 
carrers escollits en el procés de disseny de la xarxa ja que es tractarà de busos d’altes 
prestacions, és a dir, principalment més velocitat comercial, a banda de més freqüència, 
que els busos convencionals. Per això s’han d’adoptar una sèrie de millores per tal 
d’adaptar aquests corredors al pas de la nova xarxa. Aquestes millores 
 

- Carril Bus: és la primera mesura a aplicar per segregar el bus del vehicle privat 
en els carrers amb 2 o més carrils de circulació. Aquests carrils bus però seran 
anomenats carrils Retbus i estaran pintats de color perquè per ells tampoc hi 
podran circular els taxis. 

 
- Girs a la dreta: es prohibiran els girs a la dreta en algunes cruïlles en les quals al 

efectuar el gir els cotxes puguin ocupar durant molt de temps el carril bus. 
Aquesta mesura serà imprescindible en les cruïlles amb regulació semafòrica per 
assegurar que el bus se n’aprofiti. 

 
- Modificacions de seccions actuals: Donada la linealitat dels corredors en alguns 

trams caldrà fer actuacions com segregar el carril bus de la resta o habilitar un 
carril exclusiu en sentit contrari. En zones amb carrils estrets pot ser necessari 
ampliar la calçada o reduir el nombre de carrils per assegurar el pas dels 
autobusos sense envair altres carrils. 

 
- Zones grogues per evitar bloqueig de carril adjacent: Consisteix en habilitar una 

zona on estigui prohibida la l’aturada al carril adjacent per permetre que el bus 
ràpid pugui avançar a busos convencionals amb els que comparteixi carril quan 
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aquests estacionin en una parada de les actuals línies convencionals que no 
coincideixi amb la del BRT. 

 
- Bus Lane Intermitent Priority: Es tracta d’un tipus de zona groga especial per a 

zones particulars. Consisteix en que, amb l’ajuda de les TIC i de sistemes de 
senyalització dinàmics i lluminosos, es tanqui provisionalment el carril adjacent 
per permetre l’avançament entre autobusos. Es l’opció més costosa i difícil 
d’implementar. 

 
- Parada doble: Consisteix en disposar de dues plataformes en sèrie en la mateixa 

parada per permetre l’aturada simultània de dos vehicles. Amb aquesta mesura 
es guanya temps i s’evita que el bus convencional aturi al bus ràpid en les 
parades en comú que tenen. 

 
- Macro-regulació semafòrica: Es tracta de modificar la regulació semafòrica que 

regeix els corredors per adaptar-la a la velocitat de l’autobús i així evitar que 
després d’efectuar una parada i perdre el ritme dels vehicles privats s’hagi 
d’esperar al semàfor. En definitiva adaptar les onades verdes semafòriques al 
ritme de l’autobús i no del vehicle privat. Es una mesura complicada d’implantar 
i que beneficia el transport públic en clar detriment del privat. 

 
- Prioritat semafòrica activa: Aquesta mesura permet donar una fase semafòrica 

addicional per a ús exclusiu de l’autobús. Persegueix dos objectius: evitar la 
detenció dels autobusos als semàfors en la mesura del possible i permetre 
avançaments a busos convencionals ocupant el carril adjacent abans que la resta 
de vehicles tinguin el semàfor en verd. 

 
- Mesures de millora vehicular: Els busos que s’utilitzaran hauran d’anar equipats 

amb senyals lluminoses potents, l’anomenat flushing, per tal d’assegurar la 
prioritat de pas. A més incorporaran sistemes GPS i de comunicació per fer més 
eficients i segures les operatives amb els TIC. També es contempla l’ús d’avisos 
sonors només per a casos especials com els d’avançament. 

 
Combinant adequadament totes aquestes mesures es preveu augmentar 
significativament la velocitat comercial dels autobusos sense un cost excessiu en la 
majoria dels casos i situacions. 
 
1.3. Estudis de demanda 
 

Per poder avaluar el nou servei i els efectes que implicarà prèviament a la presentació 
de la nova xarxa els autors de l’informe han desenvolupat un model amb el software 
TransCad que avalua el comportament dels usuaris en funció dels seus orígens, 
destinacions i serveis ofertats. Per poder fer els estudis de demanda cal definir: la 
zonificació del territori objecte d’estudi, els modes i xarxes de transport involucrats, les 
matrius de viatges origen/destí que representen la demanda i la calibració del model. 
La zonificació del territori s’ha fet a partir de les zonificacions realitzades a l’EMO 
(Enquesta de Movilitat Obligada) de 2001 i a l’EMIT (Enquesta de Movilitat I 
Transports) de 2007. Aquestes zonificacions, 200 zones a l’EMO i 68 a l’EMIT, s’han 
reduït a 198 i 44 respectivament i s’ha treballat amb totes dues per tenir uns resultats 
més fiables i acurats. 
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Pel que fa a les xarxes involucrades per poder simular el comportament dels seus 
usuaris amb l’aparició d’una nova alternativa com la xarxa d’autobusos d’altes 
prestacions s’han inclòs al model, a part de l’actual xarxa de bus convencional, tots els 
modes de transport ferroviaris: la xarxa de metro, les línies dels Ferrocarrils de la 
Generalitat (FGC), les línies de tramvia i les de rodalies (RENFE). 
Les matrius orígen/destí han de ser el més fiables possibles. Per això s’ha treballat amb 
la zonificació de l’EMO que és més específica però amb les dades de l’EMIT que són 
més actuals i aporten més informació sobre mobilitat no obligada. Aquestes dades més 
actuals i completes s’han hagut d’adaptar a la zonificació EMO. 
Per calibrar el model cal decidir els pesos dels diferents costos que l’usuari percep al 
llarg del seu viatge com per exemple el temps d’accés, el temps d’espera o les 
transferències. S’ha calibrat el model per dos casos: només estudiant el comportament 
dels usuaris del bus i estudiant tots els modes de transport, inclòs el vehicle privat en 
aquest últim cas. En un i altre cas tots els paràmetres són iguals excepte el del temps 
d’accés que generalment té menys importància (penalitza menys) als modes ferroviaris 
com el metro o rodalies. 
Els resultats son molt satisfactoris pel que fa a la nova xarxa de busos d’altes 
prestacions. A continuació es poden veure els resultats pel que fa al repartiment modal 
primer només amb la situació actual dels transport públic (gràfic de l’esquerra) i després 
tenint en compte la captació del vehicle privat (gràfic de la dreta). 
 

 
Figures 1.5 i 1.6 Repartiment modal del transport públic. Font: (CENIT, 2010) 

 
Els resultats en les dues situacions són força similars i se’n poden extreure algunes 
conclusions. La primera i més important és que la nova xarxa captarà, sempre segons els 
estudis, encara més viatges que l’actual xarxa d’autobús convencional, concretament 
aproximadament un 3% més. La importància d’aquest fet radica no només en la 
reorganització de les línies sinó sobretot en els pocs recursos que s’empraran en aquesta 
nova xarxa: només 265 vehicles. La segona conclusió és que l’actual xarxa 
convencional d’autobús queda pràcticament esborrada de la mobilitat urbana ja que no 
arriba a captar ni l’1% dels viatges. Una xarxa doncs que en el futur serà poc eficient 
però necessària per zones on la xarxa convencional sigui l’única alternativa possible. El 
3% de viatges que es preveu que la nova xarxa guanyi els perd el metro trencant així 
una mica l’actual equilibri existent entre bus i metro pel que fa a nombre de viatges.  
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1.4. Recursos  i  pressupost 
 
Aquest nou “mitjà de transport” s’ha de crear a partir d’un de ja existent: el bus 
convencional, reorganitzant-lo i optimitzant els seus recursos. En total per cobrir les 12 
línies de la nova xarxa es necessitaran 265 autobusos que es trauran en la seva totalitat 
de les línies convencionals actuals, eliminant-ne algunes, reduint el recorregut en 
d’altres o simplement reduint la freqüència. Aquesta extracció de vehicles de les línies 
convencionals s’ha de realitzar de la forma més òptima possible prioritzant les línies on 
es produeixi més captació de la demanda amb la introducció de la nova xarxa de busos 
ràpids. S’ha decidit actuar sobre les línies urbanes (s’exclouen les interurbanes i els 
busos de barri) amb intervals de pas per sota dels 20 minuts. En total s’han estudiat 
doncs les 46 línies que compleixen els requisits i els efectes que produeix sobre 
aquestes línies l’entrada en funcionament de la nova xarxa. Mitjançant un procés iteratiu 
s’han decidit les actuacions concretes a realitzar per extreure els vehicles d’aquestes 
línies. Així doncs les 46 línies estudiades es poden classificar en quatre grups: 
  
Línies que desapareixen: 15, 16, 17, 56, 58, 71, 74 
Línies que retallen el seu recorregut: 9, 14, 33, 39, 43, 44, 45 
Línies que incrementen el seu interval de pas: 6, 10, 11, 19, 20, 22, 27, 30, 32, 34, 36, 
40, 41, 47, 50, 54, 55, 59, 64, 66, 72, 75, 92 
Línies que no pateixen alteracions: 7, 24, 28, 37, 60, 62, 70, 73, 76 
 
En el cas de la línia 10 o d’altres retallades com la 9 no només perden freqüència sinó 
que degut a la baixa demanda en el futur passaran a circular amb vehicles estàndard i no 
amb articulats com fins ara. 
Amb tots aquests reajustaments de línies s’extreuen els 265 autobusos necessaris pel 
funcionament de la nova xarxa, concretament 146 articulats i 119 estàndards 
aconseguint acotar al màxim els costos vehiculars de la nova xarxa. Tot i això també cal 
anar renovant la flota contínuament així que està planejat donar de baixa 3 autobusos 
articulats i 20 d’estàndards adquirint alhora noves unitats. 
Pel que fa als autobusos articulats el cost d’adquisició d’un nou vehicle es xifra en 
365.000 €, el de reconversió d’un vehicle que recorre les línies convencionals en 10.000 
€ i la instal·lació d’equipaments per millorar la operativa (vigilància i llums) suposa uns 
9.200 € per vehicle. En el cas dels vehicles estàndard els costos són de 250.000, 7.500 i 
9.200 € per vehicle. En el cas dels vehicles estàndard però a més s’ha decidit 
hibriditzar-los, procés que suposa uns 110.000 € per vehicle, tant en els nous com en els 
reconvertits de la xarxa de bus convencional. A tots aquests preus s’ha de sumar l’IVA. 
A la taula següent es resumeixen els valors de forma que el cost vehicular de la xarxa, 
sumant-li impostos, no arriba als 30 milions d’euros, gran part dels quals conseqüència 
de la hibridització dels vehicles estàndard: 
 

 
Figura 1.7 Cost vehicles. Font: (CENIT, 2010) 
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Pel que fa als costos infraestructurals de la xarxa, grup dins del qual s’engloben les 
reformes urbanes, la modificació dels carrils de circulació, la nova semaforització i les 
actuacions a les parades, aquests s’han estimat a partir dels pressupostos dels corredors 
ja elaborats. Aquests corredors són el H5A, V1B, ramal V1A i V4, que han de ser els 
primers en posar-se en servei. A partir d’aquests pressupostos s’ha ponderat el cost per 
metre lineal de corredor establint-se finalment un preu de 42,67 €/m, inclòs l’IVA. 
 

 
Figura 1.8 Costos infraestructurals i cost unitari resultant. Font: (CENIT, 2010) 

 
Cal remarcar que les nomenclatures dels corredors no es corresponen amb les exposades 
unes pàgines enrere. Als ramals verticals sel’s hi ha de restar un número (per exemple 
V2B és el V1B) i als horitzontals sel’s hi ha de sumar (H4A és H5B). Aquests canvis 
són deguts a que en els diferents documents de presentació de la xarxa els noms dels 
corredors han anat canviant. 

 

 
Figura 1.9 Costos infraestructurals estimats de la resta de corredors. Font: (CENIT, 2010) 

 
A aquest cost infraestructural final se li ha de sumar el dels quatre corredors amb els que 
s’ha ponderat el cost del metre lineal. Feta la suma surt un cost infraestructural total de 
9.247.358 € 
 
Sumant els costos vehiculars, xifrats en 28.078.690 €, i els infraestructurals, xifrats en 
9.247.358 €, obtenim el cost total estimat per l’entrada en funcionament de tota la xarxa 
d’autobusos que s’eleva a 37.326.048 € 
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1.5. Pla d’etapes d’introducció i afectació a les línies convencionals 
 
Per la introducció de la nova xarxa s’han planejat una sèrie de fases en les quals han 
d’anar posant-se en funcionament totes les línies de la xarxa.  
 
Fase 1: Introducció dels corredors H5A i V1B. Paral·lelament s’elimina la línia 74 i es 
redueix la flota de la línia 30. 
 
Fase 2: Introducció dels corredors H2A i V3. Paral·lelament s’elimina la línia 17 i es 
retalla el recorregut de les línies 9 i 56. 
 
Fase 3: Introducció dels corredors H4B i V4. Paral·lelament s’elimina la línia 15. 
 
Fase 4: Introducció dels corredors H3 i V6A. Paral·lelament es retalla el recorregut de 
les línies 33, 43 i 71 i es redueix la flota de la línia 58. 
 
Fase 5: Introducció dels corredors H1 i V2. Paral· lelament es retalla el recorregut de les 
línies 14 i 44 i es redueix la flota de les línies 36, 41 i 64. 
 
Fase 6: Introducció del corredor V5 i els ramals H2B i H4B i reajust de l’interval de pas 
a 3 minuts als corredors H2, H3, H4 i V3. Paral·lelament s’eliminen definitivament les 
línies 16, 56 i 58, es redueix la flota a les línies 10, 11, 19, 20, 22, 27, 32, 33, 34, 40, 43, 
72 i 92 i es canvien vehicles articulats per estàndards a les línies 9, 10, 12 i 43. 
 
Fase 7: Introducció dels ramals V1A i V6B i reajust de l’interval de pas a 3 minuts als 
corredors H1, V1, V2, V4, V5 i V6. Paral·lelament s’elimina la línia 71, es retalla el 
recorregut de les línies 39 i 45 i es redueix la flota de les línies 6, 10, 14, 20, 34, 36, 41, 
47, 50, 54, 55, 59, 64, 66 i 75. 
 
A continuació es mostra el dèficit de vehicles que presenta cada etapa i l’acumulat. Al 
final de les set fases el dèficit total és de zero: 
 

 
Figura 1.10 Evolució del dèficit de busos per fases i acumulat. Font: (CENIT, 2010) 
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1.6. Prestacions finals 
 
La velocitat comercial dels autobusos de la nova xarxa serà de 15 km/h, superior als 
11,8 km/h de mitjana de les línies convencionals. Això permetrà guanyar temps i fer 
que l’autobús pugui competir amb el metro en trajectes de mitjana distància gràcies al 
seu menor temps d’accés. 
La freqüència de totes les línies en hora punta està prevista en 3 minuts, igual que la del 
metro, en la part central dels corredors mentre que en les ramificacions o antenes dels 
extrems serà de 6 minuts. Aquesta freqüència però anirà millorant durant la implantació 
de les línies en les fases explicades fins arribar a la xifra final de 3 minuts que serà ja 
amb tots o gairebé tots els corredors en funcionament. Serà llavors quan es produirà 
l’anomenat efecte xarxa entre totes les línies ja que fins aleshores funcionaran gairebé 
com a parts individuals.  
Per afavorir el tant desitjat efecte xarxa que faciliti l’accés a qualsevol punt central de la 
ciutat des de qualsevol altre punt servit per una línia d’altes prestacions amb un sol 
transbordament una part molt important són els punts d’intercanvi o de transbord entre 
línies. A l’hora de planificar les parades de cada corredor ja s’ha prestat especial atenció 
a aquest punt situant parades de diferents línies a una distància màxima de 200 metres 
entre elles quan es creuen. D’aquesta manera tot i que en molts punts d’intercanvi pugui 
semblar que les parades estan allunyades el gran avantatge és que totes dues estan a 
nivell de carrer evitant així perdre temps pujant i baixant escales i tenint posteriorment 
el mateix temps d’espera que actualment al metro amb la millora de la freqüència a 3 
minuts. Amb aquestes condicions els temps de transbord (accés més temps d’espera) 
rarament superen els 5 minuts. 

1.7. Presentació de les línies objecte del treball 
 
A continuació es presenten les línies o corredors d’alta capacitat que són objecte 
d’aquest treball. Es tracta de les futures línies V2 i H3 de la xarxa d’altes prestacions 
d’autobusos urbans:  
 
Línia V2 
 
La futura línia V2 és una línia vertical (mar - muntanya) que uneix l’edifici el Moll de 
Barcelona, punt on es troba l’edifici del World Trade Center, amb la capçalera del carrer 
Mandri, al passeig de la Bonanova. 
La línia puja per l’Avinguda Paral·lel i tot seguit creua l’eixample per Ronda Sant Pau i 
la seva continuació Comte d’Urgell. Gira per Avinguda Sarrià i després de creuar la 
Diagonal segueix pujant pel carrer Ganduxer fins al final d’aquest carrer, on gira a 
l’esquerra per Passeig Bonanova, on realitza un gir de 180º. 
La tornada la comença baixant pel carrer Mandri i després de creuar la Ronda General 
Mitre la línia s’endinsa pels estrets carrers Ravella i Vilardell. Un cop passats aquests 
estrets carrers la línia passa per un petit tram de Via Augusta per girar ràpidament pel 
carrer Calvet fins trobar l’Avinguda Diagonal. Després de deixar enrere l’avinguda el 
corredor creua l’eixample pels carrers Villarroel i Comte Borrell i arriba un altre cop 
fins al moll de Barcelona per l’Avinguda Paral·lel, l’únic vial de tota la línia on 
conviuen els dos sentits. 
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Aquesta línia estarà servida amb autobusos estàndard de 12 metres de llargada i les 
principals dificultats d’implantació es troben a la part alta, amb carrers estrets i 
empinats. En total la línia consta de poc més de 6 Km, tant d’anada com de tornada. 
 
Línia V3 
 
La futura línia H3 és una línia horitzontal (Besòs – Llobregat) que uneix el carrer Riera 
Blanca a l’Hospitalet de Llobregat amb l’arc de Sant Adrià, dins del terme municipal de 
Sant Adrià del Besòs. 
La línia comença pel costat Llobregat baixant pel carrer de Sants fins la plaça de Sants, 
on gira en direcció estació de Sants pel Passeig de Sant Antoni. Un cop passada 
l’estació cal girar un petit tram pel carrer Tarragona per afrontar el tram més llarg de la 
línia que consisteix en creuar l’eixample sencera pel carrer València. Poc després de 
creuar l’Avinguda Meridiana el carrer canvia de nom a carrer Huelva fins al carrer de 
Cantàbria, on la línia gira a la dreta i posteriorment a la següent cruïlla a l’esquerra per 
afrontar la Rambla Guipúscoa fins a l’extrem Besòs del corredor. 
El trajecte de tornada comença amb un llarg tram per Rambla Guipúscoa fins girar a la 
dreta pel carrer Bac de Roda. Després d’un petit tram per aquest carrer i posteriorment 
pel carrer del Clot la línia ja entra a l’eixample i la creua gairebé sencera a través del 
carrer Mallorca. L’últim tram de l’eixample es fa per l’Avinguda de Roma fins arribar 
al l’estació de Sants i creuar-la seguint recte per Passeig de Sant Antoni fins al carrer de 
Sants. L’últim tram per arribar fins a Riera Blanca es fa pujant pel carrer de Sants fins i 
tot creant un carril bus en contradirecció en un tram. 
Aquesta línia estarà servida per autobusos articulats de 18 metres de llargada i 
contràriament a la línia V2 efectua la totalitat del seu recorregut per carrers amples de 
diversos carrils de circulació. En total la línia consta de 10,5 Km d’anada i els mateixos 
de tornada aproximadament. 
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2. Quadres d’actuacions 
 

2.1. Criteris generals 
 
A continuació s’expliquen els criteris generals que s’han seguit a l’hora de dissenyar les 
actuacions a realitzar. Amb aquests criteris és més fàcil d’entendre les actuacions i els 
amidaments que es presenten. 
 
Pel que fa als carrils bus s’han implantat en aquells carrers on s’han considerat 
necessaris. Els trams que no disposen de carril bus o bé s’ha considerat que la 
infraestructura no era necessària ja que no aportava cap avantatge a l’autobús (ex: 
C/Bac de Roda) o que la seva implantació implicava reduir excessivament els carrils 
destinats a la circulació de vehicles privats (Ex: C/ Sants). En la resta de casos en que no 
n’hi havia s’ha previst la implantació de carrils bus. Aquests carrils bus s’ha prioritzat 
que fossin a partir de carrils de circulació però on implicava reduir excessivament els 
carrils per vehicles privats els carrils s’han dissenyat a partir de carrils d’aparcament 
(Ex: C/ Calvet o Rambla Guipúscoa). Sempre s’ha intentat evitar que la calçada guanyés 
espai a partir de les voreres i s’ha evitat en tots els trams excepte en un (Via Augusta). 

  
Les parades, donada la importància i preponderància de la 
nova xarxa sobre les actuals línies convencionals, s’ha previst 
que siguin totes marquesines. En les voreres on per qüestions 
d’espai no era possible s’han instal·lat els nous tipus de parada 
(a partir d’ara parada Híbrida) que es comencen a veure en 
algunes parts de la ciutat. Aquestes parades (veure imatge) 
estan subjectades per dos pals i disposen de reposaculs, 
pantalles d’informació i una placa solar a la part superior. 
L’única funció dels pals simples és la de marcar els punts 
d’estacionament a les parades dobles. 

Figura 2.1 Parada híbrida. 
Font: (TMB, 2010) 
 
La funció de les zones grogues és facilitar l’avançament de l’autobús ràpid al 
convencional quan aquest està aturat i la resta de cotxes que circulen pel carril adjacent 
també. Així doncs només s’han previst zones grogues en els punts on es pot realitzar 
aquest avançament i l’autobús ràpid es pot tornar a col·locar davant del lent. Quan les 
parades del bus convencional estan tant a prop d’un semàfor o pas de peatons que entre 
mig no hi cap l’autobús ràpid no s’han previst zones grogues. En el cas de que els 
cotxes del carril adjacent estiguin circulant les senyals lluminoses dels nous autobusos 
han de ser suficients per poder realitzar l’avançament. 
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A continuació es presenten els quadres amb les tasques o actuacions a realitzar dins dels 
corredors per poder implantar amb èxit les dues línies d’autobús d’altes prestacions. 
Cada quadre pertanyent a un corredor està composat per tres columnes. La primera 
indica el tram del corredor on es realitza o realitzen les actuacions, la segona les 
actuacions infraestructurals al llarg dels trams i la tercera les actuacions sobre les 
parades d’aquests trams. 
En aquests quadres només figuren les actuacions que s’han de realitzar sobre els trams 
dels corredors. Altres accions relacionades indirectament com les modificacions de les 
línies convencionals o actualitzacions de plànols d’autobusos no es tenen en compte. A 
més només es tenen en compte les actuacions sobre la infraestructura del corredor i no 
les vehiculars com l’adquisició dels autobusos o la seva hibridització entre d’altres. 

2.2. Corredor V2 
 

Tram Actuacions als trams Actuacions a les parades 
Moll de Barcelona i 

Plaça de les 
Drassanes 

No es planteja cap actuació. AP1: 
• Nova parada amb 

marquesina a l’inici de 
la línia (A1) 

• Nou pal indicador de 
final de línia (T11) 

 
Avinguda del 

Paral·lel direcció 
Plaça Espanya 

AT1- Modificació de la secció 
de l’avinguda en el seu tram 
més proper a Drassanes: 
desplaçament de la mitjana i 
eliminació d’un carril en sentit 
Drassanes. Manteniment del 
carril bus existent. 
 

AP2- Parada doble a l’inici de 
l’avinguda amb parada de bus 
convencional 1326 (A2) 

Ronda de Sant Pau AT2- Priorització semafòrica a 
la cruïlla entre Ronda Sant Pau 
i Ronda Sant Antoni per 
permetre seguir recte al bus. 
Nova fase. 

AP3: 
• Parada doble a  

l’alçada del carrer de 
les Flors  (A3 amb 
convencional 1005). 
Implica eliminar 
algunes places 
d’aparcament per tenir 
suficient espai. 

• Zona groga per 
permetre avançament 
en parada 
convencional 1006. 

 
Carrer del Comte 

d’Urgell entre 
Ronda de Sant Pau i 

València 

AT3- Priorització semafòrica a 
la cruïlla amb Gran Via per 
permetre seguir recte al bus. 
Nova fase. 

AP4- Parada doble entre 
Tamarit i Floridablanca (A4 
amb convencional 8306) 
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AP5: 
• Parada doble després 

de Gran Via (A5 amb 
convencional 312) 

• Zona groga en parada 
convencional 54. 

 
Carrer del Comte 

d’Urgell entre 
València i París 

AT4- Nou carril bus a partir de 
circulació entre València i 
Còrsega. 

AP6- Parada exclusiva RetBus 
entre València i Mallorca (A6) 
 
AP7- Parada exclusiva Retbus 
entre Còrsega i París (A7) 
 

Avinguda de Sarrià 
entre París i 

Avinguda Diagonal 

AT5:  
• Carril bus a partir de 

circulació entre Comte 
Borrell i Josep 
Tarradellas. 

• Carril bus a partir 
d’aparcament entre 
Josep Tarradellas i 
Travessera de les Corts.  

• Carril bus a partir de 
circulació entre 
Travessera i Avinguda 
Diagonal.  

 

AP8:  
• Zona groga en parada 

convencional 630. 
• Parada exclusiva per 

RetBus entre Josep 
Tarradellas i Loreto 
(A8) 

Carrer de Ganduxer 
entre Avinguda 

Diagonal i Ronda 
General Mitre 

AT6: 
• Carril bus a partir de 

circulació entre 
Diagonal i Sant Gregori 
Taumaturg. 

• Carril bus a partir 
d’aparcament entre 
Modolell i Reina 
Victòria. 

• Carril bus a partir de 
circulació entre Reina 
Victòria i General 
Mitre. 

• Priorització semafòrica 
a la cruïlla amb General 
Mitre per permetre 
seguir recte al bus. 
Nova fase. 

 

AP9:  
• Parada exclusiva 

Retbus entre Modolell 
i Valero (A9) 

• Zona groga en parada 
convencional 2625. 

Carrer de Ganduxer 
entre Ronda General 

Mitre i Passeig 
Bonanova 

AT7: 
• Carril bus a partir 

d’aparcament entre 
General Mitre i 

AP10: 
• Parada doble entre 

Sant Casimir i Alacant 
(A10 amb 
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Dalmases. 
• Carril bus a partir de 

circulació entre 
Dalmases i Bonanova. 

convencional 526) 
• Zona groga en parada 

convencional 527. 
• Retirada plataformes 

parades 526 i 527. 
 

AP11- Zona groga en parada 
convencional 131. 
 

Passeig de la 
Bonanova 

No es planteja cap actuació. 
 

AP11- Parada doble entre 
Ganduxer i Horaci (A11 amb 
convencional 996) 
 

Recorregut 
Provisional: Psg. 

Bonanova – 
Muntaner - Bigai 

No es planteja cap actuació. 
 
 

No es planteja cap actuació. 

 
TORNADA 

 
Carrer de Mandri AT8: 

• Zona groga a la cruïlla 
amb Alacant per evitar 
que els cotxes que giren 
cap a Mandri i alhora 
esperen el semàfor de 
General Mitre 
bloquegin el carril bus. 

• Priorització semafòrica 
a la cruïlla amb General 
Mitre. Nova fase al 
primer dels dos 
semàfors per permetre a 
l’autobús situar-se a 
l’esquerra al segon i 
seguir recte. 

 
 

AP12: 
• Parada exclusiva 

Retbus a l’alçada de 
Bigai (T1) 

• Supressió de la parada 
convencional 8728 
(OF-14) 

 
AP13- Parada exclusiva 
RetBus entre Alacant i 
Carrencà (T2) 
 

Carrers de Ravella i 
de Vilardell 

AT9: 
• Modificació de la 

cruïlla d’accés al carrer 
Ravella per permetre 
girar a l’esquerra amb 
comoditat a l’autobús. 

• Retirar contenidors i 
prohibir aparcar a 
l’esquerra en els últims 
metres del carrer 
Ravella per permetre 
girar l’autobús a la dreta 

No es planteja cap actuació. 
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cap a Vilardell amb 
suficient espai. 

• Col·locació de senyals 
verticals i horitzontals 
en cadascuna de les 
cruïlles del tram per 
deixar clara la prioritat 
de circulació al corredor 
de la línia RetBus. 

• Eliminació de la zona 
30 en els dos carrers. 

 
Via Augusta AT10: 

• Carril bus a Via 
Augusta a partir de 
circulació. 

• Eixamplament de la 
calçada a Via Augusta 
per permetre a l’autobús 
entrar dins del seu propi 
carril. 

 

AP14- Parada doble a Via 
Augusta (T3 amb 
convencional 202) 

 

Carrer de Calvet AT11: 
• Carril bus a partir 

d’aparcament entre Via 
Augusta i Av. Diagonal. 

• Priorització semafòrica 
a la cruïlla amb 
Travessera de Gràcia 
abans de Diagonal per 
permetre a l’autobús ser 
el primer en sortir i 
creuar la Diagonal per 
posar-se al lateral. 

 

AP15: 
• Parada doble a Calvet 

entre Diagonal i 
Avenir (T4 amb 
convencional 287) 

• Retirada plataformes 
parades convencionals 
287 i 1426. 

Carrer de Villarroel AT12: 
• Carril bus a partir 

d’aparcament entre 
Diagonal i Buenos 
Aires i entre Gran Via i 
Sepúlveda. 

• Priorització semafòrica 
a la cruïlla amb Av. 
Roma per permetre el 
bus seguir recte i no 
girar ni per l’avinguda 
ni per Aragó. Nova 
fase. 

 

AP16: 
• Parada exclusiva 

RetBus entre París i 
Còrsega (T5) 

• Dos zones grogues 
d’avançament en les 
parades convencionals 
814 i 1264. 

 
 
AP17:  

• Parada doble entre 
Mallorca i València 
(T6 amb convencional 
1488) 
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• Zona groga en parada 
convencional 173. 

 
AP18- Parada doble entre 
Diputació i Gran Via (T7 amb 
convencional 560)  
 

Carrer de Sepúlveda AT13-  Priorització semafòrica 
a la cruïlla amb Comte Borrell 
per permetre girar a l’esquerra. 
Nova Fase. 
 

AP19- Zona groga en parada 
d’Aerobús i busos interurbans 
situada entre Urgell i Borrell. 

Carrer del Comte 
Borrell 

AT14- Carril bus a partir de 
circulació entre Sepúlveda i 
Paral·lel. 
 

AP19- Parada exclusiva 
RetBus entre Sepúlveda i 
Tamarit (T8). Instal·lació 
d’una plataforma. 
 

Avinguda del 
Paral·lel direcció 

Drassanes 

AT15: 
• Carril bus a partir de 

circulació entre Comte 
Borrell i Nou de la 
Rambla. Entre Ronda 
Sant Pau i Nou de la 
Rambla es considera el 
carril de la dreta 
aparcament ja que hi ha 
3 parades terminals, 
destinant-se així dos 
carrils als autobusos.  

• Carril bus a partir de 
circulació entre Carrera 
i Pl. de les Drassanes. 

• Modificació de la secció 
de l’avinguda entre Nou 
de la Rambla i 
Drassanes: 
desplaçament de la 
mitjana i supressió d’un 
carril en direcció 
Drassanes. 
Manteniment del carril 
bus. 

• Priorització semafòrica 
a l’entrada a la plaça de 
les Drassanes per 
permetre a l’autobús 
posicionar-se 
correctament al següent 
semàfor ja dins la plaça. 
Nova Fase. 

AP20:  
• Parada doble davant de 

El Molino (T9 amb 
convencional 1061). 
Implica eliminar 
algunes places 
d’aparcament per tenir 
suficient espai. 

• Zona groga en parada 
convencional 722. 

 
AP21- Parada doble entre 
Xoriguer i Carrera (T10 amb 
convencional 723). Implica 
eliminar algunes places 
d’aparcament per tenir 
suficient espai. 
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2.3. Corredor H3 
 

Tram Actuacions als trams Actuacions a les parades 
Carrer de Riera 
Blanca direcció mar 

No es planteja cap actuació. AP1- Substitució de la parada 
convencional 1361 (OF-56) 
per parada exclusiva RetBus 
(A1) 
 

Carrer de Sants 
direcció plaça 
Espanya 

No es planteja cap actuació. AP2- Parada exclusiva 
RetBus a l’alçada del carrer 
Torns (A2) 
 
AP3- Parada doble a l’alçada 
de Tinent Flomesta (A3 amb 
convencional 722) 
 

Passeig de Sant 
Antoni direcció 
estació de Sants 

No es planteja cap actuació. AP4- Parada exclusiva Retbus 
a l’alçada de Santa Caterina 
(A4) 
 

Recorregut 
provisional: Plaça 
Joan Peiró – Viriat – 
Plaça Països Catalans 

No es planteja cap actuació. No es planteja cap actuació. 

Carrer de Tarragona AT1- Nou semàfor i espai al 
lateral per poder girar a 
l’esquerra per València. 
 

AP5- Parada exclusiva 
RetBus entre Països Catalans i 
Mallorca (A5) 

Carrer de València 
entre Tarragona i 
Comte d’Urgell 

AT2- Carril bus a partir 
d’aparcament entre Tarragona 
i Calàbria. 

AP6:  
• Substitució de la 

parada convencional 
380 per parada 
exclusiva RetBus (A6) 

• Suprimir parada 
convencional 2345. 

Retirar la plataforma. 

 
AP7: 

• Parada exclusiva 
Retbus entre 
Viladomat i Comte 
Borrell (A7) 

• Suprimir parada 
convencional 138. 

 
Carrer de València 
entre Comte Borrell i 
Diagonal 

AT3- Carril bus a partir 
d’aparcament entre Comte 
d’Urgell i Villarroel. 

AP8: 
• Parada exclusiva 

RetBus entre Comte 
d’Urgell i Villarroel 
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(A8) 
• Zona groga 

d’avançament en 
parada convencional 
165. 

 
AP9- Parada doble entre 
Muntaner i Aribau (A9 amb 
convencional 3) 
 
AP10: 

• Parada exclusiva 
RetBus entre Balmes i 
Rambla Catalunya 
(A10) 

• Dues zones grogues en 
parades convencionals 
98 i 1078. 

 
 
AP11: 

• Parada exclusiva 
RetBus entre Passeig 
de Gràcia i Pau Claris 
(A11) 

• Zona groga en parada 
convencional 1247. 

 
AP12- Parada doble entre 
Girona i Bailén (A12 amb 
convencional 126) 
 
AP13- Parada doble entre 
Passeig de Sant Joan i Roger 
de Flor (A13 amb 
convencional 1228) 
 

Carrer de València 
entre Diagonal i 
Meridiana 

No es planteja cap actuació. AP14: 
• Parada exclusiva 

RetBus entre Sicília i 
Sardenya (A14) 

• Dues zones grogues en 
parades convencionals 
784 i 1318.  

 
AP15- Parada doble entre 
Padilla i Castillejos (A15 amb 
convencional 244) 
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AP16: 
• Parada exclusiva 

RetBus entre Dos de 
Maig i Independència 
(A16) 

• Dues zones grogues en 
parades convencionals 
308 i 2335. 

 
Carrer de València 
entre Meridiana i 
Espronceda 

AT4: 
• Carril bus a partir de 

circulació entre Ter i 
Gabriel y Galán. 

• Carril bus a partir 
d’aparcament entre 
Navas de Tolosa i 
Espronceda. 

• Priorització semafòrica 
a la cruïlla amb Navas 
de Tolosa i Clot per 
permetre seguir recte a 
l’autobús. Nova Fase. 

 

AP17: 
• Parada doble entre 

Muntanya i Gabriel y 
Galán (A17 amb 
convencional 337) 

• Zona groga en parada 
convencional 339. 

 
 

Carrer de Huelva 
entre Espronceda i 
Cantàbria 

AT5; 
• Carril bus a partir 

d’aparcament entre 
Espronceda i Bac de 
Roda. 

• Retirada de bandes 
rugoses. Eliminació de 
la zona 30 al carrer de 
Huelva. 

 

AP18- Parada exclusiva 
RetBus entre Espronceda i 
Bac de Roda (A18) 
 
AP19- Parada exclusiva 
RetBus entre Treball i 
Agricultura (A19). Instal·lació 
d’una plataforma. 

Carrer de Cantàbria AT6:  
• Priorització semafòrica 

a la cruïlla amb 
Rambla Guipúscoa per 
permetre girar a 
l’esquerra a l’autobús. 
Nova fase. 

• Carril bus a partir de 
circulació al centre de 
la calçada per permetre 
aprofitar la nova fase 
semafòrica per girar. 

 

No es planteja cap actuació. 

Rambla Guipúscoa 
entre Cantàbria i 
Extremadura 

AT7- Carril bus a partir 
d’aparcament entre Cantàbria i 
Extremadura. 

AP20: 
• Parada exclusiva 

RetBus entre 
Puigcerdà i Maresme 
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(A20) 
• Dues zones grogues 

d’avançament en 
parades convencionals 
1094 i 1451. 

• Retirada plataformes 
parades 1094 i 1451. 

 
AP21: 

• Parada doble entre Ca 
n’Oliva i Verneda 
(A21 amb 
convencional 1667) 

• Zona groga en parada 
convencional 1665. 

• Retirada plataformes 
parades 1665 i 1667. 

 
Rambla Guipúscoa 
entre Biscaia i 
rotonda final 

AT8- Carril bus a partir de 
circulació entre Biscaia i la 
rotonda de canvi de sentit. 

AP22- Parada doble entre 
Flora i Tristán i Terç de la 
Mare de Deu de Montserrat 
(A22 amb convencional 899) 

 
TORNADA 

 
Rambla Guipúscoa 
entre rotonda final i 
Biscaia 

AT9- Carril bus a partir de 
circulació entre la rotonda i 
Biscaia. 

AP23- Parada doble entre 
Terç de la Mare de Deu de 
Montserrat i Zorrilla (T1 amb 
convencional 1744) 
 

Rambla Guipúscoa 
entre Biscaia i Bac de 
Roda 

AT10- Carril bus a partir 
d’aparcament entre Biscaia i 
Bac de Roda. 

AP24: 
• Parada doble entre Ca 

n’Oliva i Camp 
Arriassa (T2 amb 
convencional 1092 

• Dues zones grogues: 
en parada 
convencional 1033 i 
en parada d’autobusos 
interurbans. 

• Retirada plataforma 
parada 1033. 

 
AP25: 

• Parada doble entre 
Agricultura i Cantàbria 
(T3 amb convencional 
542) 

• Tres zones grogues en 
parades convencionals 
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1405, 1450 i 2129. 
• Retirada plataformes 

parades 542, 1405, 
1450 i 2129. 

 
AP26- Parada doble entre 
Fluvià i Bac de Roda (T4 amb 
convencional 106). Retirada 
de la plataforma. 
 

Carrer de Bac de 
Roda 

No es planteja cap actuació. No es planteja cap actuació. 
 

Carrer del Clot No es planteja cap actuació. AP27- Parada doble entre Bac 
de Roda i Espronceda (T5 
amb convencional 387) 
 

Carrer de Mallorca 
entre Espronceda i 
Avinguda Diagonal 

No es planteja cap actuació. AP28- Parada doble entre 
Trinxant i Meridiana (T6 amb 
convencional 871) 
 
AP29: 

• Parada exclusiva 
RetBus entre 
Independència i Dos 
de Maig (T7) 

• Dues zones grogues en 
parades convencionals 
234 i 1224. 

 
AP30- Parada doble entre 
Castillejos i Padilla (T8 amb 
convencional 1072) 
 
AP31- Parada doble entre 
Marina i Sardenya (T9 amb 
convencional 1297) 
 
AP32- Parada doble entre 
Nàpols i Roger de Flor (T10 
amb convencional 1227) 
 

Carrer de Mallorca 
entre Avinguda 
Diagonal i Avinguda 
de Roma 

AT11: 
• Carril bus a partir de 

circulació entre 
Casanova i Comte 
d’Urgell. 

• Priorització semafòrica 
a la cruïlla amb Comte 
d’Urgell per permetre 
seguir recte a 

AP33- Parada doble entre 
Bailén i Girona (T11 amb 
convencional 504) 
 
AP34: 

• Parada exclusiva 
RetBus entre Pau 
Clarís i Passeig de 
Gràcia (T12) 
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l’autobús. Nova fase. • Zona groga en parada 
convencional 1066. 

 
AP35: 

• Parada exclusiva 
RetBus entre Passatge 
Mercader i Balmes 
(T13) 

• Dues zones grogues en 
parades convencionals 
4 i 1207. 

 
AP36- Parada doble entre 
Muntaner i Casanova (T14 
amb convencional 166) 
 
AP37- Substitució de la 
parada convencional 139 
(línies 43 i 44) per parada 
exclusiva RetBus (T15) 
 
AP38- Substitució de la 
parada convencional 207 
(línies 43 i 44) per parada 
exclusiva RetBus (T16) 
 

Avinguda de Roma AT12- Priorització semafòrica 
a la cruïlla amb Nicaragua per 
permetre seguir recte a 
l’autobús. Nova fase. 

AP39: 
• Parada exclusiva 

RetBus entre Entença i 
Vilamarí (T17) 

• Supressió de les 
parades convencionals 
378 i 976 (línies 43 i 
44) 

 
Plaça dels Països 
Catalans – Estació de 
Sants – Passeig de 
Sant Antoni 

AT13: 
• Carril bus a partir 

d’aparcament al 
Passeig de Sant Antoni 
entre Vallespir i 
Galileu. 

• Priorització semafòrica 
a la cruïlla amb Galileu 
per permetre l’autobus 
passar primer al passar 
la calçada de tres a dos 
carrils. Nova fase. 

 

AP40:  
• Parada exclusiva 

RetBus entre 
Numància i Enric 
Bargés (T18) 

• Supressió parada 
convencional 3129 
(OF-44) 

 
AP41- Parada exclusiva 
RetBus al Passeig de Sant 
Antoni entre Alcolea i Galileu 
(T19) 

Carrer de Sants 
direcció l’Hospitalet 

AT14: 
• Carril bus a partir 

AP42- Parada doble entre 
Escuder i Rambla Brasil (T20 
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d’aparcament i en 
sentit contrari entre 
Arizala i Avinguda 
Madrid. 

• Carril bus a partir de 
circulació i en sentit 
contrari entre 
Avinguda Madrid i 
Riera Blanca. 

• Priorització semafòrica 
en tres cruïlles 
(Arizala, Avinguda 
Madrid i Riera Blanca) 
amb fases exclusives 
per permetre la creació 
d’un nou carril bus en 
sentit contrari a la 
circulació del carrer. 

 

amb convencional 1768) 
 
AP43- Parada exclusiva 
RetBus entre Arizala i 
Avinguda Madrid (T21) 

Riera Blanca direcció 
muntanya 

AT15: 
• Carril bus a partir de 

circulació entre Sants i 
Travessera de les 
Corts. 

• Aprofitament de la fase 
semafòrica per a 
autobusos existent a la 
cruïlla amb Travessera 
per realitzar el canvi de 
sentit. Modificació de 
la senyal que prohibeix 
la maniobra. 

No es planteja cap actuació. 
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3. Amidaments 
 

3.1. Corredor V2 
 
Parades d’autobús: 
 

Codi 
Parada 

Simple/ 
Doble 

Escenari actual Escenari Futur Noves adquisicions Noves instal·lacions 
Marq. Híbrid Pal Marq. Híbrid Pal Marq. Híbrid Pal Marq. Híbrid Pal 

A1 S 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
A2-1326 D 1 0 0 2 0 2 1 0 0 2 0 0 
A3-1005 D 1 0 0 2 0 2 1 0 2 2 0 2 
A4-8306 D 1 0 0 2 0 2 1 0 2 2 0 2 
A5-312 D 1 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 2 

A6 S 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
A7 S 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
A8 S 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
A9 S 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

A10-526 D 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 2 
A11-996 D 1 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 2 

T1 S 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
T2 S 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

T3-202 D 1 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 2 
T4-287 D 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 2 

T5 S 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
T6-1488 D 1 0 0 2 0 2 1 0 2 2 0 2 
T7-560 D 1 0 0 2 0 2 1 0 2 2 0 2 

T8** S 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
T9-1061* D 1 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 2 
T10-923* D 1 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 2 

T11 S 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
     Unitats totals 12 4 21 22 4 23 

 

(*) Parades on s’ha d’ampliar la plataforma d’accés eliminant places d’aparcament 
(**) Parada on s’ha d’habilitar una nova plataforma d’accés 
Nota: Les marquesines, híbrids i pals existents hauran de ser canviats de lloc o 
modificats, per això es comptabilitza el cost d’instal·lació. 

 

Parades eliminades: 
 

Sentit Codi Parada Unitats 
T 8728 1 
 Total 1 
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Zones grogues: 
 

Sentit Codi Parada Longitud (m) Ample (m) Superfície (m2) 
A 1006 40 3 120 
A 54 40 3 120 
A 630 40 3 120 
A 2625 40 3 120 
A 527 40 3 120 
A 131 40 3 120 
T Cruïlla 14 3 42 
T 814 40 3 120 
T 1264 40 3 120 
T 173 40 3 120 
T Aerobús/Interurbans 40 3 120 
T 722 40 3 120 
   Total 1362 

 

Prioritat semafòrica: 
 

Sentit Cruïlla Unitats 
A Rda. Sant Pau - Rda. Sant Antoni 1 
A C/ Comte d'Urgell - Gran Via 1 
A C/ Ganduxer - Rda. General Mitre 1 
T C/ Mandri - Rda. General Mitre 1 
T C/ Calvet - Av. Diagonal 1 
T C/ Sepúlveda - C/ Comte Borrell 1 
T Av. Paral·lel - Pl. de les Drassanes 1 
   Total 7 

 

Carrils bus: 
 

Sentit Tram Tipus Distància (m) 
A Comte d'Urgell entre València i Còrsega A partir de circulació 546,29 
A Avinguda de Sarrià entre Comte Borrell i J. Tarradellas A partir de circulació 150,39 
A Avinguda de Sarrià entre Josep Tarradellas i Travessera A partir d'aparcament 208,76 
A Avinguda de Sarrià entre Travessera i Diagonal A partir de circulació 153,89 
A Carrer Ganduxer entre Diagonal i St. Gregori Taumaturg A partir de circulació 346,8 
A Carrer de Ganduxer entre Modolell i Reina Victòria A partir d'aparcament 193,49 
A Carrer de Ganduxer entre Reina Victòria i General Mitre A partir de circulació 309,29 
A Carrer de Ganduxer entre General Mitre i Dalmases A partir d'aparcament 587,53 
T Via Augusta A partir de circulació 93,26 
T Carrer de Calvet A partir d'aparcament 670,04 
T Carrer de Villarroel entre Diagonal i Buenos Aires A partir d'aparcament 85,62 
T Carrer de Villarroel entre Gran Via i Sepúlveda A partir d'aparcament 141,23 
T Carrer del Comte Borrell entre Sepúlveda i Paral·lel A partir de circulació 837,72 
T Avinguda del Paral·lel entre C. Borrell i Nou de la Rambla A partir de circulació 386,47 
T Avinguda del Paral·lel entre Carrera i Drassanes A partir de circulació 50,77 
      Total 4761,55 
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3.2. Corredor H3 
 

Parades d’autobús: 
 

Codi 
Parada 

Simple/ 
Doble 

Escenari actual Escenari Futur Noves adquisicions Noves instal·lacions 
Marq. Híbrid Pal Marq. Híbrid Pal Marq. Híbrid Pal Marq. Híbrid Pal 

A1(1361) S 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
A2 S 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

A3-707 D 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 2 
A4 S 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
A5 S 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

A6(380) S 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
A7 S 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
A8 S 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

A9-3 D 1 0 0 2 0 2 1 0 2 2 0 2 
A10 S 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
A11 S 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

A12-126 D 1 0 0 2 0 2 1 0 2 2 0 2 
A13-1228 D 1 0 0 2 0 2 1 0 2 2 0 2 

A14 S 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
A15-244 D 1 0 0 2 0 2 1 0 2 2 0 2 

A16 S 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
A17-337 D 1 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 2 

A18 S 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
A19 S 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
A20 S 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

A21-1667 D 1 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 2 
A22-899 D 1 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 2 
T1-1744 D 1 0 0 2 0 2 1 0 2 2 0 2 
T2-1092 D 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 2 
T3-542 D 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 1 2 
T4-106 D 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 1 2 
T5-387 D 1 0 0 2 0 2 1 0 2 2 0 2 
T6-871 D 1 0 0 2 0 2 1 0 2 2 0 2 

T7 S 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
T8-1072 D 1 0 0 2 0 2 1 0 2 2 0 2 
T9-1297 D 1 0 0 2 0 2 1 0 2 2 0 2 
T10-1227 D 1 0 0 2 0 2 1 0 2 2 0 2 
T11-904 D 1 0 0 2 0 2 1 0 2 2 0 2 

T12 S 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
T13 S 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

T14-166 D 1 0 0 2 0 2 1 0 2 2 0 2 
T15(139) S 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
T16(207) S 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

T17 S 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
T18 S 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
T19 S 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

T20-1768 D 1 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 2 
T21 S 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

     Unitats totals 28 5 38 48 7 40 
 

Nota: Les marquesines, híbrids i pals existents hauran de ser canviats de lloc o 
modificats, per això es comptabilitza el cost d’instal·lació. 
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Zones grogues: 
 

Sentit Codi Parada Longitud (m) Ample (m) Superfície (m2) 
A 165 40 3 120 
A 98 40 3 120 
A 1078 40 3 120 
A 1247 40 3 120 
A 1318 40 3 120 
A 784 40 3 120 
A 308 40 3 120 
A 2335 40 3 120 
A 338 40 3 120 
A 1451 40 3 120 
A 1094 40 3 120 
A 1665 40 3 120 
T 1033 40 3 120 
T Interurbans 40 3 120 
T 1450 40 3 120 
T 1405 40 3 120 
T 2129 40 3 120 
T 1224 40 3 120 
T 234 40 3 120 
T 1066 40 3 120 
T 1207 40 3 120 
T 4 40 3 120 
   Total 2640 

 

Prioritat semafòrica: 
 

Sentit Carrer Unitats 
A C/ Tarragona - C/ València 1 
A C/ València - C/ Navas de Tolosa 1 
A C/ Cantàbria - Rbla. Guipúscoa 1 
T C/ Mallorca - C/ Comte d'Urgell 1 
T Av. Roma - C/ Nicaragua 1 
T Psg. Sant Antoni - C/ Galileu 1 
T C/ Sants - C/ Arizala 1 
T C/ Sants - Av. Madrid 1 
T C/ Sants - C/ Riera Blanca 1 

   Total 9 
 

 
Parades eliminades: 

 

Sentit Parada Unitats 
A 2345 1 
A 138 1 
T 378 1 
T 976 1 
T 3129 1 
 Total 5 
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Carrils bus: 
 

Sentit Tram Tipus Distància (m) 
A Estació de Sants A partir de circulació 339,8 
A Carrer de València entre Tarragona i Calàbria A partir d'aparcament 671,2 
A Carrer de València entre Comte d'Urgell i Villarroel A partir d'aparcament 166,18 
A Carrer de València entre Ter i Gabriel y Galán A partir de circulació 147,56 
A Carrer de València entre N. de Tolosa i Espronceda A partir d'aparcament 297,64 
A Carrer de Huelva entre Espronceda i Bac de Roda A partir d'aparcament 109,07 
A Carrer de Cantàbria A partir de circulació 157,42 
A Rambla Guipúscoa entre Cantàbria i Extremadura A partir d'aparcament 860,17 
A Rambla Guipúscoa entre Extremadura i Rotonda A partir de circulació 462,71 
T Rambla Guipúscoa entre rotonda i Extremadura A partir de circulació 418,94 
T Rambla Guipúscoa entre Extremadura i Bac de Roda A partir d'aparcament 1682,98 
T Carrer de Mallorca entre Casanova i Comte d'Urgell A partir de circulació 312,81 
T Passeig de Sant Antoni A partir d'aparcament 257,73 
T Carrer de Sants entre Arizala i Av. Madrid A partir d'aparcament 152,61 
T Carrer de Sants entre Av. Madrid i Riera Blanca A partir de circulació 104,43 
T Carrer de Riera Blanca A partir de circulació 249,29 
      Total 6390,54 
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4. Intercanviador 
 
Per analitzar la xarxa d’autobusos ràpids també cal analitzar els seus intercanviadors, 
sobretot entre les línies de la xarxa. No cal oblidar que un dels objectius de la xarxa és 
poder anar des de qualsevol punt a un altre fent com a màxim un sol transbord entre 
línies. Aquests transbords gairebé sempre es realitzen entre línies perpendiculars i 
requereixen primer una bona situació de les parades per haver de caminar pocs metres i 
després un cop realitzades una bona senyalització per guiar correctament els usuaris. 
En aquest treball s’analitza concretament l’intercanviador previst entre les dues línies 
estudiades i la situació de les parades. Aquest intercanviador a més es pot considerar 
“estàndard” ja que es troba situat a l’eixample i diversos intercanviadors entre altres 
línies tindran unes característiques i una configuració semblants. 
Els intercanviadors entre dues línies d’autobús d’altes prestacions tenen però unes 
particularitats especials. Sempre que parlem d’intercanviadors pensem en que seran 
entre diferents mitjans de transport en una mateixa terminal o si són dins del mateix 
mitjà sempre es tendeix a pensar en tipus de ferrocarril (rodalies, metro...). Per això 
aquests intercanviadors estudiats ofereixen dues grans diferències. La primera és que tot 
el trajecte es realitza en el mateix nivell, no cal pujar i baixar escales o fer-ho en 
ascensor i això fa que encara que la distància horitzontal sigui més gran en molts casos 
el temps per fer el recorregut és menor. La segona és la dependència dels cicles 
semafòrics i d’altres possibles inconvenients al carrer poc previsibles. Per això s’han 
analitzat les fases semafòriques dels passos de peatons existents a la zona de 
l’intercanviador estudiat. 
 
Temps semàfors (en segons): 
 

Semàfor Temps en verd (seg) Temps en vermell (seg) 
1 40 50 
2 55 35 
3 30 60 
4 30 60 
5 25 65 
6 55 35 
7 55 35 

Taula 4.1 Temps dels semàfors de peatons. Font: Elaboració pròpia 
 
Tots quatre trajectes seran realitzats en els dos sentits. No s’han considerat els eventuals 
canvis de direcció dins d’una mateixa línia per poc útils i utilitzats. Les distàncies i els 
semàfors a creuar són les següents: 
 

Trajecte Color al plànol Metres Semàfors a creuar 
1 Groc 147,11 3 i 5 
2 Verd 280,32 1 o 2 i 4 
3 Taronja 129 7 
4 Blau 115,63 6 

Taula 4.2 Trajectes a realitzar. Font: Elaboració pròpia 
 
Amb aquestes dades es possible calcular el temps del trajecte que s’ha de fer al 
transbord. Per això s’adopta una mitjana de velocitat de vianant de 5 km/h a la que se li 
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haurà d’afegir el possible temps d’espera als semàfors i el temps d’espera a la parada 
fins l’arribada de l’autobús. Cal remarcar que la velocitat del vianant està presa a la 
baixa donat que 5 km/h és la velocitat mitjana habitual, és a dir, tenint en compte les 
parades en semàfors o passos de peatons. Em total els temps resultants són els següents: 
 
Sense parar a cap semàfor (temps mínim): 
 

Trajecte Temps (seg.) Temps (min.) 
1 106 1’ 46’’ 
2 202 3’ 22’’ 
3 93 1’ 33’’ 
4 83 1’ 23’’ 

Taula 4.3 Temps mínims per trajecte. Font: Elaboració pròpia 
 
Parant a tots els semàfors just al posar-se en vermell (temps màxim): 
 

Trajecte Temps (seg.) Temps (min.) 
1 231 3’ 51’’ 
2 297 4’ 57’’ 
3 128 2’ 08’’ 
4 118 1’ 58’’ 

Taula 4.4 Temps màxims per trajecte. Font: Elaboració pròpia 
 

A aquests temps calculats “a grosso modo” cal afegir el temps d’espera a la parada. 
Aquest temps es pot estimar si tenim en compte que quan s’instal·lin en la seva totalitat 
tots els corredors es baixarà la freqüència de pas a 3 minuts (similar a la del metro) i 
serà llavors quan es produeixi l’efecte xarxa entre totes les línies.  
Així doncs l’objectiu, ja que els temps d’espera són semblants, ha de ser poder competir 
en temps amb els transbords, principalment del metro. Per això si comparem amb la 
majoria dels transbords del metro (extrets del plànol integrat de temps de viatge de la 
PTP) podem veure que els temps màxims dels trajectes 3 i 4 són inferiors. 
Per altra banda tenim els trajectes 1 i 2 on els temps pugen notablement degut a la 
situació de la parada del carrer de Mallorca, que a l’inrevés que la seva homòloga de 
València, es troba un carrer més enllà del que seria desitjable. Tot i això els temps 
màxims (recordem que estan calculats bastant a l’alça) són equiparables igualment als 
de molts transbords entre línies de metro que duren 5 o 6 minuts i que diàriament 
realitzen molts usuaris.  
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5. Zones conflictives 
 

A continuació es presenten detalladament algunes parts dels corredors que per les seves 
característiques actuals o per les actuacions que es proposen es poden qualificar com a 
problemàtiques o conflictives. S’hi presenten des de cruïlles complexes on s’ha 
d’implantar prioritat semafòrica per autobusos fins a carrils bus poc ortodoxos passant 
per modificacions de seccions dels vials entre d’altres. Aquest apartat és una mostra de 
com s’han solucionat els punts més complicats dels corredors. Per elaborar els dibuixos 
s’ha utilitzat la base cartogràfica municipal. 

5.1. Calvet-Diagonal-Villarroel 
 
Situat a la tornada del corredor V2 (de muntanya a mar), és el punt on la línia creua 
l’Avinguda Diagonal. La línia baixa per Calvet i just abans d’arribar a la Diagonal 
també surt Travessera de Gràcia, formant una cruïlla amb tres carrers. La peculiaritat 
del tram però és que per creuar la Diagonal i seguir pel carrer Villarroel cal situar-se a la 
calçada lateral de l’avinguda i circular per ella durant uns metres. 
 

 
Figura 5.1.1 Diagonal circulant (fase 1). Font: Elaboració pròpia. 

 
El problema d’aquesta cruïlla és que, sobretot en les hores punta, els cotxes que creuen 
no entren tots a la calçada lateral, ocupant l’espai de la calçada central. El problema es 
fa més evident si entre aquests cotxes hi ha algún autobús que ocupa més espai. 
 



Implantació de dues línies d'autobús d'alta capacitat a la ciutat de Barcelona  41 

 
Figura 5.1.2 Calvet circulant (fase 2). Font: Elaboració pròpia. 

 
El problema es veu agreujat perquè el pas de peatons situat al principi del carrer 
Villarroel té un semàfor per peatons però sempre està verd per als vianants. Aquesta 
situació fa que els cotxes que bloquegen la calçada central triguin encara més en sortir 
del mig ja que els cotxes que giren cap a Villarroel han d’aturar-se al pas de peatons si 
algú vol creuar. 
 

 
Figura 5.1.3 Diagonal es posa en verd (fase 3). Font: Elaboració pròpia. 

 
Solucionar el problema és complicat per la gran quantitat de cotxes implicats i el poc 
espai disponible. No obstant també es compta amb l’ajuda dels nous carrils busos 
previstos tant al carrer Calvet com al primer tram de Villarroel. 
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Figura 5.1.4 Diagonal circulant (fase 1). Font: Elaboració pròpia. 

 
 

 
Figura 5.1.5 Fase semafòrica autobús (fase 2). Font: Elaboració pròpia. 

 
La nova prioritat semafòrica per a l’autobús permet que aquest es posicioni juntament 
amb els cotxes que venen de Travessera de Gràcia i pugui afrontar el doble gir davant 
de la majoria de cotxes. 
 

 
Figura 5.1.6 Calvet circulant (fase 3). Font: Elaboració pròpia. 
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Un cop es posa en verd el semàfor del carrer Calvet l’autobús pot col·locar-se al 
semàfor de la calçada lateral més endavant evitant així ocupar el gir ja que amb la seva 
llargada ocupa molt espai. Quan els semàfors de la Diagonal es posen en verd el del pas 
de peatons de Villarroel es posa en vermell i evita que els cotxes s’hi aturin. Amb 
aquest petit canvi s’aconsegueix que si encara hi ha algun cotxe que bloqueja la calçada 
central desaparegui ràpidament i no obstaculitzi la circulació. 
 

 
Figura 5.1.7 Diagonal es posa en verd (fase 4). Font: Elaboració pròpia 

5.2. Cantàbria-Rambla Guipúscoa 
 

Situat a l’anada del corredor H3 (de Llobregat a Besòs), es tracta del punt on la línia 
s’incorpora a la Rambla Guipúscoa per la qual ja realitzarà el tram que falta fins arribar 
a l’extrem Besòs de la línia. L’autobús s’ha d’incorporar a la calçada pertinent de 
Rambla Guipúscoa venint del carrer Cantàbria, que és un carrer de doble sentit.  
 

 
Figura 5.2.1 Rambla Guipúscoa circulant (fase 1). Font: Elaboració pròpia 

 
En aquest punt de gir no hi ha cap mena de prioritat semafòrica i es permet el gir a 
l’esquerra en els dos sentits del carrer Cantàbria. Aquesta situació provoca que per girar 
els cotxes hagin d’esperar a que no circuli ningú per l’altre sentit. La situació però molts 
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cops acaba provocant que la pròpia cua de cotxes que vol girar a l’esquerra i no pot 
bloquegi el gir als cotxes de l’altre sentit que volen realitzar la mateixa maniobra. 
 

 
Figura 5.2.2 Cantàbria circulant (fase 2). Font: Elaboració pròpia. 

 
Per solucionar el problema és suficient amb una nova fase semafòrica exclusiva per 
l’autobús acompanyada d’un nou carril bus al centre de la calçada al carrer Cantàbria 
que permeti aprofitar la fase semafòrica adicional. 
 

 
Figura 5.2.3 Rambla Guipúscoa circulant (fase 1). Font: Elaboració pròpia. 

 
La nova fase semafòrica permet que quan els semàfors de Rambla Guipúscoa s’acaben 
de posar en vermell i just abans que els de Cantàbria es posin en verd l’autobús pugui 
avançar i fer el gir a l’esquerra per incorporar-se al nou carril bus (guanyat a un carril 
d’aparcament) de Rambla Guipúscoa sense cap problema. 
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Figura 5.2.4 Fase semafòrica autobús (fase 2). Font: Elaboració pròpia. 

 
Quan l’autobús ja ha pogut fer el gir sense problemes es posen en verd els semàfors del 
carrer Cantàbria i es repeteix la situació descrita anteriorment en la que els cotxes 
normalment s’han d’esperar per girar. L’autobús però ja ha passat. 
 

 
Figura 5.2.5 Cantàbria circulant (fase 3). Font: Elaboració pròpia. 

5.3. Ravella – Vilaller 
 

Situat al principi de la tornada del corredor V2 (de muntanya a mar), es potser el punt 
que millor representa les dificultats que sorgeixen en aquest corredor més amunt de la 
Diagonal, amb carrers estrets i sovint amb molta pendent gens propensos al pas d’una 
línia d’autobús i menys si aquesta és d’altes prestacions. Es tracta d’un gir de 90º des 
del carrer Ravella cap a la dreta (al carrer Vilaller) entre dos carrers amb un sol carril de 
circulació. 
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Figura 5.3.1 Situació actual. Font: Elaboració pròpia. 

 
Per assegurar que l’autobús pugui girar sense problemes es proposa sacrificar algunes 
places d’aparcament. Es tracta dels últims 10 metres del carrer Ravella, de gran part de 
la cruïlla i dels primers cinc metres del carrer Vilaller. A més també cal en aquesta 
cruïlla instal·lar senyals d’stop tant verticals com horitzontals al carrer Vilaller per 
donar prioritat al correrdor per on passa l’autobús. 

 

 
Figura 5.3.2 Situació futura. Font: Elaboració pròpia. 

 
Amb les noves actuacions l’autobús (tal i com es mostra a la propera seqüència) pot 
efectuar el gir correctament obrint-se abans d’arribar a la cruïlla, on no té cotxes que 
puguin impedir la maniobra. 
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Figura 5.3.3 Gir autobús en situació futura. Font: Elaboració pròpia. 

 
5.4. General Mitre – Ravella 
 

Situat també al principi de la tornada del corredor V2 (de muntanya a mar), és el punt 
on la línia acaba de creuar la Ronda General Mitre i s’ha d’incorporar per un pas estret 
al carrer Ravella. El problema en aquest punt no és que l’autobús tingui problemes per 
efectuar el gir cap al carrer Ravella sinó que directament és impossible que un vehicle 
de 12 metres de llargada pugui realitzar la maniobra. A més el problema no es pot 
solucionar sacrificant places d’aparcament sinó que s’ha de modificar la secció de la 
calçada. 
 

 
Figura 5.4.1 Situació actual. Font: Elaboració pròpia. 

 
Es proposa una nova secció de calçada que aconsegueix primer més espai per realitzar 
la maniobra ampliant la calçada i prohibint l’estacionament i segon redueix l’angle del 
gir facilitant així la maniobra de l’autobús. 
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Figura 5.4.2 Situació futura. Font: Elaboració pròpia. 

 
En la seqüència següent es mostra com amb la nova secció l’autobús si que pot 
incorporar-se al carrer Ravella sense dificultats al poder obrir-se abans de realitzar el gir 
i tenir més espai. 
 

 

 
Figura 5.4.3 Gir autobús en situació futura. Font: Elaboració pròpia. 
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5.5. Carrer de Sants entre Arizala i Riera Blanca 
 

Situat a la tornada del corredor H3 (del Besòs al Llobregat), és l’únic punt dels dos 
corredors estudiats on es proposa un carril bus nou en un carrer on tota la resta de carrils 
circulen en sentit contrari al del nou carril exclusiu. A més aquest tram de carril bus 
creua carrers com l’Avinguda Madrid. Actualment en aquest tram entre Riera Blanca i 
Avinguda Madrid el carril esquerra (superior a la imatge) està dedicat a la circulació 
amb obligatorietat de girar a l’esquerra. A partir d’Avinguda Madrid i fins Arizala, a 
partir d’on el carrer de Sants ja disposa de dos sentits, el carril esquerra està dedicat a 
aparcament. 
 

 
Figura 5.5.1 Situació actual. Font: Elaboració pròpia 

 
Amb la reforma proposada simplement pintant la calçada i instal·lant alguns semàfors i 
senyals aquest tram de carrer canvia completament. El carril de l’esquerra es converteix 
en un carril bus en sentit contrari a l’actual, estalviant així donar una volta important 
pels carrers Arizala i Travessera de les Corts. Per aconseguir aquest nou carril cal 
coordinar correctament els semàfors, afegint una nova fase semafòrica a la cruïlla de la 
imatge per permetre a l’autobús creuar l’Avinguda Madrid sense perill. A més aquest 
nou carril bus pot ser utilitzat en un futur per la resta de les línies convencionals. 
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Figura 5.5.2 Situació futura. Font: Elaboració pròpia. 

 

5.6. Avinguda del Paral·lel 
 

Situat molt a prop de la terminal del moll de Barcelona a la línia V2, es tracta d’un tram 
on la línia hi circula en els dos sentits del carrer. En aquest tram, l’últim de l’avinguda 
abans d’arribar a la Plaça de les Drassanes, els dos sentits de circulació estan separats 
per una petita mitjana de formigó d’un metre i mig d’amplada, que separa els tres carrils 
direcció Plaça Espanya dels quatre carrils direcció Drassanes. Tot i ser un tram força 
ample d’avinguda els autobusos normalment no poden circular pel seu carril i han 
d’ocupar els adjacents. Aquest fet es deu a que primerament a que l’accés a Plaça de les 
Drassanes es fa traçant un corba i els autobusos no poden realitzar el gir sense ocupar 
altres carrils ja que el seu propi carril amb prou feines passa dels 3 metres d’amplada. 
Aquest primer problema es produeix en els dos sentits de circulació però en direcció 
Plaça Espanya encara trobem un problema més: es tracta de l’aparcament per autocars 
que envaeix lleugerament el carril bus i fa que els autobusos hagin d’ocupar el carril 
adjacent per deixar un marge de seguretat suficient. 
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Figura 5.6.1 Situació actual. Font: Elaboració pròpia 

 
Per solucionar el problema que afecta a tots dos sentits de circulació s’ha adoptat una 
solució que consisteix en desplaçar la mitjana central tan sols un metre i eliminar un 
carril de circulació en sentit Drassanes. D’aquesta manera només cal actuar sobre la 
mitjana central i es poden solucionar els problemes dels dos sentits ja que els carrils 
dedicats al bus seran molt més amples, concretament de 4 metres, impedint que les 
corbes o autocars mal aparcats obliguin a ocupar altres carrils. A més l’altra millora 
prevista per implantar la línia al tram és un nou carril bus a l’últim tram (precisament el 
de la corba) per poder aprofitar la nova prioritat semafòrica i poder entrar abans que la 
resta de cotxes a la Plaça de les Drassanes. Sense les millores dels carrils no funcionaria 
la prioritat semafòrica. Pel que fa a la pèrdua d’un carril en sentit descendent és 
perfectament assumible per al trànsit d’aquella zona. 
 

 
Figura 5.6.2 Situació futura. Font: Elaboració pròpia. 
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6. Pressupost d’execució 
 

Aquest pressupost es divideix en dos parts, corresponents als corredors V2 i H3 
respectivament. Com ja s’ha explicat els pressupostos només es tenen en compte les 
actuacions físiques (infraestructurals) sobre els carrers pels que transcorre la línia. Les 
actuacions “indirectes” com podria ser la retolació de les línies retallades o l’eliminació 
de parades que no estan situades dins dels corredors objecte del treball no es 
contemplen. 
Els preus que s’han agafat provenen majoritàriament dels pressupostos d’execució dels 
ramals V1B, V4 i H5B que ja han estat realitzats per poder estimar el cost de tota la 
xarxa sencera. La resta de valors han estat estimats al no poder-se trobar els preus. 

6.1. Corredor V2 
 
Infraestructura de circulació: 
 

Descripció Preu Amidament Total 
Construcció de carril bus. Inclou la 
senyalització fixa del carril, tant vertical com 
horitzontal, com la senyalització provisional 
per la desviació del trànsit i mesures de 
protecció en etapes de construcció. 

3,08€/m 
 

4761,55m 14665,57€ 
 

Creació de graelles grogues per permetre 
l’avançament entre busos (prohibit aturar-se). 

15€/m2 

 
1362m2 20430€ 

 
Senyalització horitzontal i vertical en cruïlles 
sense semàfor per indicar prioritat al corredor 
de l’autobús. 

300€/u 5u 1500€ 

Senyalització horitzontal i vertical a la cruïlla 
dels carrers Ravella i Vilardell per prohibir 
l’aparcament i permetre el gir de l’autobús. 

500€/u 1u 500€ 

Eliminació de les senyals indicatives de zona 
30 en els carrers Ravella i Vilardell. 

500€/u 1u 500€ 

Total infraestructura de circulació 37595,57€ 
 
Parades d’autobús: 
 

Descripció Preu Amidament Total 
Adquisició de marquesina de parada d’autobús. 6500€/u 12u 78000€ 
Instal·lació de marquesina de parada 
d’autobús. 

2500€/u 22u 55000€ 

Adquisició de parada híbrida d’autobús. 2000€/u 4u 8000€ 
Instal·lació de parada híbrida d’autobús. 500€/u 4u 2000€ 
Adquisició de pal de parada d’autobús. 300€/u 21u 6300€ 
Instal·lació de pal de parada d’autobús. 100€/u 23u 2300€ 
Adquisició i instal·lació d’una plataforma de 
parada per facilitar als usuaris l’accés a 
l’autobús. 

2000€/u 1u 2000€ 

Ampliació de la plataforma de parada a partir 500€/u 3u 1500€ 
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de places d’aparcament per poder encabir una 
parada doble. 
Retirada de la plataforma de la parada i 
transport fins a l’abocador.  

1000€/u 4u 4000€ 

Desmuntatge de marquesina i transport fins a 
l’abocador. 

1000€/u 1u 1000€ 

Total parades d’autobús 160100€ 
 
Coordinació semafòrica: 
 

Descripció Preu Amidament Total 
Instal·lació d’un semàfor preavís amb 
tecnologia LED per prioritzar el pas de 
l’autobús. 

700€/u 7u 4900€ 

Obra civil necessària per la coordinació del 
semàfor a la xarxa. 

1000€/u 7u 7000€ 

Enginyeria de trànsit. 15000€/u 1u 15000€ 
Total coordinació semafòrica 26900€ 

 
Mesures urbanístiques: 
 

Descripció Preu Amidament Total 
Modificació de la secció a la cruïlla entre 
General Mitre i carrer Ravella. Eixamplament 
de la calçada per permetre el gir dels 
autobusos. 

30000€/u 1u 30000€ 

Eixamplament de la calçada a Via Augusta a 
partir de la vorera per poder fer suficientment 
ample el carril bus. 

10000€/u 1u 10000€ 

Modificació de la secció a l’Avinguda 
Paral·lel en el seu tram inferior desplaçant la 
mitjana i eliminant un carril en direcció 
Drassanes. 

30000€/u 1u 30000€ 

Total mesures urbanístiques 70000€ 
 
Total corredor: 37595,57 + 160100 + 26900 + 70000 = 294595,57 € 
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6.2. Corredor H3 
 
Infraestructura de circulació: 
 

Descripció Preu Amidament Total 
Construcció de carril bus. Inclou la 
senyalització fixa del carril, tant vertical com 
horitzontal, com la senyalització provisional 
per la desviació del trànsit i mesures de 
protecció en etapes de construcció. 

3,08€/m 
 

6390,54m 19682,86€ 
 

Creació de graelles grogues per permetre 
l’avançament entre busos (prohibit aturar-se). 

15€/m2 

 
2640m2 39600€ 

 
Eliminació de les senyals indicatives de zona 
30 al carrer Huelva i retirada de les bandes 
rugoses del tram. 

1000€/u 1u 1000€ 

Habilitació d’espai per girar al carrer 
Tarragona cap a València. Nou espai al carril 
central 

100€/u 1u 100€ 

Modificació de la senyal que prohibeix el 
canvi de sentit a la cruïlla entre  Riera Blanca i 
Travessera de les Corts. 

100€/u 1u 100€ 

Total infraestructura de circulació 60482,86€ 
 
Parades d’autobús 
 

Descripció Preu Amidament Total 
Adquisició de marquesina de parada d’autobús. 6500€/u 28u 182000€ 
Instal·lació de marquesina de parada 
d’autobús. 

2500€/u 48u 120000€ 

Adquisició de parada híbrida d’autobús. 2000€/u 5u 10000€ 
Instal·lació de parada híbrida d’autobús. 500€/u 7u 3500€ 
Adquisició de pal de parada d’autobús. 300€/u 38u 11400€ 
Instal·lació de pal de parada d’autobús. 100€/u 40u 4000€ 
Adquisició i instal·lació d’una plataforma de 
parada per facilitar als usuaris l’accés a 
l’autobús. 

2000€/u 1u 2000€ 

Retirada de la plataforma de la parada i 
transport fins a l’abocador.  

1000€/u 10u 10000€ 

Desmuntatge de marquesina i transport fins a 
l’abocador. 

1000€/u 5u 5000€ 

Total parades d’autobús 347900€ 
 
Coordinació semafòrica: 
 

Descripció Preu Amidament Total 
Instal·lació d’un semàfor preavís amb 
tecnologia LED per prioritzar el pas de 
l’autobús. 

700€/u 9u 6300€ 

Obra civil necessària per la coordinació del 1000€/u 9u 9000€ 
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semàfor a la xarxa. 
Enginyeria de trànsit 20000€/u 1u 20000€ 

Total coordinació semafòrica 35300€ 
 
Total corredor: 60482,86 + 347900 + 35300 = 443682,86 € 
 

6.3. Pressupost total 
 
Amb la suma del cost dels dos corredors extraurem el pressupost d’execució del 
projecte però a aquest cost posteriorment li hem d’afegir l’IVA. 
 
Pressupost d’execució per contracte: 294595,57 + 443682,86 = 738278,43 € 
 
Pressupost d’execució per contracte amb l’IVA: 738278,43*1,18 = 871168,55 € 
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7. Estudi d’impacte ambiental 
 

Un dels principals objectius de la nova xarxa d’altes prestacions és potenciar el 
transport públic en superfície a la ciutat i poder aconseguir així reduir l’ús del vehicle 
privat. Aconseguint captar viatgers del vehicle privat s’aconsegueix reduir el consum 
d’energia, la contaminació atmosfèrica i l’acústica. 
 

7.1. Reducció del consum i emisions hibridització  
 
Amb la conversió dels autobusos estàndard que actualment funcionen amb diesel en 
autobusos híbrids es redueixen considerablement tant el consum de combustible com la 
contaminació acústica. Cal recordar que en el projecte inicial de la xarxa d’altes 
prestacions (Retbus) es preveu reconvertir 99 autobusos en híbrids i adquirir-ne 20 de 
nous també híbrids per modernitzar la flota. Això suposa un important percentatge 
d’autobusos sobre la flota de 1080 de que disposa TMB. 
Un estudi presentat per TMB a les 3eres jornades sobre energia celebrades a la 
Universitat de Girona el 23 de setembre de 2010 ens aporta dades significatives sobre la 
reducció del consum energètic 
 

Tipus Consum en 100km Consum en KWh/Km Reducció 
DIESEL 54 l 5,315 - 

BIODIESEL 55,6 l 5,335 + 0,4 % 
GAS NATURAL 60 kg 8,504 + 60 % 
PILA H2 28,2 kg 9,4 + 77 % 
HÍBRID 40,5 l 3,986 - 25 % 

Taula 7.1. Reducció del consum de combustible. Font: Elaboració pròpia. 
 
El mateix estudi també aporta dades sobre les emisions de CO2, de nitrogen i de les 
petites partícules: 
 
 
 

 

 
 

Taula 7.2. Reducció de les emissions de CO2. Font: Elaboració pròpia. 
 

Tipus Emisions de CO2 (Kg/Km) Reducció 
DIESEL 1,41 - 
BIODIESEL 1,10 - 22 % 
GAS NATURAL 1,65 + 17 % 
PILA H2 0 - 100 % 
HÍBRID 1, 06 - 25 % 
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Figura 7.1. Emissió de nitrògen i petites partícules. Font: (TMB, 2010) 

 
Aquestes dades tenen consonància amb les presentades també per TMB en una nota de 
premsa del 28 de setembre de 2010 per presentar els primers models híbrids: 
 
Emissió de contaminant (g/Km) CO2 CO NOx HC MP SO2 
Valors actuals 1400 2,82 6,59 0,95 0,139 1,46 
Estalvi tecnologia híbrida -420 -0,846 -3,295 -0,285 -0,042 -0,438 

Taula 7.3. Estalvi emissions contaminants. Font: Elaboració pròpia. 
 
Del mateix estudi també se’n deriva una valoració econòmica dels diferents tipus 
d’autobús : 
 

 
Figura 7.2. Valoració econòmica. Font: (TMB, 2010) 

 
A partir d’aquestes dades podem concloure que l’autobús híbrid és el més adequat pel 
moment per circular per ciutat donat que és l’únic que redueix tant en el consum com en 
les emissions sense tenir un cost massa  elevat. També cal matissar que l’autobús de 
Gas Natural Comprimit (GNC) té uns costos menors però necessita un gran dipòsit de 
combustible que s’aconsegueix sacrificant algunes places de l’autobús. 
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7.2. Contaminació acústica 
 
Un altre dels avantatges dels nous vehicles híbrids és la reducció del soroll, tant a 
l’exterior com a l’interior, ja que els motors elèctrics són més silenciosos que els 
d’explosió. La reducció de la potència acústica pot arribar a ser de fins al 50 %, segons 
la mateixa nota de premsa de TMB. 
També cal tenir en compte que amb l’obertura de nous carrils bus desapareixeran alguns 
dels molestos sots o desnivells que a part de provocar incomoditats al passatge també 
provoquen molèsties als veïns degut al soroll. 
 

7.3. Reducció del consum amb la major velocitat 
 
Els autobusos articulats del corredor H3 no seran hibriditzats. Tot i això amb les 
mesures diverses per augmentar la velocitat comercial (priorització semafòrica, zones 
d’avançament, parades més separades, nous carrils bus...) també es redueix el consum 
de combustible als vehicles. Segons el manual COPERT III, de l’European 
Environment Agency, podem fer servir la següent funció per calcular el consum de 
combustible d’un autobús urbà: 
 

 

Figura 7.3 Consum de combustible segons la velocitat. Font: COPERT III 
 

Amb aquesta funció s’ha elaborat el següent gràfic: 
 

Consum de combustible en funció de la velocitat 
per autobusos urbans
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Figura 7.4 Consum de combustible segons velocitat. Font: Elaboració pròpia. 
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8. Estudi bàsic de seguretat i salut 
 
Per a poder realitzar les actuacions de millora descrites al projecte es necessita fer 
reserves temporals de l’espai públic en diversos espais dels corredors estudiats. En 
aquest apartat es detallen aquestes reserves i els materials a utilitzar per senyalitzar la 
ocupació temporal de l’espai. Per això s’han dividit aquestes reserves de sòl en tres 
grups diferenciats: 
 

• Ocupació parcial de la calçada: En aquest grup es contemplen els nous carrils 
bus ja sigui a partir de carrils existents de circulació o d’aparcament, les zones 
grogues d’avançament adjacents al carril bus, les senyals pintades a la calçada o 
la retirada de bandes rugoses entre d’altres. Es tracta d’actuacions on només cal 
reservar un carril de la calçada.  

• Ocupació d’altres espais: En aquest grup s’inclouen les actuacions sobre les 
parades, sobre els semàfors, la instal·lació de senyals verticals i d’altres com 
l’eixamplament de la calçada a partir de la vorera 

• Altres: En aquest grup s’inclouen les actuacions que no s’engloben en cap dels 
dos grups anteriors. S’inclouen doncs la modificació de seccions del carrer a 
l’Avinguda del Paral·lel i la modificació de la cruïlla d’accés al carrer de 
Ravella en el corredor V2. 

 
Les actuacions pertanyents als dos primers grups es realitzaran en la mesura del possible 
durant les hores de menys trànsit de vehicles i de persones respectivament. 
Concretament les actuacions pertanyents al primer grup està previst realitzar-les en les 
franges nocturnes aprofitant que són actuacions que generen poc soroll. Per ocupar 
carrils temporalment caldrà que els treballadors vagin equipats amb armilles reflectants 
i les tanques amb llums indicadors per pal·liar la manca de visibilitat nocturna. 
Les actuacions del segon grup en canvi es troben encara més a prop de les cases que les 
primeres i per això caldrà ser molt curós amb les possibles molèsties als veïns. En 
aquest segon grup totes les actuacions excepte les que involucrin parades existents es 
duran a terme a la llum del dia per evitar les citades molèsties als veïns. Aquest últim 
grup d’actuacions es durà a terme a la franja nocturna per la simple raó de que actuar 
sobre les parades durant l’horari de servei de les línies d’autobús convencional 
ocasionaria excessives molèsties als usuaris d’aquest transport. Caldrà senyalitzar 
adequadament les zones d’actuació amb tanques i els camions que transportin els 
materials sobretot de les parades hauran d’anar equipats convenientment. 
Les actuacions del tercer grup són les que requereixen d’un major temps d’execució. Pel 
que fa a la modificació de la secció en un tram de l’Avinguda del Paral·lel es considera 
que es necessitaran dos dies sencers per poder dur a terme les obres, deixant un carril 
per sentit per als veïns i comerços. En canvi pel que fa a la modificació de la cruïlla 
entre el carrer de Ravella i la Ronda General Mitre al haver de modificar 
considerablement la distribució de l’espai es calculen tres dies de treballs i en aquest cas 
suposarà el tancament complet del carrer durant les obres. Aquestes actuacions 
requeriran de l’ajuda de l’Ajuntament per informar als veïns de la duració dels talls i de 
les alternatives disponibles per circular. 
No es consideren costos extres de senyalització ja que tots els elements necessaris seran 
proporcionats per l’Ajuntament de Barcelona i les empreses constructores 
adjudicatàries.  
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