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1. Dades de l’enquesta: 48 socis i sòcies

• Edat mitjana participants:  39
• Edat mínima: 20 
• Edat màxima: 67

• 1a experiència de vot electrònic 
a la PTP

• Creuament de dades amb una 
junta oberta

• Prestació de la darrera reforma 
de la pàgina web

Font: socis – sòcies PTP (febrer 2019) 
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1. Dades de l’enquesta: idoneïtat de la temàtica

Font: socis – sòcies PTP (febrer 2019) 
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1. Dades de l’enquesta: criteri general

Font: socis – sòcies PTP (febrer 2019) 
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2. Condicionants: geografia de Barcelona

C33-AP7
B20

C31
C31
C32
A7

B23
AP7

C17

C58

Gran via nordGran via sud
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2. Condicionants: actuals carrils bus o bus-VAO

Divulgación y defensa de proyectos desde 1993

B23

C58

C-58

2012: Ripollet – Meridiana (interurbano). Foto: Sarbus

C-31

2006: Besòs –Glòries (urbano)

Amb ampliació d’infraestructura sense ampliació d’infraestructura
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2. Condicionants: futuribles carrils bus o bus-VAO

Amb ampliació de carrils Sense ampliació de carrils

A-48

Carril bus sobre arcén en el acceso a Grenoble

A-2. Corredor del Henares

Inauguración prevista: verano 2018
Modelo extrapolable a muchos accesos urbanos



9

2. Condicionants: futuribles carrils bus o bus-VAO

Proposta de la PTP per abordar 
les Zones de Baixes Emissions 
permanents (2020): un carril bus 
o bus-VAO a cada accés. 

Una bona implantació dels 
carrils bus-VAO als accessos de 
Barcelona que falten permetria 
generar connexions molt 
competitives en temps amb el 
cotxe, al mateix temps que 
esdevindrien restriccions a la 
congestió de facto.

Però la penetració dins de 
Barcelona ha d’estar molt ben 
estudiada.
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2. Condicionants: càrrega dels accessos viaris de BUS

La planificació del servei d’autobús és imprescindible per assumir increments de demanda factibles amb els 
punts de parada, carrils bus i règims semafòrics de la ciutat. A més de donar resposta al flux d’entrada, amb 
corredors on pràcticament hi ha un bus per minut, cal sobretot gestionar els temps de parada, especialment 
llargs en el moment de càrrega del bus.
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2. Condicionants: càrrega als terminals - vorera

Foto: el Periódico de Catalunya

Els principals punts d’intercanvi es fan a la 
vorera de carrers principals. La majoria 
d’aquests punts presenta congestió. 

• Pl. Catalunya (Ronda Universitat), amb una 
congestió crítica i doble filera.

• Pl. Catalunya (Ronda de Sant Pere), menys 
congestionat.

• Sagrera – Meridiana, sobre un carril bus i 
amb pocs espais de càrrega. Molt 
congestionat.

• Maria Cristina / Zona Universitària, sobre un 
carril bus entorpint la circulació d’urbans.

• Plaça d’Espanya, espai poc conflictiu, poca 
capacitat.

• I terminals menors: Urgell, Pau Claris, 
Tetuan...
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2. Condicionants: càrrega als terminals - estació

Foto: Estació del Nord (autor desconegut)

Les úniques estacions d’autobusos de 
Barcelona no responen a les 
expectatives del transport públic 
regular interurbà.

• Fabra i Puig. Té un disseny útil 
però està ubicada abans del gran 
intercanviador de Sagrera 
Meridiana.

• L’Estació del Nord està 
optimitzada per a serveis de llarg 
recorregut i no té un accés i 
sortida àgil per a autobusos.

• L’Estació de Sants no té un accés 
viari ràpid per als autobusos 
interurbans.
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2. Condicionants: càrrega als terminals

Font: Enquesta a socis – sòcies PTP 2019
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2. Condicionants: el món divers del bus interurbà

Urbans

Regionals

Suburbans
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2. Condicionants: el temps d’encotxament-desencotxament

Autobusos / autocar interurbans . Gran capacitat en
places assegudes (butaques). Menor capacitat d’entrada i
sortida. Elevats temps de càrrega de viatgers per la porta
única, venda de bitllets i validació. Les descàrregues
poden ser ràpides segons la mida de les portes darreres.

Autobusos urbans . Gran capacitat d’entrada i sortida,
poc temps per parada. Tendència a acceptar entrades per
les dues primeres portes als articulats. Pocs seients.
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2. Condicionants: el temps d’encotxament-desencotxament

Font: Enquesta a socis – sòcies PTP 2019
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3. Posicionaments a curt termini. Acords definitius

Donats els resultats de l’enquesta i debat presencial, a curt termini s’acorda:

1. Es constata una greu manca de previsió i de model pel bus interurbà a Barcelona alhora que s’exigeix un 
acord entre administracions per evitar el col·lapse del servei actual:

• l’Ajuntament no ha de reduir capacitat actual evitant qualsevol temptativa de tancar estacions 

• la Generalitat ha de deixar de programar autobusos solapats amb Rodalies sobre aquelles relacions
on es comparteixen origen-destinació i temps de recorregut, i donar prioritat als municipis i 
polígons no directament servits pel ferrocarril elèctric, per complir amb l’estratègia de descongestió, 
qualitat de l’aire i lluita contra el canvi climàtic de BCN.

2. Als punts més conflictius, com la Ronda Universitat, es demana esponjar les zones d’estacionament dels 
autobusos, evitar temps de regulació excessius i evitar fer dobles fileres per tal de reduir les 
aglomeracions; així com mesures que facin més ràpid l’encotxament de viatgers, donant prioritat als 
autobusos amb accés en plataforma baixa (low entry).

3. Millora de la semaforització i fer doble carril bus si és necessari per assegurar el compliment d’horaris i 
reduir les necessitats de regulació a Barcelona. Implantar carril bus al soterrament de Glòries-Gran Via.

4. Millorar l’accessibilitat, l’urbanisme i la intermodalitat a les estacions i intercanviadors.
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4. Propostes llarg termini: possibles noves estacions?
PLANIFICACIÓ OFICIAL
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4. Propostes llarg termini: possibles noves estacions?

Font: Enquesta a socis – sòcies PTP 2019
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4. Propostes llarg termini: possibles noves estacions?
PLANIFICACIÓ PROPOSADA
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4. Propostes llarg termini: possibles noves estacions?

Intercambiador
Príncipe Pío
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4. Propostes llarg termini: estacions directes a autopista?

Intercambiador
Avenida de América

Sense semàfors!

Fuente: Consorcio de Transportes de Madrid
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4.1. Propostes llarg termini: Meridiana
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4.3. Propostes llarg termini: Diagonal
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4.2. Propostes llarg termini: Gran Via
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4. Posicionaments a llarg termini. Acords definitius

Donats els resultats de l’enquesta i debat presencial, a llarg termini s’acorda:

1. Exigir una estratègia per l’autobús interurbà amb un escenari que contempli com fer possible la 
duplicació de la demanda actual, atesos els reptes d’ampliació del transport públic i el fet de no 
poder-se cobrir totes les connexions interurbanes amb sistemes ferroviaris.

2. Corredor Sagrera. Modificar el projecte d’estació d’autobusos del nou intercanviador de Sagrera Alta 
Velocitat per a què pugui funcionar com a terminal d’autobusos interurbans de proximitat:

• Ràpid accés i sortida, encotxament i desencotxament.

• Operativitat tant des de la Meridiana (Via Felip II i Hondures) com des dels nous vials soterrats, 
en els dos sentits.

3. Corredor Diagonal. No existeix una solució definitiva de consens, però s’acorda:

• En cas de construir-se una nova estació d’autobusos a Zona Universitària, connectar-la amb 
rampes i sense semàfors amb el carril bus de la B23.

• No prescindir de l’estació de Sants. Estudiar la millora de la seva connectivitat amb la Diagonal 
(C. Numància bidireccional bus o altres alternatives).
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4. Posicionaments a llarg termini. Acords definitius

4. Corredor Gran Via. No existeix una solució definitiva de consens, però s’acorda:

• Definir els límits operatius actuals d’ús de la Ronda de Sant Pere i plaça Catalunya.

• Definir els límits operatius actuals d’ús de l’estació del Nord (tant interns com els dels seus 
accessos, especialment del gir de Gran Via). Demanar solucions per ampliar la funcionalitat 
actual i fer possible l’arribada d’autobusos articulats.

• Sector nord. Demanar que s’estudiïn les possibilitats d’ubicació d’espais de regulació o 
estacions d’autobusos als soterranis de la plaça de Glòries, la futurible transformació de la 
plaça de la Monumental o la pròpia estació del Nord.

• Sector sud. Demanar que s’estudiïn les possibilitats d’ubicació d’espais de regulació o estacions 
d’autobusos als soterranis de la plaça d’Espanya i/o pavellons immediatament propers de la 
Fira Montjuïc, ara que se n’està redissenyant el conjunt arquitectònic. Aquesta estació quedaria 
connectada directament amb els carrils centrals de la Gran Via, evitant les actuals 
aglomeracions del lateral costat mar d’accés a pl. d’Espanya.
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