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Entrada diària d’autobusos i autocars per corredors 

Corredor Generalitat AMB MIFO+INT 
Altres 

serveis 
TOTAL 

Gran Via 

(Llobregat) 
194 739 40 315 1288 

Av. Diagonal 483 279 34 215 979 

Av. Meridiana 624 0 4 141 769 

Gran Via 

(Besòs) 
235 0 61 105 401 

Besòs (altres 

carrers) 
20 325 0 0 345 

Llobregat 

(altres 

carrers) 

21 219 0 0 240 

Ronda Litoral 0 0 87 37 124 

Via Augusta 7 0 0 43 50 

Ctra. d’Horta 5 0 0 0 5 

TOTAL 1557 1562 226 856 4201 

Gran Via 
(Llobregat) 

31% 

Av. Diagonal 
23% 

Av. Meridiana 
18% 

Gran Via 
(Besòs) 

10% 

Besòs (altres 
carrers) 

8% 

Llobregat 
(altres 

carrers) 
6% 

Ronda 
Litoral 

3% 

Via 
Augusta 

1% 

Ctra. d’Horta 
0% 

Font: Barcelona Regional a partir de dades dels operadors i dels aforaments realitzats al maig 2017. Treball de camp estudi previ TRN Taryet.  

 

Cada dia laborable entren a la ciutat de Barcelona un total de 3.300 serveis regulars d’autobús (AMB i Generalitat) i de 

llarga distància (MIFO, internacionals). Més d’un terç estan entrant per l’eix de la Gran Via sud.  

A més, s’estima un volum d’entrades afegit d’uns 900 autobusos i autocars amb serveis de diferent tipologia.  

1.1 Diagnosi. Els corredors d’entrada a la ciutat 
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Meridiana i Diagonal 

La major part dels autobusos que entren pels corredors de Meridiana i de Diagonal no arriben al centre de la ciutat, 

degut a que des d’aquests corredors l’accés dels autobusos al centre té certa complexitat. A més, en molts casos disposen 

de parades terminals en punts de bona intermodalitat i/o prop dels destins desitjats dels viatgers. El projecte de construcció 

de noves  estacions terminals a Meridiana (Sagrera TAV) i Diagonal (Zona Universitària) permetrà consolidar un esquema 

sense necessitat d’arribar al centre de la ciutat.  

Serveis Generalitat. Parades terminals: línies i número d’expedicions amb origen i final a la parada terminal 

Font: Barcelona Regional a partir de dades dels operadors 

1.1 Diagnosi. Els corredors d’entrada a la ciutat 
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Gran Via 

La major part dels autobusos que entren pels corredors de Gran Via Llobregat i Gran Via Besòs entren fins al centre de la 

ciutat degut a la facilitat que ofereix el corredor Gran Via / Aragó i sobretot a la mancança de punts terminals intermodals 

potents i amb capacitat per a exercir la funció de terminal.  

.  Principals nodes d’intermodals de la xarxa de transport públic ferroviària (projectada) en el corredors d’entrada de Barcelona 

1.1 Diagnosi. Els corredors d’entrada a la ciutat 
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Dèficit d’infraestructures per la parada i regulació dels serveis interurbans: 

• Les 3 estacions d’autobusos (Sants, Fabra i Puig i Nord) presenten en general un 

accés complicat i una concepció de dàrsenes pròpia d’autobusos de llarg 

recorregut i baixa rotació. Les tres estan treballant per sota de la seva capacitat. 

• El 85% de les operacions de regulació es fan en via pública, en espais que no 

presenten les condicions òptimes ni per l’usuari ni per l’operador i generen 

impactes negatius sobre l'entorn urbà  

.  

1.2 Diagnosi. Terminals d’autobús 
  

CAPACITAT ESTACIONS Dàrsenes 

Estació Fabra i Puig 16 

Barcelona Nord 51 

Estació de Sants 10 

TOTAL  ESTACIONS 77 

    

  

CAPACITAT VIA PÚBLICA Dàrsenes 

Maria Cristina Flos i Calcat 

Terminals AMB: 7 

Parades O/F: 4 

Regulació GENE: 3 

14 

Collblanc 2 

Numància 2 

Buenos Aires-Borrell 3 

Urgell 3 

Pg. de Gràcia 2 

Rda. Universitat 

Terminals AMB: 2 

Terminals GENE: 8  

10 

Pl. Catalunya (aerobús) 4 

Pl. Espanya - Parla·lel (AMB) 5 

Rda. Sant Pere 

Terminals AMB: 4 

Terminals GENE: 2 

6 

Pau Claris 1 

Casp 2 

Tetuan 3 

Terminals GENE 1 

Regulació GENE 2 

Clot (de pas) 1 

Sagrera Meridiana 

Parades O/F: 7 

Regulació GENERALITAT: 3 

10 

Lesseps 2 

La Pau 1 

Altres   

TOTAL VIA PÚBLICA 74 

TOTAL 151 

Carrer Buenos Aires Carrer Casp 

La infraestructura a ciutat per la parada i regulació dels serveis supramunicipals 

Foto GoogleMaps 
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1.2 Diagnosi. Terminals autobús 

El 85% de les operacions de regulació 

es fan en via pública, en espais que no 

presenten les condicions òptimes ni per 

l’usuari ni per l’operador i generen 

impactes negatius sobre l'entorn urbà  

Capacitat de dàrsenes i espais d’operació actuals a la ciutat 

Font: Barcelona Regional 
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1.3 Diagnosi. Conclusions 

Sistema actual amb importants ineficiències 

Barcelona, sense tenir una estructura d’estacions d’autobusos terminals, és terminal d’una xarxa d’autobusos regulars 

formada per 23 línies de l’AMB, 94 línies de la Generalitat i més de 50 línies del Ministeri de Foment (més de 3.300 

expedicions diàries).   

 

Deficiències per al servei al viatger: 

• Impossibilitat d’oferir als usuaris un conjunt de serveis complementaris a la terminal (punts d’informació, lavabos, quiosc, 

botigues, etc.). 

• Intermodalitat: en alguns casos, menor probabilitat de trobar un mitjà de transport públic col·lectiu que permeti minimitzar el 

temps de dispersió fins al punt final del desplaçament. 

 

Major dificultat de comprensió dels serveis per part de l’usuari. 

• Dificultats a l’hora de regular (intervals de temps entre finals i inicis de servei).  

• Dificultats d’operació del servei (serveis als conductors, neteja ...). 

• Dificultat per part de les administracions i operadors a l’hora d’informar als usuaris. 
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1.4 Diagnosi. Punts crítics actuals 

 

 

Ronda Universitat 

A Ronda Universitat hi ha una concentració molt alta d’autobusos i molta demanda d’usuaris. Amb més de 400 expedicions 

terminals diàries i 8.000 usuaris que la utilitzen per les diferents línies. Està fent funció d’estació en superfície ocupant dos 

carrils de circulació i utilitzant la vorera com a zona d’espera dels usuaris. 

Balmes - Rda. 

Univ. 

TMB   

Pl. Univ - Rda. 

Univ.TMB 

  

145 metres 

Rda. Universitat - Pl. Cat. 

Baixbus 

AMB (26 metres) 

L94, L95 

  

Rda. Universitat, 33 

mon-bus 

GARRAF (48 metres) 

e14, e15, e16 

  

Rda. Universitat, 21 

moventis casas 

MARESME (53 metres) 

E11.1, e11.2, C3/4, C6 

90 metres 

Rda. Universitat, 11 

MONBUS, Alsa, Sagalés 

i Castellà 

L0225, L0462, L1446 

,L1492 

 
  

Foto: BR Foto: BR Foto: BR 
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1.4 Diagnosi. Punts crítics actuals 

 

 

Sagrera – Meridiana 

La Sagrera és la parada de regulació principal de les línies de la Generalitat que accedeixen a Barcelona per l’Avinguda 

Meridiana, amb més de 300 expedicions diàries terminals, majoritàriament procedents del Vallès. Diàriament 9.000 

usuaris utilitzen aquesta parada. 

És un punt amb molt bona intermodalitat però es detecten problemes per la manca d’infraestructura per a la regulació. També 

es detecta una alta concentració d’usuaris en voreres, amb la consegüent conflictivitat amb veïns i amb el pas de les 

bicicletes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: BR 
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1.4 Diagnosi. Punts crítics actuals 

 

 

Diagonal – Maria Cristina 

A l’entorn de Maria Cristina tenen origen i final 4 línies de l’AMB i més de 10 línies de la Generalitat. Entre totes, més de 500 

expedicions regulen a aquest àmbit i més de 9.000 usuaris l’utilitzen diàriament. 

Regulació de les línies a  Maria Cristina / Flos i Calcat 

Foto: BR 

Foto: BR 

Foto: BR 

Foto: GoogleMaps 
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Cap a un nou model de terminals 

d’autobús 
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2.1 Nou model. Plantejament general 

 

 

Objectius Generals 
 

1. Potenciar la integració urbana-interurbana del sistema de transport públic metropolità en un context de 

mobilitat cada cop més complex. Es tracta de reforçar la intermodalitat dels serveis d’autbús per millorar l’eficiència i 

competitivitat de la xarxa d’autobús d’accés a Barcelona, i en definitiva del model de mobilitat metropolità. L’objectiu és 

la millora de l’accessibilitat i de la qualitat del servei en termes de: reducció dels temps de viatge finals, comoditat per a 

realitzar la parada, llegibilitat del servei, ... 

 

2. Reduir l’impacte sobre l’entorn urbà d’una ciutat molt densa, que presenta uns elevats nivells de congestió al 

centre de la ciutat. Es tracta de minimitzar la pressió de l’estacionament i parada d’autobusos en els àmbits centrals 

de la ciutat amb l’objectiu de millorar la integració urbana amb l’entorn urbà: nivells de congestió, soroll, contaminació, 

aglomeracions voreres, ...). 

Intercanviador Moncloa, Madrid Intercanviador Aluche, Madrid 
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2.1 Nou model. Plantejament general 

 

 

Criteris Generals 
 

Tesi principal: concentrar les funcions de terminal en un nombre limitat d’estacions d’autobusos situades a les entrades 

dels corredors que acompleixin les següents condicions:  

 

1. Criteris de ciutat:  

 

• Accés ràpid mitjançant la xarxa viària bàsica de la ciutat. Equilibri entre centralitat i accés fluid lliure de 

congestió. Es tracta de plantejar l’agrupació del serveis d’autobús segons el corredor d’accés a Barcelona en una 

terminal intermodal de gran capacitat localitzada a l’entorn de la trama viària d’accés ràpid a ciutat (6’- 8’ màxim). 

 

• Nodes intermodals amb bona connexió a la xarxa ferroviària d’alta capacitat. Localització de les terminals 

intermodals en trama urbana amb centralitat i ben connectada a la xarxa de transport públic urbana, especialment 

pel que fa la xarxa de metro. 

 

2. Criteris dels serveis.  

 

• Regulació fora de la via pública. Els serveis de llarg recorregut, serveis regulars turístics o els serveis amb 

temps de regulació superior als 10’ han de realitzar-se a l’interior d’una estació d’autobús o intercanviador.  

 

• Complementarietat amb la xarxa ferroviària (Renfe i FGC). Minimitzar la duplicitat amb la xarxa ferroviària 

(Renfe, FGC) en el serveis de penetració al centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta d’ordenació de les terminals d’autobusos supramunicipals a Barcelona. Març  2019 

2.1 Nou model. Plantejament general 

 

 

A més, es fan les següents consideracions generals:  

 
• Els serveis discrecionals turístics, i resta de serveis discrecionals d’autobusos, podran emprar els romanents de 

capacitat de totes les estacions i intercanviadors disponibles.  

 

• Pel que fa la Aerobús es fa la hipòtesis que el potent servei existent actualment s’haurà d’anar reestructurant davant 

un escenari projectat de millorar significativa de l’accessibilitat ferroviària a l’aeroport (nous accessos ferroviaris a la 

terminal 1 i finalització del tram central metro L9/L10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta d’ordenació de les terminals d’autobusos supramunicipals a Barcelona. Març  2019 

2.1 Nou model. Plantejament general 

 

 

Aquest document proposa un model d’estacionament i parada de la xarxa d’autobusos supramunicipals sota les següents 

premisses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àrees Intermodals  

 
Àrea en superfície situada en un punt d’enllaç de ciutat entre les diferents xarxes de 

transport públic, dissenyada i urbanitzada amb l’objectiu de millorar l’intercanvi modal de 

manera eficient amb condicions de seguretat i d’accessibilitat. El dimensionament d’aquests 

espais es limitarà a 3- 4 places d’autobús màxim (150 - 200 expedicions/dia, 5.000 

usuaris/dia).  

A més, en alguns casos es requeriran àrees de regulació apart.  

 

Intercanviadors/Estació autobusos  

 
Edifici de gran capacitat construït, sota o sobre rasant, en un punt estratègic d’enllaç dels 

corredors d’entrada a ciutat dels autobusos i els diferents modes de transport públic de gran 

capacitat (metro, rodalies).  

Són equipaments dissenyats per a una elevada mobilitat  (>1.000 expedicions/dia, >20.000 

usuaris/dia)  

 

Nodes d’intercanvi  
 

Punt de parada de la xarxa de transport públic on es produeix intercanvis entre les diferents 

línies de transport, que degut al volum i intensitat de demanda requereix dotar-lo d’una 

característiques específiques per millorar les condicions d’intermodalitat, així com de l’espai 

urbà on es localitza.  

Gairebé sempre es requeriran àrees de regulació apart.  
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2.2 Nou model. Proposta de corredors d’accés a la ciutat 

 

 

Nota 1. Tot i que hi ha un criteri general sobre el corredor, existeix la possibilitat que 

determinades línies no segueixin aquest criteri general. 

 

Nota 2. Es segueixen els següent criteris: 

1.Naturalesa de les línies 

2.Alternativa ferroviària a les línies interurbanes 

3.Temps de recorregut per l’interior de la ciutat 

4.Intermodalitat amb la resta de xarxes 

5.Número d’expedicions 

6.Viatgers afectats 

DIAGONAL: estudiar 3 zones terminals: 

1. Zona Universitària 

2. Plaça Maria Cristina 

3. Francesc Macià 

 

MERIDIANA: estudiar 5 zones terminals: 

1. Sant Andreu Arenal 

2. Sagrera – Meridiana 

3. Sagrera – TAV 

4. Clot 

5. Plaça de les Glòries 

 

GRAN VIA: estudiar alternatives 

1. Esquema passant: mantenir que els busos 

arribin al centre de la ciutat amb terminals fora del 

centre 

 

 

2. Esquema amb 2 zones terminals: limitar l’accés 

a les terminals Pl. Espanya i Estació Nord sense 

creuar 

 

 

3. Determinats serveis amb terminal al Centre 



03 
Actuacions 
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3.1 Actuacions. A curt termini 

 

 

Els objectius principals d’aquestes actuacions són : 

• Avançar en un esquema en el que es limitin les operacions de serveis d’autobús al centre de la ciutat, 

mitjançant la configuració d’àrees i nodes intermodals. Les directrius del curt termini en coherència 

amb el model final d’ordenació a llarg termini.   

• Evitar els efectes negatius que produeix l’acumulació d’autobusos regulant en parades terminals al 

carrer 

• Millorar les condicions en l’espai públic i en la mobilitat de vianants i bicicletes fruit de l’acumulació de 

passatge esperant per encotxar o desencotxant en determinades parades molt sol·licitades. 

• Garantir i maximitzar la intermodalitat per als usuaris dels serveis supramunicipals. 

Font: Barcelona Regional a partir de dades dels aforaments d’usuaris, maig 2017. Treball de camp estudi previ TRN Taryet.  
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3.1 Actuacions. A curt termini 

 

 

Ronda Universitat: • Desplaçar serveis específics de Julià a estació autobús  

• Desplaçar terminal de línies Berga-Puigcerdà a Estació del Nord, habilitant parada de pas a 

l’entorn de Pg de Gràcia 

• Desplaçar terminal de determinades línies del Maresme a entorn Pl Tetuan 

• c3, c4, c3/4 i c6 temporalment ocuparan la marquesina de l'antiga línia 66 a Rda 

Universitat – Balmes 

Centre ciutat: • Desplaçar terminal de línia La Roca de Casp a Estació del Nord 

• Desplaçar el terminal de serveis discrecionals de Pg Gràcia a Estació del Nord 

Estació del Nord: • Desplaçar el terminal de les línies de Salou, Reus, Cambrils i Tarragona de Pg. de Gràcia a 

Estació del Nord, habilitant parada de pas a Pg Gràcia 

• Desplegament del HUB d’autobusos turístics a l’Estació del Nord, i millora puntual dels 

accessos. 

Àmbit Meridiana – Sagrera: • Augmentar reserva bus a Pl.General Moragues 

• Desplaçar terminal de línies de Ripollet i Sentmenat (e4, e10) de Sagrera Meridiana a Clot 

Meridiana 

• Millorar la gestió de les parades a Sagrera – Meridiana per evitar que totes les expedicions 

s’acumulin a la mateixa hora 

Àmbit Zona Universitària – B23: • Redacció projecte intercanviador en superfície Zona Universitària: reordenació espai i 

reordenació de línies. 

• Reordenació local dels terminals en l’àmbit Urgell – Av Sarrià   

Àmbit Sants estació: • Desplaçar el terminal de les línies d’Olot i Camprodon Pau Claris – Consell de Cent a 

Estació de Sants, habilitant parada de pas a Pg. Gràcia 

• Desplaçar el terminal de les línies d’Amposta i Batea de Numància – Diagonal a Estació de 

Sants, habilitant parada de pas en l’entorn de Diagonal – Numància 

• Desplaçar el terminal de línies internacionals de l’estació de Sants a l’estació del Nord 

General: Valorar mecanismes per reduir l’impacte econòmic sobre els operadors del cost d’utilització de 

les estacions 
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3.2 Actuacions. A llarg termini 

 

 

Estudi alternatives bus a la Pl. Glòries: túnels amb carril bus i intercanviador de superfície 

Incorporació  de millores físiques en les parades Sagrera Meridiana en la redacció del projecte reurbanització Meridiana. 

Eliminació de l’estació d’autobús de l’estació de Sants, habilitant espais de parades al carrer de Tarragona 

Actualització estudis estació Sagrera TAV: terminals, accessos, parades entorn.  

Redacció avantprojecte nova estació subterrània a Fira – Pl.Espanya 

 



Proposta d’ordenació de les terminals d’autobusos supramunicipals a Barcelona. Març  2019 


