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1. Balanç final de la Xarxa Bus 

El 2018 la implementació a Barcelona de la Nova Xarxa Bus ha arribat al seu final amb la 

posada en marxa de les 28 línies que la configuren, de les quals 17 són línies verticals, 8 

horitzontals i 3 diagonals, a més de la transformació d’una quarantena de línies de la resta de 

la xarxa de bus a la ciutat. La nova xarxa facilita els desplaçaments per la ciutat de manera 

intuïtiva i amb una major cobertura territorial. 

 

 

La utilització de la Xarxa de Bus es consolida i s’amplia. Les 28 línies de la nova xarxa bus 

dona servei en el 60% del passatge diari. Amb el final de la transformació de la xarxa de bus, 

el 80% dels usuaris es mouen amb intervals de pas de menys de 8 minuts. 

 

 

Els usuaris puntuen amb un 8,01 la nova xarxa bus. Els aspectes millor valorats són la 

rapidesa, la freqüència, la informació del temps de pas i la connectivitat. Són les principals 

conclusions de l’índex de satisfacció de l’usuari de bus de TMB 
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2. Valoració dels usuaris 

La valoració dels usuaris de la Nova Xarxa Bus, un cop acabada la implementació, es situa als 

8,01 punts, lleugerament per sobre del 7,72 que rep la xarxa convencional. És la nota de 

satisfacció global més alta des del 2008 

 

Els conceptes més ben valorats són la rapidesa, els intervals de pas, la informació del temps de 

pas i gestió de les incidències, la informació en el bus i en les marquesines i la millor connexió 

intermodal. 

 

Atributs NXB Convencional 

Rapidesa 7,72 7,53 

Freqüència 7,34 6,46 

Informació general 7,85 7,80 

Informació incidències 7,27 7,00 

Rampes i pis baix 8,44 8,21 

Connexió i transport 8,17 7,91 
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3. Increment de passatgers 

Les 28 línies de la NXB porten el 60% del total d’usuaris d’autobús, amb una cobertura territorial 

del 95% de la ciutat. Entre les 28 línies de la Nova Xarxa Bus i 10 línies convencionals, que 

suposen el 72% de l’oferta total d’autobusos de la ciutat, que representa el desplaçament del 84% 

d’usuaris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les línies més utilitzades són: 
 

• H6 Zona Universitària – Onze de Setembre 36.839 viatgers/dia 

• H4 Zona Universitària – Bon Pastor  32.806 viatgers/dia 

• H8 Camp Nou – Bon Pastor   29.744 viatgers/dia 
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3. Increment de passatgers 

Les línies de la NXB (exceptuant les posades en marxa o modificades el 2018) han tingut un 

creixement de passatge superior al 15% des de la seva entrada en servei. Les que han augmentat 

més el nombre d’usuaris són: 

  

V7 (Sarrià – Plaça Espanya), amb un augment de passatge del 166% des de 2012. 

V5 ( Pedralbes – Mare de Déu del Port), amb un augment de passatge del 84% des de 2017. 

H6 (Zona Universitària – Onze de Setembre), amb un augment de passat del 66% des de 2012 

V27 (Canyelles – Passeig Marítim), amb un augment de passatge del 64% des de 2014. 

 

La nova xarxa de bus ha impulsat la utilització del servei, que no ha parat de créixer des del 2012, 

de forma més accentuada a partir de 2015. Actualment s’han assolit les xifres més altes de 

passatge: 202,9 milions de passatgers a l’any. 
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4. Millores de la NXB al complet 

Pel que fa a les línies que han permès millorar i ampliar passatgers respecte a les línies 

convencionals que han substituït, trobem: 

  

• V7 Plaça Espanya – Sarrià. Va substituir la línia 30 que transportava uns 5.000 viatgers al dia. 

El traçat s’ha fet més rectilini i més directe i actualment transporta 15.400 persones al dia. 

 

• D40 Plaça Espanya – Via Favència. Té com a referència l’antiga línia 32, que transportava 

22.000 usuaris diaris. La D40 no estava prevista en el disseny inicial i es va decidir impulsar-la 

fruit d’un procés participatiu. Actualment transporta 26.200 usuaris diaris. 

 

• D50 Paral·lel – Ciutat Meridiana. Aquesta línia també neix a partir de les propostes de la 

ciutadania i té com a referents les línies 50 i 51.  

 

• H6 Zona Universitària – Onze de setembre. Aquesta línia supleix en aquests moments la 

futura línia 9 del metro i ajuda a descongestionar la ronda del General Mitre. En hores punta la 

línia circula a un interval de 4 minuts.  

 

Pel que va als eixos verticals, les línies V5 (Mare de Déu de Port – Pedralbes), V7 (Plaça 

d’Espanya – Sarrià), V9 (Poble-sec – Sarrià) i V11 (Estació Marítima WTC – Bonanova) han 

permès connectar les zones de Sants, les Corts, l’Eixample i Sarrià – Sant Gervasi i reduir la 

mobilitat escolar en vehicle privat.  
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4. Millores de la NXB al complet 

Actualment Barcelona disposa de 125 àrees d’intercanvi autobús-autobús. El 70% dels usuaris 

considera que la informació d’aquestes zones facilita l’intercanvi. 

 

Les 10 àrees d’intercanvi més utilitzades amb el creuament de les següents línies són: 

 

Intercanviador Línia 

1 

Línia 

2 

Usuaris 

/ dia 

Maria Cristina V3 H6 750 

Alfons X H6 V21 567 

Gran Via centre H12 V13 470 

Mitre – Balmes H6 V15 430 

Avinguda Tibidabo H4 V13 403 

Carles III V3 H8 346 

Catalunya H12 H16 331 

Plaça Espanya H12 D20 312 

Prat de la Riba H6 V7 309 

Jardinets de Gràcia H8 V15 287 
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5. Final de la transformació de la xarxa de bus  

Durant les diferents fases de la transformació de la xarxa s’han incorporat diferents millores per 

millorar l’experiència de l’usuari. 

  

• Increment del servei de bus: entre el 2015 i el 2018 s’han afegit 66 cotxes al servei diari. Ara hi 

ha 900 vehicles al carrer cada matí feiner a l’hora punta. Amb els autobusos incorporats es 

preveu arribar als 49,8 milions vehicles - km anuals. Això suposa un increment de 2014 a 2019 

de 5,1 milions de quilometres recorreguts l’any, el que suposa un 11,5% d’increment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Renovació de la flota amb tecnologia elèctrica, híbrida i Gas Natural Comprimit. 

Dels 341 nous autobusos incorporats al servei els últims tres anys, 195 són híbrids i 7 

elèctrics. 
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5. Final de la transformació de la xarxa de bus  

• Millores en la informació del servei 

 

o A bord de l’autobús amb l’adaptació dels sistemes d’informació a l’usuari per megafonia i 

adaptació pel col·lectiu invident o amb dificultat de visió. 

 

o A les parades. Amb la instal·lació de 675 marquesines i 78 pals solars amb pantalla 

d’informació a usuaris. Això vol dir que el 70% dels usuaris de tota la xarxa bus disposen 

d’informació actualitzada del temps d’espera i incidència a les parades. 

 

o En les àrees d’intercanvi amb un sistema d’informació a les marquesines i en el 

paviment per orientar les persones a fer l’intercanvi. 

 

o L’adaptació contínua de l’app de TMB, que permet planificar viatges definint les 

preferències de l’usuari, disposar d’afectacions del servei i també la possibilitat del 

Routing pel guiatge del trajecte. 
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5. Final de la transformació de la xarxa de bus  

• Durant tot el procés de desplegament de la NXB s’han fet un total de 809 actuacions de 

millores a les parades: renovacions de marquesines, actuacions de millora de l’accessibilitat, 

nous encaminaments, millora de paviments, adequació d’escocells, etc.  

 

 

• Més carril bus. Amb la Nova Xarxa Bus també s’han introduït 65 quilòmetres de nou carril bus i 

ja s’arriba als 207 quilòmetres a tota la ciutat. Per millorar el pas de l’autobús a la ciutat també 

s’han fet dobles carrils bus a la Gran Via i Diagonal, carrils bus contrasentit i gir exclusiu per a 

busos en determinades zones.  

 

 

• Actuacions semafòriques en 65 cruïlles per tal de facilitar la circulació dels autobusos 
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6. Consolidació de la xarxa de bus  

Un cop finalitzada la implementació de la Nova Xarxa Bus, es continuarà treballant per fer el 

seguiment i la consolidació de tota la xarxa. Entre les línies de treball previstes hi ha: 

  

• Seguiment per guanyar regularitat com ara els usos viaris, ajustos d’urbanització i gestió 

semafòrica del pas de busos. 

• Estratègies per incrementar el servei allà on hi hagi més demanda. 

• Millores a les línies de bus de proximitat, aquelles que donen servei als barris 

• Revisió de la xarxa els caps de setmana. 

• Millores per facilitar l’ús de la xarxa als col·lectius amb diversitat funcional i gent gran. 

• Anàlisi del funcionament de les àrees d'intercanvi i aplicació de millora 
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Gràcies per la vostra col·laboració! 


