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    1. Darreres fites 

• Posada en marxa amb gestió directa del servei de proximitat de Nou Barris 

• Evolució de la prova pilot de la Tmobilitat 

• Inici del pagament del bitllet senzill de bus amb targetes bancàries 

• Incorporació de nous vehicles elèctric i híbrids de GNC i renovació vehicles Bus de Barri 

• Recuperació del 80% del nivell de la demanda de transport públic urbà 

• Extensió del bus a la demanda  

 

Accions de promoció de l’autobús a la ciutat 



 

 

 

Ecologia Urbana – Mobilitat i Infraestructures 

    1. Darreres fites 

• Posada en marxa amb gestió directa del servei de proximitat de Nou Barris 

• Canvis en el recorregut de la línia 183 

• Prova pilot del bus a la demanda en la línia 180 Trinitat Nova – Vallbona 

• Millores en la cobertura de la zona alta de Roquetes amb la línia 127 
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    1. Darreres fites 

• Canvis en línies convencionals  

• Ampliació línia 91 en els entorns de la Bordeta 

• Millora en la línia 54 per donar cobertura sanitària CAP Roger de Flor 

                           Línia 91        Línia 54 
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    2. Implementació del transport a la demanda 

• Nou model del transport de proximitat. Una vegada finalitzada la posada en marxa la Nova Xarxa Bus la 

ciutat, l’Ajuntament conjuntament amb TMB han iniciat diverses línies de treball per tal de millorar les 

prestacions de la qualitat del servei de proximitat.  

 

• Una de les més importants, ha estat la posada en marxa de la prova pilot del bus a la demanda en el barri 

de Torre Baró.  Arrel de la posada en marxa i bona acollida de la prova pilot de  transport a la demanda de 

Torre Baró, s’han iniciat els treballs per analitzar la viabilitat d’aquest servei en altres barris de la ciutat.  

 

• La principal premissa és que els ciutadans mantinguin o millorin les prestacions respecte la situació actual 

amb la única diferència de reservar el trajecte amb antelació.  
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    2. Implementació del transport a la demanda 

• Model d’èxit a Montbau  

 

 

Accions de promoció de l’autobús a la ciutat 

El nombre de clients registrats al servei de BaD de Montbau-Vall Hebron és de 685 i n'hi ha 336 que han utilitzat 

el servei almenys una vegada. 

  

 

Des de l'inici del BaD el dia 17 de gener fins al dia 30 d'abril, s'han realitzat 4.690 reserves i un total de 7.097 

validacions. La mitjana de validacions diàries són: 

 

Laborable: 80 validacions (el nombre màxim de validacions en feiner ha estat de 107 i 104 en diversos dies 

d'aquests 3 mesos i mig de funcionament) 

Dissabte: 50 validacions (el nombre màxim de validacions en dissabte ha estat de 68 i 65 en 3 dissabtes 

d'aquests 3 mesos i mig de funcionament) 

Festius: 27 validacions (el nombre màxim de validacions en festiu ha estat de 34 a 1 diumenge del mes de març) 

  

 

El canal de reserves és majoritàriament per App, gairebé el 80%, davant del 20% de reserves telefòniques 

 

  

El tipus de reserves és majoritàriament de Reserves immediates, 68.47%, davant del 31.53% de reserves 

anticipades 
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    2. Implementació del transport a la demanda 

• Model d’èxit a Montbau  
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    2. Implementació del transport a la demanda 

• Properes fites 

 

• Integració a Bus a la demanda de la línia 180 Trinitat Nova – Torre Baró – Vallbona 

• Integració a Bus a la demanda de la línia 120 Ciutat Vella (amb ampliació de cobertura a la 

Barceloneta)  

• Nou servei de proximitat en els barris de El Farró i Galvany   
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 3. Seguiment propostes FAVB 

1.      Modificacions de línies existents 

 

Traçat V21. Trajecte directe per Padilla per evitar volta de 400m i reubicar parades per facilitar 

intercanvi amb H10 parada tram comú de València (i 19)   
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Actualment encara està en estudi quin serà 

l’itinerari definitiu de la línia V21 en els 

entorns de la Sagrada Família.  

 

En funció de la configuració definitiva, 

caldrà analitzar els canvis de les àrees 

d’intercanvi amb les línies H8 i H10.  

Encara en estudi  
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 3. Seguiment propostes FAVB 

1.      Modificacions de línies existents 

 

Traçat V31. Possibilitat d’ampliar el recorregut fins Hospital del Mar fusionant amb 136. Sinó, que 

el 136 arribi fins l’Hospital del Mar.    
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Està en estudi la proposta d’ajustar les 

funcionalitats de la línia V31 en l’àmbit de 

Diagonal Mar i poder millorar l’interval de la 

línia 136 que arriba fins a l’Hospital del Mar.  

Encara en estudi  
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 3. Seguiment propostes FAVB 

1.      Modificacions de línies existents 

 

Línia 39. Eliminar bucle pl. Urquinaona traslladant l’inici i final a la part baixa de la plaça. Estudiar 

prolongació de la línia per servei a Guinardó i Font d’en Fargues.  
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Està en estudi la possibilitat el impacte que tindria poder ampliar el recorregut de la línia fins els 

entorns del Pg. Maragall.  

 

 

 

L’ampliació fins a Pg. Maragall és complexa amb l’encaix del nou carril bici  
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 3. Seguiment propostes FAVB 

1.      Modificacions de línies existents 

 

Línies 47 o D50. Una línia que passi per Felip II.     
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La modificació d’aquestes línies per servir el 

Congrés implicaria un increment del temps de 

viatge per usuaris que segueixen el trajecte cap a 

Nou Barris.  

 

Caldria saber quants usuaris es veurien afectats 

de l’eix de Passeig Maragall. S’ha reforçat el 

servei de bus de la línia 191 per millorar la 

connexió entre Felip II i l’eix Maragall.   

Pendent d’actualitzar l’impacte dels usuaris afectats 
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 3. Seguiment propostes FAVB 

1.      Modificacions de línies existents 

 

Estudiar circuits busos nocturns     

 

Accions de promoció de l’autobús a la ciutat 

Està pendent de treballar amb l’AMB, que és 

l’administració titular del servei, la definició del 

servei que hauria de recollir el nou concurs.  

 

El nou servei nocturn recollirà canvis en la 

tecnologia dels vehicles fomentant els autobusos 

elèctrics i els resultats de la prova pilot de les 

parades a demanda en determinades zones de la 

xarxa.    

 

L’AMB ha iniciat el procés de licitació del servei amb algunes modificacions 
respecte el servei actual  
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 3. Seguiment propostes FAVB 

2.      Intercanvis 

 

H10 – V27 fer intercanvi a Espronceda – Clot. Actualment està en estudi con ubicar una parada 

de la línia V27 sentit Pg. Marítim per millorar aquesta àrea d’intercanvi.  

 

H4 reordenació parades Pg. Valldaura direcció Vall d’Hebron per donar cobertura a CAP Rio 

Janeiro i altres línies. Actualment està en anàlisi la cobertura sanitària de tots els CAPs de la 

ciutat i es treballarà en aquest centre.  

 

V19 – H12 millora intercanvi a Pl. Tetuan. Està en estudi ja que la geometria de la plaça dificulta 

la ubicació de les parades en zones més properes.  

 

V19 – H8 fer una parada a tram comú Pg. Sant Joan. Aquesta actuació es preveu realitzar en els 

propers mesos.  
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Fet 

Pendent d’estudiar, està pendent de valorar la 
proposta.   

No és possible apropar les parades 

Definició validada, pendent a executar 
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 3. Seguiment propostes FAVB 

3.      Altres millores 

 

• Millores freqüències i avaluar reforços a vies saturades. Per poder aconseguir aquestes 

fites, s’estan fent totes les feines explicades en el punt 4 d’aquest document.  

 

• Garantir accés persones amb mobilitat (inclinació bus, obertura, plataformes....) 

• Posar marquesines a totes les parades.  Aquests dos punts es pretenen anar millorant 

gràcies al nou contracte de mobiliari urbà. Aquest contracte permetrà anar ampliant el 

nombre de plataformes en la ciutat i, en les parades que encara no hi ha marquesina i 

que geomètricament que sigui possible, continuar instal·lant-ne.  

  

• Millores ergonòmiques en els busos. TMB està incorporant nous vehicles que recullen 

novetats que permeten anar millorant la flota i cercar la comoditat de tots els usuaris.  

Accions de promoció de l’autobús a la ciutat 

Es continua treballant en aquesta línia 

Inici de la licitació d’obres 

S’han incorporat 60 vehicles aquest any i es manté el ritme de 
renovació de flota. Renovació de busos de barris.   
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    3. Seguiment propostes FAVB 

3.      Altres millores 

 

• Canvi horaris allargar horari V23, revisar horaris fi de servei. Es farà una revisió del 

funcionament de les línies de bus fent èmfasi en dissabtes i festius.    

 

      Avançament de l’horari d’inici de la V27 de l’Hospital del Mar  

      Festius 8:30 

 

• Permeabiltat de les línies de Bus per dins de les Superilles. En la configuració dels 

futurs Eixos Verds de la ciutat, s’han considerat els carrers per on discorren les línies 

de bus per tal de garantir l’accés en transport públic a la ciutat.     
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S’estan revisant els horaris amb més demanda (mobilitat sanitària)  

Es manté el treball coordinant amb els diversos equips municipals.  
S’elaborarà un document de bones pràctiques   


