PARADES D'AUTOBÚS EN LA XARXA DE VIES LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Sí

És una parada de
bus escolar o
usuaris
vulnerables?

Apartador

Els vehicles
circulen per sota la
velocitat màxima
permesa?

No

IMD <5.000

No

Risc
d'accidentalitat:
s'ha produït com
a mínim 3
accidents en un
radi de 100m en
els últims 3 anys?

La velocitat
màxima permesa
del tram és
adequada?

No

Tram urbà
(consolidat o
periurbà)

És una parada de
llarga durada
(regulació de la
línia, parada
orígen o final de
línia...)?
Sí

Problemes de
seguretat Viària

Necessitat de
creuar la via

Necessitat
d'apartador

Sense
apartador
Pas de vianants
sense
semaforitzar

Tram no urbà
(aïllat)

5.000<IMD<10.000.
La demanda prevista
en 300m és >60
usuaris/dia?

Sí

No

Pas de
vianants
semaforitzat

Pas de
vianants sense
semaforitzar

IMD >10.000

Pas de
vianants
semafortitzat

IMD<5.000

Pas de vianants
sense
semaforitzar *

Sí

Escollir la opció
més adient en
cada cas

5.000<IMD<10.000.
La demanda prevista
en 300m és <60
usuaris/dia?

Sí

No

Pas de
vianants sense
semaforitzar *

Pas de vianants
semaforitzat

Hi ha problemes
de visibilitat?

Sí

No

Escollir la opció
més adient en
cada cas

Es troba
propera d’una
intersecció que
pugui suposar
un perill si els
cotxes avancen
el bus?

Actuació al
centre de la
calçada per
reduir la
velocitat

Pas de vianants
semafortitzat

Tram consolidat o
periurbà: IMD
<10.000veh/dia
Aplicar criteris
ERV DiBa

Reubicar la
parada

Tram consolidat o
periurbà:
IMD <10.000veh/dia
Aplicar criteris ERV
DiBa

En tram aïllat
BTA's
Possibilitat d’illeta central (si l’amplada de la calçada és superior a 8 metres). Aleshores es podrà dividir la IMD entre 2.
En tram no urbà, el pas de vianants serà semaforitzat si no es pot assegurar una distància de visibilitat de més de 100
metres.
* En cas de pas de vianants sense semaforitzar, si la via presenta manca d’urbanització en ambdós marges i/o
manca d'edificacions confrontades, es considera que la implantació d’un pas de vianants amb prioritat pot
generar perillositat pels usuaris, doncs pot crear una falsa sensació de seguretat als vianants que l’utilitzen.

Sí

No

Amplada calçada
<6,6m: línia
continua

IMD >10.000

En tram aïllat
BTA's
Disposa de
problemes de
visibilitat?

Hi ha risc
d'avançament?

Millorar la
visibilitat
En cas de que no es
pugui cap de les
anteriors: reubicar la
parada d'autobús

En cas que no es
pugui cap de les
anteriors:
apartador

Amplada calçada
>6,6m: actuació
al centre de la
calçada (illeta
pintada amb
balissament o
illeta o refugi
d'obra)

