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El Campus de la Diagonal Portal del Coneixement està cobert per nou línies regulars d’autobusos urbans operades per 
TMB (7, 33, 54, 60, 67, 74, 75, 78 i 113), que disposen de vehicles i parades adaptats a persones amb mobilitat reduï-
da. La línia 60 és la que té un recorregut més llarg, connectant el Campus amb la part nord i est de la ciutat fins a la 
Plaça de les Glòries, a través principalment de la Ronda de Dalt. La línia dóna servei a una àrea important de la ciutat 
que no està connectada amb el Campus amb cap línia de metro.  

Les línies 74, 33 i 7 connecten el Campus amb l’est de la ciutat. La línia 74 fa bona part del seu recorregut per la Ronda 
del Mig, connectant el Campus amb barris com Gràcia o el Guinardó, que tenen accés en metro però amb un recorregut 
llarg i, en la majoria dels casos, amb transbordament. Les línies 7 i 33 comparteixen recorregut per la Diagonal i només 
es diferencien a l’alçada del Passeig de Gràcia. A partir d’aquí la línia 7 es dirigeix cap a la Gran Via i reprèn la Diagonal a 
la Plaça de les Glòries fins a Diagonal Mar, en tant que la línia 33 cobreix els barris de la Sagrera i el Clot, que també 
disposen de connexió amb el Campus en metro a través de les línies L1 i L5, amb transbordaments posteriors. 

La línia 67 connecta el Campus amb Cornellà i Esplugues 
per una banda, i amb el centre de Barcelona per una altra 
en arribar fins a la Plaça de Catalunya, en tant que la línia 
78 connecta amb Sant Joan Despí i Esplugues en un 
extrem, i amb l’Estació de Sants, per un altre, facilitant 
l’enllaç amb diverses línies de Rodalies. Dues línies són 
de recorregut curt, la 75 i 54, que uneixen el Campus 
amb l’Avinguda del Tibidabo i l’Estació del Nord 
−passant per Plaça Universitat−, respectivament. Per 
últim, la línia circular de bus de barri 113 connecta inter-
nament el Districte de les Corts presenta diverses 
parades al Campus. 

Un total de 30 línies interurbanes diferents, a més del 
servei d’autobús regional Alsina Graells, tenen parada del 
Campus. Aquestes línies donen cobertura a zones prope-
res, com la línia L14, que enllaça amb l’Hospitalet de 

Llobregat i Cornellà, a les 
comarques de l’Anoia i 
l’Alt Penedès, on són 
rellevants les comunica-
cions directes amb Igua-
Igualada i Vilafranca del 
Penedès, tant per la fre-
qüència de pas com per 
l’estalvi de temps res-
pecte a la xarxa 
ferroviària, i al corredor 
litoral del sud de Barce-
lona, on destaquen la 
línia L97, amb servei 
directe al Campus per als 
municipis de Castellde-
fels, Gavà i Viladecans a 
través de la C-32 (molt 
competitiva en temps i 

Autobús urbà de la línia 74 en la parada de la Facultat d’Economia i Empresa 
(Diagonal 696) 

Radi de cobertura de les línies d’autobusos urbans i interurbans amb parada al Campus de la Diagonal

http://www.tmb.cat/ca/linia-de-bus/-/bus/60
http://www.tmb.cat/ca/linia-de-bus/-/bus/74
http://www.tmb.cat/ca/linia-de-bus/-/bus/7
http://www.tmb.cat/ca/linia-de-bus/-/bus/33
http://www.tmb.cat/ca/linia-de-bus/-/bus/67
http://www.tmb.cat/ca/linia-de-bus/-/bus/78
http://www.tmb.cat/ca/linia-de-bus/-/bus/78
http://www.tmb.cat/ca/linia-de-bus/-/bus/75
http://www.tmb.cat/ca/linia-de-bus/-/bus/54
http://www.tmb.cat/ca/linia-de-bus/-/bus/113
http://www.emt-amb.com/Principales/TiraLinea.aspx?linea=171
http://www.emt-amb.com/Principales/TiraLinea.aspx?linea=213
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distància amb Rodalies), i la L79, que també presta servei directe des de Sant Boi de Llobregat i Sant Joan Despí. 

Amb l’excepció d’unes poques línies, com les d’àmbit municipal d’Esplugues de Llobregat (EP1 i JM), els recorreguts 
creuen el Campus per l’Av. Diagonal i, finalitzen a les proximitats de l’àmbit universitari (Maria Cristina i Francesc Ma-
cià), o continuen fins a intercanviadors (Sants-Estació, amb connexió amb Rodalies Renfe i les línies L3 i L5 de metro). 

Tenint en compte la distribució de les parades al Campus, la cobertura dels autobusos urbans i interurbans és major que 
la dels modes ferroviaris (metro i tramvia), ja que tots els edificis es troben dintre del radi d’influència. Tanmateix, Es-
ports UB només queda cobert per la L14 des de l’Hospitalet de Llobregat, i per la línia 67 des de Cornellà, però en canvi 
només la L14 disposa d’una parada propera en sentit de sortida de Barcelona. 

L’autobús, amb un 22,6% dels accessos al Campus de la Diagonal, és el segon mode de transport amb més presència 
per darrera del metro, però en aquest cas es detecta una major utilització d’aquest mode entre els usuaris que venen de 
fora de la ciutat (26%) que entre els residents a la ciutat (20%). L’anàlisi de les dades per comarques mostra que els 
residents a l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages (amb poca cobertura ferroviària) i el Baix Llobregat arriben al Campus princi-
palment en autobús, no acostumen a utilitzar cap altre combinació de transport i són els que més caminen per cobrir 
part del seu trajecte. A Barcelona, tot i que el metro és el mode predominant, els districtes que més fan servir l’autobús 
són Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi, en tant que Sants-Montjuïc i Sant Martí utilitzen tant metro com autobús. 

Tot i que per accedir al Campus 
l’autobús s’utilitza principalment sense 
combinació (27% dels casos), també és 
habitual la intermodalitat amb el metro 
(24%), els desplaçaments a peu (20%) i 
el tramvia (16%). Són igualment desta-
cables les següents combinacions on 
l’autobús no és el mode d’accés al Cam-
pus: autobús + metro (51%) o autobús 
+ tramvia (68%). 

Per tal de potenciar la utilització de 
l’autobús entre la comunitat universitària 
del Campus poden ser determinants la 
construcció de la nova estació 
d’autobusos a l’entrada de Barcelona per 
la B-23, a Zona Universitària, i el futur 

carril bus VAO de la B-23 (exclusiu per a autobusos i cotxes compartits), que pretén escurçar el temps de recorregut 
dels autobusos interurbans i promoure la utilització del vehicle privat compartit. Aquesta infraestructura donarà servei a 
la trentena de línies d’autobusos interurbanes que són utilitzades per uns 15.000 usuaris diàriament, dotant els autobu-
sos d’espais propis fora de la calçada per realitzar les operacions de càrrega i descàrrega de passatgers sense entorpir 
el trànsit viari. A més de la funció bàsica d’estació d’autobusos, els usuaris disposaran d’un punt d’intercanvi per fer 
transbordament amb les línies L3 i L9/10 de Metro, tramvia i els autobusos urbans de Barcelona. 

Finalment, destacar que la configuració dels autobusos urbans descrita en aquesta fitxa can-
viarà amb l’entrada en funcionament del RetBus, un nou sistema de línies en forma de malla 
amb 12 corredors —7 en sentit mar-muntanya i 5 en sentit Besòs-Llobregat—, que dispo-
saran d’una freqüència més alta i un temps de recorregut inferior. Al Campus, això 
comportarà la presència de la línia horitzontal H5, entre Zona Universitària i Fabra i Puig / Can 
Dragó, que substituirà la línia 74 però reduint l’interval de pas a només 4 minuts, i la línia 
vertical V1, entre Plaça Espanya i Sarrià/Pedralbes, amb un interval de pas de 6 minuts. 
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Imatge virtual de l’exterior de la nova estació d’autobusos de Zona Universitària, segons el projecte en fase 
d’estudi informatiu 

http://www.emt-amb.com/Principales/TiraLinea.aspx?linea=292
http://www.emt-amb.com/Principales/TiraLinea.aspx?linea=157
http://www.emt-amb.com/Principales/TiraLinea.aspx?linea=164

