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I. Presentació
1. Introducció del Pla de mobilitat del districte de Ciutat Vella (PMD 20182023)
Ciutat Vella és un districte singular dins de la ciutat; específicament, des de la perspectiva de la
mobilitat, l’equilibri entre modes de transport és molt diferent al de la resta.
L'extraordinària atracció que genera el centre historicocultural, així com les zones comercials i d'oci i
turístiques, en coexistència amb una activitat residencial tradicional, va determinar, ja fa anys, el
desplegament d’una estratègia de mobilitat que impulsés un repartiment modal més adaptat a l’oferta
real per cada mode de transport. Així, en general, les accions que s’han anant implantant gairebé
sempre han tendit a reduir la presència del vehicle privat per prioritzar el vianant i el transport públic. En
aquest sentit, el districte supera fa molts anys de molt els objectius mitjans del Pla de mobilitat de
ciutat.
Es per aquesta singularitat que és imprescindible generar un "nou model", específic de Ciutat Vella,
"que vagi més enllà" de les estratègies convencionals i que permeti desenvolupar un nou conjunt de
valors inherents al fet de moure’s de manera ètica per la ciutat, en els quals es faci compatible, des de
la perspectiva de la mobilitat, l’activitat econòmica amb la qualitat de vida residencial, que suposa
garantir els desplaçaments de tots els ciutadans, especialment els mes dèbils, en condicions de
seguretat, fluïdesa i preu.
El present Pla de mobilitat del districte de Ciutat Vella 2018-2023 posa el focus en les persones més
que en els vehicles, en la seva qualitat de vida, en la seva salut i a evitar les friccions entre els diferents
modes de transport, posant en el centre de tota decisió, dimensionament o disseny, la mobilitat del
vianant.
El Pla de mobilitat del districte de Ciutat Vella 2018-2023 (en endavant, PMD) té com a objectiu
millorar, des.de la perspectiva funcional, mediambiental, social i econòmica, la mobilitat al districte de
Ciutat Vella, considerant tots els modes de transport, que permeten el moviment de mercaderies i els
desplaçaments de persones, però donant suport especialment al foment dels desplaçaments en
modes no motoritzats, ordenant-lo, a fi d’equilibrar els fluxos i compatibilitzar-los, d'acord amb els
principis i objectius dels articles 2 i 3 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i el Pla de mobilitat
de la ciutat.
Així, el PMD 2018-2023, en concordança amb els objectius plantejats al Pla de mobilitat urbana 20132018, i els que s'han desenvolupat en l'esborrany del PMUS 2018-2023, dona un enfocament més
precís de les actuacions que cal desenvolupar al districte de Ciutat Vella, tot posant en relació diferents
polítiques sectorials de mobilitat i cercant la compatibilitat entre elles per configurar un model integral
de mobilitat més sostenible.

El document parteix d’una diagnosi en la qual s’analitzen les fortaleses i les debilitats del sistema de
mobilitat de persones i mercaderies actual, dins l’àmbit territorial del Pla, per a cadascun dels modes de
transport utilitzats.
Després de la diagnosi que es desenvolupa a continuació, es marquen els objectius consensuats que
es consideren prioritaris per a la mobilitat del districte, i les línies estratègiques o grans directrius per
assolir-los. Establertes les directrius que cal aplicar sobre el model actual, es defineixen per a
cadascuna d'elles un seguit de mesures i accions que permetran convergir cap al model on es vol
arribar. Finalment, es determinen els indicadors de seguiment del Pla per establir una planificació de
millora continuada.
La Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (Gerència d’Ecologia Urbana i Mobilitat) de
l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Ciutat Vella són els òrgans que han de vetllar pel
desenvolupament i pel seguiment i l'avaluació del PMD.
Tal com estableix la Llei 9/2003 de la mobilitat, la jerarquia entre els diferents instruments de
planificació exigeix que el contingut del PMD de Ciutat Vella s’adapti als criteris i les orientacions
establerts pel Pla de mobilitat urbana de Barcelona, integrat en el Pla director de mobilitat de la regió
metropolitana de Barcelona, elaborat per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que, alhora,
integra les directrius nacionals de mobilitat en el territori metropolità.

L’arquitectura del Pla pretén, sobretot, millorar la qualitat de vida dels residents, i habilitar per a ells
nivells d’accessibilitat molt elevats, i, alhora, ordenar l’acollida del visitant prioritzant el vianant com a
veritable protagonista de l'espai públic.
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2. Àmbit d’aplicació del PMD
2.1. Àmbit territorial i temporal del pla
El PMD, tot i que inclou les dinàmiques municipals que tenen lloc a la ciutat de Barcelona, té com a
àmbit territorial exclusivament el districte de Ciutat Vella de Barcelona. Ara bé, tot i que les propostes
del pla se circumscriuen en l’àmbit administratiu del districte de Ciutat Vella, la naturalesa de certs
aspectes analitzats fa necessari que sovint la diagnosi es faci sobre la base d'un àmbit territorial més
extens, el qual pot abastar, en alguns casos, fins al conjunt de l’àmbit administratiu del municipi de
Barcelona.
La Llei 9/2003 estableix l’obligatorietat de revisió del PMUS cada sis anys, amb la possibilitat de
revisions parcials. La vigència del PMD, atès que no té caràcter normatiu, correspondrà inicialment,
doncs, al període 2018-2023, tot i que podria estendre la seva vigència a mesura que es vagin assolint
els objectius establers en el document.
2.2. Àmbit socioeconòmic

Ciutat Vella és un districte d’elevada densitat de població, fet que li atorga unes condicions
avantatjades pel que fa a les possibilitats de cobrir la demanda d’accessibilitat. El districte el formen
quatre barris: el Raval; el Gòtic; la Barceloneta, i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

Població 2017 (habitants)

Districte

Homes
Dones
Total

52.437
47.633
100.070

Percentatge
(%)
52,4%
47,6%
100,0%

Ciutat
762.396
848.021
1.610.417

Percentatge
(%)
47,3%
52,7%
100,0%

Taula 1. Distribució demogràfica del districte. Font: Departament d’Estudis i Programació. Ajuntament de Barcelona

Tres de cada quatre persones estan en edat de treballar (16-64 anys) i l'índex d'envelliment és el més
baix de la ciutat. D’altra banda, el nivell de renda va a l'alça, però encara se situa per sota de la mitjana
amb un índex del 85,5% (Barcelona, 100).
Cal destacar que el districte concentra bona part dels punts d’interès turístic, d’establiments hotelers i
dels equipaments culturals de la ciutat, i l’atenció a aquesta combinació de mobilitats de residents i no
residents és un repte ineludible per al present Pla de mobilitat. Els visitants de la ciutat de Barcelona
arriben, en la seva major part, al districte; per tant, aquest es pot considerar una de les icones que
encarnen la Barcelona monumental, espai referencial a tot el món.
En relació amb els barris que formen el districte, el Raval concentra el 47% dels habitants de Ciutat
Vella, i la resta de barris (el Gòtic, la Barceloneta i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera) tenen entre un
15-22% dels habitants.

Font: Elaboració pròpia.

Barris del districte de Ciutat Vella. Font: Elaboració pròpia.

La població censada al districte l’any 2017 va ser de 100.070 habitants, i es concentra el 6,2% dels
residents de la ciutat en el 4,3% de la superfície de la ciutat; per tant, presenta una densitat neta
superior a la mitjana (774 habitants/ha al districte respecte a 622 habitants/ha a la ciutat). És l'únic
districte de Barcelona amb un pes més gran de la població masculina (52,7%).

Població 2017
(habitants)
El Raval
El Gòtic
La Barceloneta
Sant Pere,
Santa Caterina i
la Ribera
Ciutat Vella

25.750
8.110
7.499

Percentatge
(%)
54,6%
51,9%
49,9%

11.078

49,7%

11.228

50,3%

22.306

52.437

52,4%

47.633

47,6%

100.070

Homes

21.379
7.504
7.522

Percentatge
(%)
45,4%
48,1%
50,1%

47.129
15.614
15.021

Dones

Total

Taula 2. Distribució demogràfica dels barris. Font: Departament d’Estudis i Programació. Ajuntament de Barcelona

Destaquen les àrees estadístiques bàsiques que fan frontissa amb la ronda de Sant Antoni.
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El quadre següent representa l’estructura d’usos d’activitat econòmica.

Font: Elaboració pròpia.

Estructura d'usos
Entitats cadastrals

L'índex de renda per capita del districte de Ciutat Vella és del 85,5% respecte a la mitjana de la ciutat.

Districte

Ciutat

Índex renda de la població
Renda familiar per capita (€/any)

85,5
16.908

100,0
19.755

Percentatge
(%)
85,5%
85,6%

Taula 3. Activitat econòmica. Font: Departament d’Estudis i Programació. Ajuntament de Barcelona

Percentatge
(%)
5,9%

1.410.532

69,60

58,50

119%

% Comerç

7,60

6,00

126,7%

% Oficines

3,60

2,20

163,6%

Nombre d'establiments hotelers

215

678

31,7%

20.633

72.946

28,3%

Nombre de places d’hotels
Nombre de bars i restaurants

Activitat econòmica (2015)

Ciutat

83.101

% Habitatge
Població. Font: Padró d’habitants de Barcelona.

Districte

452

Taula 4. Activitat econòmica. Font: Departament d’Estudis i Programació. Ajuntament de Barcelona

L’activitat econòmica està fonamentada en les oficines (21,8%), el comerç (19,7%) i l’hostaleria i el
turisme (19,2%). Respecte a la resta de la ciutat, destaca l'hostaleria i el turisme amb 12 punts per
sobre de la mitjana del municipi.
Destaca considerablement el fet que el districte concentra el 31,7% dels establiments hotelers i el
28,3% de les places hoteleres en un espai que correspon al 4,3% de la superfície de la ciutat.
D’altra banda, Ciutat Vella presenta un percentatge d’entitats destinades a l’habitatge d’un 119%,
superior a la mitjana de la ciutat; un 126,7% superior de locals dedicats al comerç i un 163,6% superior
de locals dedicats a oficines.
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Al districte hi ha el 23,2% de la superfície de zones de vianants de la ciutat, cosa que multiplica per 3 la
superfície de vianants de la mitjana de la resta de districtes.
Percentatge
(%)
6,4%

Territori

Districte

Ciutat

Superfície voreres (m2)
Superfície zones prioritat vianants
(ha)
Parcs urbans (ha)
M2 verd urbà / habitant

628.211,0

9.810.027,0

28,1

121,0

23,2%

37,3
6,3

583,6
7,0

6,4%
90,0%

2.3. Estructura organitzativa pel que fa la mobilitat
En l’estructura organitzativa, pel que fa a la mobilitat hi intervenen diversos agents, la cooperació activa
entre els quals és imprescindible per assolir els objectius que es plantegen al PMB.
A la taula següent es mostren els titulars de les infraestructures i dels serveis de transport públic que
intervenen en major o menor grau en les xarxes de mobilitat de la ciutat de Barcelona:
Administració competent

Titular de la infraestructura

Generalitat de Catalunya

Ferroviària:
Metro, FGC, Tramvia

AMB

-

Administració de l’Estat

Xarxa estatal Renfe

ATM

-

Taula 5. Espais destinats als vianants, espais lliures. Font: Ajuntament de Barcelona.

Respecte a la ràtio d’espais verds per habitant, el valor és similar a la resta de districtes tot i tenint en
compte l’envergadura del parc de la Ciutadella.

Titular del servei
FGC (incorpora 7 línies de
Renfe Rodalies*)
Autobús interurbà
Metro, Bus Barcelona, Bus
AMB. Taxi
Renfe (estatal, regional i 6
línies de Rodalies)
Tramvia

Taula 6. Competències i titularitats en el transport públic de Barcelona. Font: Adaptació d’ATM, PDM RMB 2006-2012. Taula
de competències en el transport públic de l’RMB. *El Ministeri de Foment va traspassar els serveis a la Generalitat (FGC) l’1
de gener de 2010.

Finalment, és competència de l’Ajuntament de Barcelona, entre d’altres, l’ordenació del trànsit i la
seguretat viària en l’àmbit urbà, dels vianants i les bicicletes i de la distribució urbana de mercaderies.

Xarxa d'oferta per a vianants. Font: Elaboració pròpia.
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3. Marc de referència
3.1. Marc de referència europeu i estatal
Marc de referència europeu








Estratègia temàtica sobre el medi ambient urbà (Comunicació COM [2004] 60 final): neix com a
conseqüència del 6è Programa d'acció ambiental de la UE, també conegut com "Medi Ambient
2010: el nostre futur és a les nostres mans".
Estratègia temàtica sobre la contaminació atmosfèrica (Comunicació COM [2005] 446 final): es
pretén arribar a assolir nivells de qualitat de l’aire que no suposin riscos inacceptables per a la
salut de les persones ni per al medi ambient.
Llibre Verd sobre la mobilitat urbana Comunicació COM (2007) 551 final: es va presentar a
l’empara de l'esmentada Estratègia temàtica sobre el medi ambient urbà.
Pla d'acció sobre la mobilitat urbana (2008-2009): no ha arribat a comportar ni mesures
legislatives (en forma de directiva d'obligada transposició per part dels estats) ni financeres.
Protocol de Kyoto: suposa el primer acord internacional per lluitar contra el canvi climàtic.
En aquesta mateixa direcció, el Consell de la Unió Europea va adoptar formalment l’abril del
2009 el paquet d’energia i clima, el qual concreta un conjunt de mesures amb l’objectiu d’assolir
els objectius estratègics en l’horitzó de l’any 2020.
Estratègia Europa 2020.

Marc de referència de l’Administració General de l’Estat
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Pla estratègic d’infraestructures i transport (PEIT) 2005-2020,
Estratègia d'estalvi i eficiència energètica a Espanya 2004-2012
Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007-2012-2020 (EECCEL).
Estratègia espanyola de mobilitat sostenible (EEMS)
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.
Reial decret 39/2017, de 27 de gener, que modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener,
relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, que defineix i estableix objectius de qualitat de l’aire,
d’acord amb l’annex III de la Llei 34/2007.
Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, que preveu un conjunt de mesures que
pretenen modernitzar l’economia espanyola principalment en tres sectors: financer, empresarial
i ambiental.

Marc de referència català i instruments de planificació relacionats directament amb la mobilitat






Marc normatiu català de caràcter general
Pla territorial general de Catalunya: va ser aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març.
La Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, té per objectiu
aconseguir la plena integració dels requeriments ambientals en els processos d'elaboració i de
tramitació dels plans i programes que poden repercutir significativament en el medi ambient i
que aproven l'Administració de la Generalitat, els ens locals i el Parlament.
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de planificació de la
mobilitat i al Consell de la Mobilitat.
Directrius nacionals de mobilitat (DNM): constitueixen el marc orientador per a l'aplicació de la
Llei de la mobilitat. Es regulen pel Decret 362/2006, de 3 d'octubre, i s'han d'adequar a les
directrius establertes pel Pla territorial general de Catalunya.



Pla d'infraestructures de transport a Catalunya (PITC) 2006-2026: estableix un nou model de
planificació del transport i de les infraestructures de la mobilitat per a Catalunya, amb la voluntat
de donar una forta empenta a la participació del ferrocarril en la mobilitat futura de passatgers i
mercaderies.
Pla de transports de viatgers de Catalunya (PTVC) 2008-2012: és, com el PITC, un pla territorial
sectorial d'acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial i, alhora, un pla
específic segons el que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya 2008-2012: marca les directrius de planificació i
desenvolupament per a la promoció de la bicicleta com a mitjà de transport, lleure, esport i
turisme al país.
Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020: renova el Pla de seguretat viària 2013-2018, que
és el document clau que revisa i proposa les línies estratègiques que cal seguir i les actuacions
desenvolupades per aconseguir els objectius generals de seguretat viària a Catalunya, en la
línia de reduir la sinistralitat.
Altres instruments de planificació d’àmbit català que tenen relació indirecta amb la
mobilitat
Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020, seguint els preceptes de la UE de
reducció de les seves emissions de gasos d’efecte d'hivernacle en un 20% per a l’any 2020 en
relació amb l’any 1990.
Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2013-2020 (ESCACC), aprovada el 13 de
novembre de 2012, té com a objectiu estratègic la reducció de la vulnerabilitat davant els
impactes del canvi climàtic a Catalunya.
Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire de Barcelona 2013-2018.

3.2. Marc de referència regional i local
Marc normatiu local de caràcter general
El Pla general metropolità (PGM) va aprovar-se l’any 1976 amb l’objectiu de regular l’ordenació
urbanística dels 27 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona (Barcelona i els municipis veïns).
Com a figura legal correspon a un pla director urbanístic, i constitueix el planejament urbanístic bàsic
per a tots aquests municipis. Organitza les seves directrius en tres grans àmbits d’actuació: espais
oberts, assentaments urbans i infraestructures de mobilitat.
El Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) va ser elaborat pel Departament de Política Territorial
i Obres Públiques mitjançant la Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana, i aprovat per l’acord
parlamentari GOV/77/2010, de 20 d’abril.
El Pla estratègic metropolità de Barcelona 2010-2020 (PEMB) va ser aprovat l’any 2010 i promogut des
de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest pla també rep el nom de Barcelona Visió 2020 i el seu àmbit
d’aplicació és l’àrea metropolitana de Barcelona (AMB). El pla analitza com s'han d'abordar temes clau
com la sostenibilitat, la capitalitat, les indústries del coneixement, la salut, l'esport, els sectors
tradicionals, el talent i la cohesió social.
El Pla de sostenibilitat ambiental de l’àrea metropolitana de Barcelona 2014-2020 (PSAMB), aprovat el
març del 2014, té com a objectiu general esdevenir un pla d’acció transversal que integri de manera
coordinada criteris de sostenibilitat ambiental en totes les polítiques sectorials metropolitanes (aigua,
residus, urbanisme, mobilitat, etc.) que siguin competència de l’AMB, ja sigui en el seu propi
funcionament intern com en l’extern. En l’àmbit de la mobilitat (tercer eix temàtic) es fan propostes
sobre la promoció de vehicles elèctrics/híbrids, el vehicle compartit (carsharing i carpooling) o el foment
de la mobilitat en bicicleta, entre d’altres, totalment d'acord amb el que es planteja al PMU.

Basat en el document Plans de mobilitat urbana - Reflexions i criteris d’elaboració. Diputació de Barcelona, 2010.
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Instruments de planificació regionals i locals relacionats directament amb la mobilitat
El Pla director de la mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona (PDM de la RMB) 2013-2018 té
per objecte planificar la mobilitat de la regió tot tenint presents totes les modalitats de transport, tant de
persones com de mercaderies, d’acord amb els principis i els objectius que emanen dels articles 2 i 3
de la Llei de la mobilitat. Va ser redactat per l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de la Regió
Metropolitana de Barcelona.
El Pla director d’infraestructures de la RMB 2011-2020, aprovat per acord de Govern de 14 de gener de
2014, dona continuïtat a l’anterior PDI 2001-2010, i es considera un pla específic d’acord amb la Llei de
la mobilitat. Recull totes les actuacions en infraestructura de transport públic per a un decenni a l’àmbit
de la regió metropolitana de Barcelona, amb independència de l’Administració i l’operador que l’explota,
i preveu actuacions com ara l'ampliació de la xarxa de transport públic, un programa d'intercanviadors
modals, un programa de modernització i millora de les infraestructures i els serveis, així com actuacions
a la xarxa ferroviària estatal que, evidentment, seran integrades en el si del document del PMU de
Barcelona.
El Pla de foment de la bicicleta a Barcelona, aprovat el juliol del 2012, neix en el marc del PMU de la
voluntat d’impulsar l’ús de la bicicleta a la ciutat i potenciar-la com a mitjà de transport sostenible,
apostant perquè la bicicleta esdevingui un mitjà de transport segur, atractiu i eficaç, i garantint, alhora,
la correcta convivència dels ciclistes amb els vianants i la resta de mitjans de transport. Inclou una
diagnosi de l’estat actual de la infraestructura ciclista a la ciutat, determina els punts que s’han de
millorar i apunta les primeres mesures que cal dur a terme de manera immediata de cara als propers
mesos, d'acord amb criteris de seguretat. Determina cinc eixos principals d’actuació per abordar el
fenomen de la bicicleta a la ciutat:






Actuacions en els carrils bici
Mesures de xoc a les cruïlles amb 3 o més accidents
Millora de l’ús ciclista a les zones 30
Modificació de l’article 14 de l'Ordenança de circulació
Infraestructura d’aparcament per a bicicletes

L'Estratègia de mobilitat turística de Barcelona (EMT), de novembre del 2017, és el resultat de la
integració de les polítiques de mobilitat amb les polítiques de turisme, i pretén donar resposta, de
manera simultània, als requeriments del PMU (2013-2018) i als reptes i objectius del Pla estratègic de
turisme 2020 (PET20). Així doncs, l’EMT ha d’exercir de frontissa entre el PMU (2013-2018) i el PET20,
assumint els seus compromisos. Neix fruit de la necessitat de donar resposta als reptes per gestionar la
ciutat, com a conseqüència de l'augment del nombre de turistes a Barcelona i la previsió de creixement
a mitjà termini. L’EMT aprofundeix en el coneixement de la mobilitat turística a fi d’incorporar-la com
una part inherent de la mobilitat urbana, deixant de tractar-la com a excepcional, i incorporant com a
pròpies les dinàmiques, les demandes i les pràctiques de la mobilitat turística. Aquesta estratègia de
mobilitat turística té el propòsit d’analitzar de manera exhaustiva les característiques de la mobilitat
turística a fi de diagnosticar els reptes més importants, per definir unes línies estratègiques i unes
propostes d'actuació que fomentin un mode de visita responsable i compatible amb la mobilitat
quotidiana, garanteixin l’ús racional i coherent dels sistemes de transport i donin resposta a l'estratègia
de gestió de la destinació. La seva primera línia estratègica és integrar la demanda turística en la gestió
i planificació de la mobilitat. És a dir, apostar per la normalització dels usos turístics de la mobilitat
significa deixar de tractar-la com si fos excepcional, i incorporar els usos, les dinàmiques, les
demandes i les pràctiques com a pròpies de la ciutat i, per tant, incorporar-la als instruments de
planificació com el PMU. La mobilitat de la població flotant és avui en dia un element estructurador del
sistema de mobilitat de la ciutat. En total, són més de 154.000 persones de mitjana al dia a Barcelona
que tenen un comportament específic, ja sigui pels mitjans de transport utilitzats, els trajectes

recurrents, els llocs freqüentats, els ritmes i les temporalitats, etc. Es tracta de gestionar la mobilitat
turística com un element més que s’integra en unes pautes de mobilitat urbana a la ciutat de Barcelona,
cada cop més complexes i diverses.
Altres instruments de planificació regionals i locals amb relació indirecta amb la mobilitat
El Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat atmosfèrica de Barcelona (PECQ 2010-2020) és el nou pla de
l’energia per al municipi de Barcelona que actualitza l’anterior Pla de millora energètica de Barcelona
(PMEB 2002- 2010). Amb un caràcter transversal (i interdepartamental), aborda l’actual conjuntura no
només en matèria d’energia sinó també de protecció climàtica i de contaminació atmosfèrica. L’ha
redactat l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Agència d’Energia de Barcelona. Paral·lelament,
Barcelona, amb la signatura del Pacte dels alcaldes de la Unió Europea (Covenant of Mayors) l’any
2008, es va comprometre a reduir, l’any 2020, el 20% de les emissions de CO2 municipals mitjançant
l’execució d’un Pla d’acció per a l’energia sostenible local (PAES). Aquests objectius formaran part de
l’escenari triat per abordar el nou PMU de Barcelona.
El Pla per a la reducció de la contaminació acústica de la ciutat de Barcelona 2010-2020 té per objecte
fer front globalment a les qüestions relatives a la contaminació acústica en les àrees acústiques
corresponents, definides pel Mapa estratègic de soroll, així com determinar les accions prioritàries que
cal realitzar en cas de superació dels valors límit d'emissió o immissió o d'incompliment dels objectius
de qualitat acústica, i protegir les zones tranquil·les d'aglomeracions per combatre l'augment de la
contaminació acústica. Les actuacions que planteja el pla s’estructuren a partir de cinc línies
estratègiques:






L1 Millorar la qualitat acústica de l’espai urbà
L2 Potenciar la incorporació de criteris acústics en el disseny i la gestió de la ciutat
L3 Ambientalització acústica de l’Ajuntament
L4 Implicar i sensibilitzar la ciutadania en matèria de contaminació acústica
L5 Implantar i potenciar mecanismes per al control i coneixement de la qualitat acústica de la
ciutat

La seva línia estratègica 1, de millorar la qualitat acústica de l’espai urbà, té com a objectiu actuar
sobre la mobilitat, la configuració de les vies de transport i les activitats puntuals i/o temporals
desenvolupades a la via pública per reduir l’impacte acústic de les diferents fonts de soroll, així com per
protegir les zones tranquil·les i sensibles de la ciutat, i preveu programes d’actuacions lligades a
potenciar el canvi en el model de mobilitat de la ciutat (1) i implantar mesures infraestructurals i
d’ordenació de la circulació per a la reducció del soroll (2). Aquestes actuacions, totalment vinculades al
PMU de Barcelona, passen per (1) fomentar l’ús del transport públic, potenciar la creació
d’aparcaments dissuasius, potenciar el servei Bicing i el carril bici, fomentar l’ús del servei de
carsharing alhora que (2) s’incrementen les zones per a vianants i els camins escolars, s’aplica
paviment sonoreductor, es consolida la xarxa d’àrees 30, s’instal·len pantalles aïllants del soroll o es
creen carrils de circulació per a vehicles privats preferents. El PMU ha d’assumir les propostes
bàsiques de cadascun dels plans abans esmentats per al període de vigència 2012-2018 (amb visió
2024) i fer propostes complementàries i sinèrgiques a tots ells per aconseguir els objectius plantejats.
Així doncs, no ha de plantejar noves infraestructures viàries ni ferroviàries en l'àmbit municipal, sinó
més aviat mesures encaminades a optimitzar-ne l'ús i millorar-ne la qualitat i la sostenibilitat ambiental i
social. Sí que planteja, per exemple, millores en l’ús d’aquestes infraestructures o certa reorganització
de la xarxa de transport públic en superfície, així com noves mesures destinades a potenciar un canvi
modal a favor de l'ús de la bicicleta i la marxa a peu en l'àmbit urbà.
El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020, a les zones de protecció especial
de l'ambient atmosfèric, té com a objectiu assolir els nivells de qualitat de l’aire per a les partícules de
diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i el diòxid de nitrogen (NO2) als nivells que determina la legislació
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europea. Per rebaixar els nivells de contaminació atmosfèrica local, s’ha d’actuar sobre els focus
emissors de les zones afectades que, amb caràcter general i arreu del món, coincideixen amb
aglomeracions urbanes econòmicament dinàmiques.

valoren i l'utilitzen, per damunt de la resta de mitjans de transport. La falta d’alternativa de transport i la
socialització del cost d’ús i de les seves externalitats no és aliena a aquesta utilització.
Tot conductor és també vianant, i són principalment aquests els que hi han sortit perdent amb la
progressiva ocupació de l'espai públic per part del cotxe. Allà on desapareix l'espai públic, desapareix
la ciutat, i només hi tenim urbanització, asfalt o vehicles.
No hi ha dubte que reposar el vianant al lloc que li correspon requereix la utilització decidida
d’instruments de canvi modal cap a mitjans de transport més sostenibles, i estarà relacionat no només
amb la promoció i millora dels altres modes, sinó que cal, a més, aplicar mesures de contenció i
restricció en l'ús del cotxe (push and pull).
Al PMUS Barcelona 2013-2018 es proposen els instruments i les tècniques que coadjuven a
transformar la mobilitat de la ciutat. El PMUS Barcelona 2013-2018 s’adapta als criteris, les
orientacions i els objectius establerts pels plans i directrius d’ordre superior, com el Llibre Verd de Medi
Ambient Urbà (Ministeri), les Directrius nacionals de mobilitat de Catalunya (Generalitat de Catalunya),
el Pla director de mobilitat de la RMB (ATM), o el Pacte per la mobilitat, entre d’altres, i recollits en
l’apartat “Marc de referència”.
D'acord amb el que s’acaba d’exposar, el Pla de mobilitat urbana de Barcelona té com a objectius
estratègics:

Legislació i planificació amb determinacions sobre el PMU de Barcelona. Font: BCNecologia, adaptació d'ATM, 2010. Guia
bàsica per a l’elaboració d’un pla de mobilitat urbana.

El Pla per la justícia de gènere 2016-2020 inclou l’àmbit de la mobilitat en el seu eix de Barris
Habitables i Inclusius. En ell, es fa una diagnosi dels patrons de mobilitat diferenciats entre homes i
dones, i l’experiència de l’accessibilitat en clau de gènere. El Pla té per objectiu incorporar la
perspectiva de gènere en els instruments d’informació i de planificació de les polítiques de mobilitat.
També la Mesura de Govern d’Urbanisme amb perspectiva de gènere preveu la necessitat de
dissenyar una mobilitat que garanteixi opcions diverses i “privilegiï els recorreguts de vianants, així com
l’accessibilitat, l’autonomia i la percepció de seguretat de les dones”.
3.3. El PMU de Barcelona 2013-2018
El Pla de mobilitat urbana de Barcelona (PMU) 2013-2018 dona continuïtat al procés iniciat amb el Pla
de mobilitat urbana 2008-2012 i suposa una oportunitat de reflexionar sobre el model urbà, tot posant
en relació diferents polítiques sectorials de mobilitat econòmiques i d’usos, cercant la compatibilitat
entre elles, i definint estratègies futures que estiguin en consonància amb un model integral de mobilitat
més sostenible.
El PMUS Barcelona 2013-2018 respon als impactes socials, econòmics i ambientals derivats de l'ús
intensiu dels vehicles de motor, especialment desequilibrat cap al vehicle privat en les relacions de
connexió de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. El vehicle privat és el mitjà de transport
que més espai viari o públic ocupa, més combustible consumeix i més externalitats genera (accidents,
contaminació, soroll, intrusió visual, congestió, etc.). D'altra banda molts ciutadans, per moltes raons, el

1. Mobilitat segura. Respecte per la vida humana. Millora de la seguretat viària a Barcelona (de
manera quantificable), "Visió 0 accidents mortals a Barcelona": no és justificable que una
persona pugui perdre la vida per desplaçar-se.
Objectius: Reduir l’accidentalitat. Millorar la seguretat viària i el respecte entre els usuaris i
usuàries dels diferents modes de transport (sostenibilitat vital).
2. Mobilitat sostenible. Reducció de les necessitats de mobilitat i, en particular, de les necessitats
de desplaçaments mecanitzats, foment del respecte per l’entorn. Reducció de les emissions que
contribueixen a la contaminació atmosfèrica. Reducció del soroll. Ús racional de l’energia.
Estalvi de fonts d’energia no renovables. Foment de les fonts d’energia renovables. Promoció
d’una cultura de la mobilitat sostenible: afavorir l’ús dels modes “tous” i dels vehicles moguts per
energies renovables.
Objectius: Reduir els perjudicis de la mobilitat sobre el medi ambient. Optimitzar la gestió de la
mobilitat i la utilització dels recursos (sostenibilitat ecològica) i optimització del rendiment de
l’espai per mobilitat.
3. Mobilitat equitativa. Mateixes oportunitats de desplaçar-se per a totes les persones (mobilitat
democràtica). Llibertat individual de moviment. Dret a la mobilitat. Igualtat de gènere en la
mobilitat. Foment de la convivència. Foment d’usos alternatius de la via pública. Augment de la
disciplina viària. Integració social.
Objectius: Promoure la cohesió
social. Distribuir equitativament
els béns, els serveis i les
oportunitats entre la població
(sostenibilitat
sociocultural).
Garantir el dret a la mobilitat.
Millorar la qualitat de vida.
4. Mobilitat eficient. La mobilitat
entesa com a part del procés
productiu
contribueix
al
dinamisme econòmic de l’àrea
metropolitana. Mobilitat fluida,
amb menys congestió. Reduir el
temps
generalitzat
dels
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desplaçaments. Reduir els costos econòmics de funcionament del sistema de transport. Reduir
la mobilitat com a necessitat.
Objectius: Reduir la congestió. Ordenar eficientment el territori i les activitats que s’hi
desenvolupen (sostenibilitat econòmica).
D’aquests quatre objectius estratègics, se’n deriven els objectius específics del Pla de mobilitat urbana,
que són:
A fi d’assolir aquests objectius en la realitat de la ciutat de Barcelona, el PMU planteja:
-

-

Organització de la trama urbana de la ciutat en superilles, i altres mesures de pacificació de
trànsit. La singularitat del districte de Ciutat Vella determina un tractament específic en el qual
s’analitza la mobilitat al districte com si fos una gran superilla envoltada i creuada per una xarxa
viària principal de la ciutat que suposa una barrera per a la permeabilitat, especialment greu per
a la mobilitat del vianant.
Implantació de la nova xarxa ortogonal d’autobús.
Desenvolupament total de la xarxa de carrils bici.
Mantenir el nivell de servei de trànsit actual.
Compliment dels paràmetres normatius llindars de qualitat ambiental per a NOx i PM10 (directiva
UE), i per a gasos d’efecte d'hivernacle (Kyoto-PAES).
Promoció i mesures de discriminació positiva dels vehicles amb alta ocupació.
Revisió de la regulació de l’aparcament a la calçada i fora de la calçada (tarifes, etc.).
Distribució urbana: millorar l’eficiència de la C/D i disminuir la fricció de la C/D amb els fluxos
motoritzats.

Font: PMU de Barcelona 2011-2017.

3.4. El Pacte per la mobilitat
L’any 1998 més d’una trentena d’entitats van signar el Pacte per la mobilitat de la ciutat de Barcelona.
El concepte de pacte de mobilitat —difós ràpidament a un bon nombre de ciutats catalanes— nasqué
aleshores a Barcelona amb el suport de l'Ajuntament, després d'una llarga trajectòria del Consell
Municipal de Circulació des de l’any 1983. Actualment en formen part 130 associacions, empreses,
administracions i experts vinculats amb la mobilitat de la ciutat.
Els 10 objectius que planteja el Pacte per la mobilitat són:
1. Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i l’efecte de la mobilitat sobre el clima
2. Afavorir el canvi dels desplaçaments cap als modes més sostenibles, silenciosos i segurs
3. Incrementar i revitalitzar l'espai públic dedicat al vianant, la qualitat urbana i la seva
accessibilitat
4. Integrar l'ús de la bicicleta a la ciutat
5. Aconseguir un transport col·lectiu eficient, accessible i integrat d’escala metropolitana
6. Millorar la seguretat viària i la convivència entre els usuaris i usuàries dels diferents modes de
transport
7. Millorar l'eficiència de la logística i la distribució urbana de mercaderies
8. Promoure l’ús d’energies renovables i moderar el consum d’energia dels vehicles
9. Gestionar de manera integral la dotació de places d'estacionament per a tots els modes
10. Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat: formació, informació i senyalització

Font: PMU de Barcelona 2011-2017.

El Pacte per la mobilitat aglutina l’acció de participació entre l’Ajuntament i la societat civil a través
d’entitats, associacions i experts en temes de mobilitat. El pacte promou la consulta i la participació
com a metodologia de treball i l’objectiu és definir, conjuntament amb l’Administració, el model de
mobilitat amb criteris de sostenibilitat. Constitueix l’òrgan consultiu i de participació ciutadana bàsic en
les qüestions que afecten la mobilitat a la ciutat.
3.5. Altres referències de plans i estudis de l’interior del districte





Pla de mobilitat del districte de Ciutat Vella (1999)
Estudi de mobilitat al Raval (2005)
Estudi de mobilitat al Casc Antic (2007)
Estudi de mobilitat sostenible per a la pacificació del trànsit al barri de la Barceloneta (2009)
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Prova pilot per a la reestructuració de la DUM a Barna Centre (2009)
Estudi de mobilitat al mercat de la Boqueria 2006 i 2016
Estudis d'aforaments als accessos a Barna Centre (2005, 2008 i 2017)
Estudis de repartiment de mercaderies amb cargo bikes a Ciutat Vella (2013)
Estudi de mobilitat del Pla Cor de la Rambla (2016)
Estudi de mobilitat Gòtic nord (2017)

3.6. El Pacte per la mobilitat
L’any 1998 més d’una trentena d’entitats van signar el Pacte per la mobilitat de la ciutat de Barcelona.
El concepte de pacte de mobilitat —difós ràpidament a un bon nombre de ciutats catalanes— nasqué
aleshores a Barcelona amb el suport de l'Ajuntament, després d'una llarga trajectòria del Consell
Municipal de Circulació des de l’any 1983. Actualment en formen part 130 associacions, empreses,
administracions i experts vinculats amb la mobilitat de la ciutat.
Els 10 objectius que planteja el Pacte per la mobilitat són:
11. Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i l’efecte de la mobilitat sobre el clima
12. Afavorir el canvi dels desplaçaments cap als modes més sostenibles, silenciosos i segurs
13. Incrementar i revitalitzar l'espai públic dedicat al vianant, la qualitat urbana i la seva
accessibilitat
14. Integrar l'ús de la bicicleta a la ciutat
15. Aconseguir un transport col·lectiu eficient, accessible i integrat d’escala metropolitana
16. Millorar la seguretat viària i la convivència entre els usuaris i usuàries dels diferents modes de
transport
17. Millorar l'eficiència de la logística i la distribució urbana de mercaderies
18. Promoure l’ús d’energies renovables i moderar el consum d’energia dels vehicles
19. Gestionar de manera integral la dotació de places d'estacionament per a tots els modes
20. Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat: formació, informació i senyalització
El Pacte per la mobilitat aglutina l’acció de participació entre l’Ajuntament i la societat civil a través
d’entitats, associacions i experts en temes de mobilitat. El Pacte promou la consulta i la participació
com a metodologia de treball i l’objectiu és definir, conjuntament amb l’Administració, el model de
mobilitat amb criteris de sostenibilitat. Constitueix l’òrgan consultiu i de participació ciutadana bàsic en
les qüestions que afecten la mobilitat a la ciutat.
3.7. Altres referències de plans i estudis de l’interior del districte











Pla de mobilitat del districte de Ciutat Vella (1999)
Estudi de mobilitat al Raval (2005)
Estudi de mobilitat al Casc Antic (2007)
Estudi de mobilitat sostenible per a la pacificació del trànsit al barri de la Barceloneta (2009)
Prova pilot per a la reestructuració de la DUM a Barna Centre (2009)
Estudi de mobilitat al Mercat de la Boqueria 2006 i 2016
Estudis d'aforaments als accessos a Barna Centre (2005, 2008 i 2017)
Estudis de repartiment de mercaderies amb cargo bikes a Ciutat Vella (2013)
Estudi de mobilitat del Pla Cor de la Rambla (2016)
Estudi de mobilitat Gòtic nord (2017)
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4. Els objectius del Pla de mobilitat del districte de Ciutat Vella
4.1. Antecedents. Problemes associats al model vigent
El model de mobilitat actual té uns impactes externs que van més enllà del mateix sistema de mobilitat i
afecten la salut de la població per la contaminació, i els accidents; l’economia per la congestió, i el
mateix sistema urbà, en l'àmbit local, regional i, encara, a escala global.
L'avaluació de les externalitats d'un sistema de transport permet obtenir una visió global de la seva
eficàcia més enllà del rendiment més favorable que surt atenent només els costos directes.

c. Efecte barrera de les infraestructures
Determinades infraestructures lineals de transport determinen dificultats de comunicació que poden
impermeabilitzar espais urbans, especialment per a vianants i ciclistes, en la mesura que han de fer
una gran volta per superar l'obstacle o la infraestructura, i això augmenta el temps i la distància del seu
trajecte.
L’efecte barrera incideix i molt en l'elecció del mode de transport, però sobretot en la qualitat del viatge.
Especialment sensible a aquestes barreres és el vianant, que de vegades no té mode alternatiu i ha de
superar obstacles, o cometre imprudències que posen en perill la seva seguretat.

d. Congestió circulatòria
La congestió és una condició interna del funcionament del sistema de mobilitat i, alhora, un fenomen
productor d'externalitats. Es mesura en temps perdut i constitueix un important factor del cost de
transport. Minva la qualitat de vida i la competitivitat, ja que compromet el temps productiu i redueix la
fiabilitat de les cadenes de transport. També té efectes negatius sobre el transport públic de superfície,
i incrementa la contaminació ambiental.
La congestió, de vegades, pot ser un instrument de dissuasió del l'ús del cotxe. Així, una ampliació de
l’espai de voreres, la reserva d'un carril bus o les limitacions d'accés a determinats àmbits que
redueixen la capacitat viària i, circumstancialment, incrementen la congestió, a curt termini poden
animar a un canvi de mode cap al transport públic.

a. Contaminació atmosfèrica derivada del transport
En l'àmbit urbà, el transport pot representar, segons l'Observatorio de la Movilidad Metropolitana
(Ministeri de Medi Ambient. Madrid, octubre del 2005), més del 80% de les emissions contaminants, la
major part provinents de l’automòbil.
b. Contaminació acústica derivada del transport
Evolució de la IMD a les vies principals. Font: DOyMO, Direcció de Serveis de Mobilitat.

El soroll és un altre dels problemes que generen les infraestructures de transport i el trànsit a la ciutat, i
que pot afectar la salut de les persones. El soroll emès pel transport per carretera depèn del volum de
trànsit, de la velocitat, del percentatge de vehicles pesants, de la topografia, de la distància de la font
d'emissió i del tipus de paviment de la via, entre d'altres. A velocitats més baixes, és el motor el que
dicta el nivell sonor, i a velocitats superiors als 40 km/h les propietats dels pneumàtics i de la calçada
són molt significatives.

Actualment, el 29% de les vies de la ciutat de Barcelona absorbeixen el 80% de la circulació.

El control de les emissions i de la concentració dels diferents compostos i partícules emeses pels
motors de combustió, i el seguiment de la qualitat de l'aire de la ciutat, permet avaluar amb precisió,
d'una banda, l'impacte local i global de la mobilitat, i, de l'altra, els potencials efectes de la contaminació
sobre la salut dels ciutadans.
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 Carrer de Fontanella amb Via Laietana
 Via Laietana a carrer de Jonqueres
 avinguda del Paral·lel al perímetre.
e. Seguretat i accidentalitat
La mobilitat sostenible ha de ser, per definició, segura. La convivència de diferents modes de transport
en el mateix espai exigeix que es pari molta atenció a la seguretat, atès que el sol fet de transitar pels
carrers implica un nivell de risc d'accident determinat.
La classificació dels accidents per tipus permet descobrir els conflictes que predominen. Els
atropellaments suggereixen conflictes entre vianants i vehicles, les col·lisions laterals responen a la
intersecció de fluxos, i els xocs pel darrere poden tenir origen en la congestió o en velocitats elevades.
Mapa de saturació en hora punta a la ciutat de Barcelona. Simulació de l’escenari 2016 (TRANSCAD). Font: DOyMO i
Ajuntament de Barcelona.

Tal com mostra el mapa de saturació (volum / capacitat viària), els trams més congestionats de la ciutat
es troben principalment a les rondes, la Gran Via de les Corts Catalanes, la ronda del Guinardó - ronda
del General Mitre, i en alguns eixos de la part central de l’Eixample. Les vies que solen presentar més
saturació solen ser les transversals; la circulació en direcció mar-muntanya sol ser més fluida.
Centrant-nos en Ciutat Vella, el plànol assenyala tram a tram el nivell de servei i, per tant, identifica els
trams més congestionats de la xarxa viària.

El districte de Ciutat Vella pateix més atropellaments que qualsevol altre districte de Barcelona, però,
d'altra banda, és el que registra menys accidents i, a la vegada, on són menys perillosos.
f. Intrusió visual del vehicle privat
La intrusió o l'impacte visual es dona quan els vehicles envaeixen entorns de passeig i estada, ja sigui
per la seva circulació o per l'aparcament en superfície, i repercuteixen sobre el paisatge i la qualitat
urbana.
g. Apropiació funcional de l'espai públic
L'espai públic és un recurs limitat que està sotmès a una gran pressió d'ús. L'actual situació d'excessiva
cessió d'espai al vehicle privat és fruit d'un procés lent i progressiu que l'ha elevat a rang de dret
adquirit, de manera que modificar aquesta inèrcia repercuteix sobre uns hàbits socials molt arrelats.
La demanda d'espai per part de l'automòbil ha generat l'ocupació de l'espai públic per part de la
circulació i l'aparcament en detriment d'altres usos i funcions urbanes. La pertorbació de l'espai públic
causada per l'excés de vehicles, contaminació, soroll, etc., deriva en pèrdues sensibles d’oportunitats
de comunicació i socialització. Recuperar els carrers com a espai no només per caminar en condicions
òptimes, sinó també com a espai de gaudi i relació, és fonamental si es vol millorar la qualitat de vida
de les nostres ciutats.
El repartiment de l'espai viari reflecteix la relació entre els espais destinats a les funcions dels vehicles
motoritzats i els espais destinats al pas dels vianants (voreres). A Barcelona l'espai viari ocupat per la
mobilitat motoritzada (moure’s i aparcar) representa el 57% del total. Però no tots els mitjans de
transport necessiten consumir el mateix espai. El cotxe és el mitjà que, en relació amb la seva capacitat
de transportar persones, més espai consumeix: si es fa una extrapolació a la intensitat d’ús de la xarxa
viària pública a Barcelona, s’observa que cada ciutadà disposa d’aproximadament 4 metres quadrats
de vorera, mentre que els vehicles disposen de 12 metres quadrats d'espai i vies.

Mapa de saturació en hora punta al districte de Ciutat Vella. Simulació de l’escenari 2016 (TRANSCAD). Font: DOyMO i
Ajuntament de Barcelona.

Tenint en compte les poques vies bàsiques que travessen el districte, els quilòmetres realitzats en
congestió són més baixos que a qualsevol altra via de la ciutat. Tanmateix, encara trobem trams amb
uns nivells de servei molt baixos a les hores punta.



Ronda Litoral
Passeig de Colom

Si es compara l'espai viari dedicat a cada mode amb el repartiment modal, s'entén ràpidament la
necessitat d'un canvi en el model de mobilitat actual que iguali l'ocupació d'espai públic entre els
diferents modes. Mentre que el vehicle privat es fa servir en poc més d’una quarta part de les etapes
dels desplaçaments,2 disposa del 57% de xarxa viària per circular i aparcar. L’espai de vorera
representa un 43% de la xarxa viària pública.
Les propostes de transformació urbana han de tenir el compromís de millorar la qualitat dels espais
públics. Els plans de mobilitat urbana sostenible s’han de formular des de la perspectiva de la
pacificació de l'entorn a través d’iniciatives de foment de l'ús de mitjans de transport més sostenibles i
2

Si se suma la proporció de desplaçaments que es fan en transport públic en superfície s’obté un 39% de distribució modal
circulant per la calçada, que és igualment força inferior al 57% de proporció disponible de calçada.
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l'alliberament de l'espai públic. És a partir d'aquest alliberament quan les possibilitats de transformació
d'usos adquireix un efecte multiplicador. La substitució d'espais d'aparcament i calçades per zones de
vianants, arbrat i mobiliari urbà representen elements bàsics de millora que conviden els ciutadans a
treure més profit de l’espai urbà a escala humana.
Mentre que Ciutat Vella disposa de 87 quilòmetres de carrers i 373.353 metres quadrats de calçades
(la quantitat més baixa respecte a la resta de districtes), els espais de voreres, 639.973, dupliquen els
espais de calçada, cosa que no passa a cap altre districte.
Ciutat Vella disposa d'1,7 metres quadrats de vorera per cada metre quadrat de calçada; la mitjana de
Barcelona és de 0,87 metres quadrats de vorera per cada metre quadrat de calçada.

Evolució del repartiment de la xarxa viària al municipi de Barcelona. * La superfície destinada al vianant inclou, a més de
voreres, places, parcs i altres espais. Font: DSM.

Aquest compromís és el que ha anat guiant les polítiques urbanes de Barcelona en aquests darrers
anys, tal com es mostra en el gràfic d’evolució, fins al punt actual en què al voltant d'un 57% de l'espai
públic a Barcelona es destina als vianants, i un 43% al vehicle motoritzat. Aquesta ha de ser la
tendència que cal seguir per continuar situant-se com una ciutat a l’abast dels ciutadans.

Repartiment de la superfície destinada a vianants i a vehicles a Barcelona, 2010. Font: DSM.
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4.2. Objectius estratègics del PMD de Ciutat Vella
El districte de Ciutat Vella té una distribució modal molt diferent als de la resta de la ciutat. Així, el mode
a peu supera en deu punts al de la mitjana de Barcelona, i el cotxe s’utilitza un 21% menys. No obstant
això, el PMD comparteix els objectius del PMU de la ciutat, si bé necessita adaptar-los a una
funcionalitat tan singular com la que té aquest districte. Així, el PMD de Ciutat Vella perseguirà una
mobilitat: segura, sostenible, equitativa i eficient



Una mobilitat que fomenti els modes sostenibles i cerqui les zero emissions atmosfèriques i
sòniques.



Una mobilitat que faciliti entorns segurs i amables al voltant dels equipaments educatius.

Per assolir els objectius estratègics del PMD, és necessari adaptar i ampliar les línies d’actuació del
PMU de la ciutat:

Font: PMU de Barcelona 2011-2017.

El vianant a Ciutat Vella és el gran protagonista, i és en aquest mode on les demandes més poden
comprometre l’oferta i la qualitat dels desplaçaments. En definitiva, és el districte en el qual més és
produeix congestió de vianants i, com a tal, cal aprofundir en:


Una millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes, garantint la compatibilitat i l’equilibri entre
els desplaçaments dels residents, visitants i de l’activitat econòmica (comerç, oci, restauració...).



Garantir la qualitat dels desplaçaments de cadascuna de les demandes de mobilitat, siguin
residencials, visitants, repartiment de mercaderies, etc., per poder ordenar i donar una resposta
funcional i justa.



Una gestió de la mobilitat al servei a la ciutadania, aprofitant les noves tecnologies de control,
seguretat i informació a fi que les persones usuàries puguin preveure i optimitzar el seu viatge.



En els tractaments específics d’aquesta gestió atenent els usuaris, la condició física, el gènere,
la renda econòmica, la cultura, el mode de transport utilitzat, etc., donant suport a les persones
més vulnerables de la cadena global i a les que tenen mobilitat reduïda.



Uns desplaçaments que garanteixin la comoditat i la seguretat de totes les persones, en
especial, les del vianant.



Una eina al servei del dret a la mobilitat del veïnat en coherència amb la resta de plans del
districte.



Una xarxa connectada a la ciutat i a l’àrea metropolitana de Barcelona, en la qual l’aprofitament
dels vehicles sigui una exigència ètica.

Font: Elaboració pròpia.
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.

II. Diagnosi
5. La mobilitat general
L’objectiu que es persegueix és el de quantificar i caracteritzar (resident, visitant, a peu, en bicicleta, en
transport públic, càrrega i descàrrega) el nombre de desplaçaments que es fan cada dia al districte i als
diversos barris que el formen.
5.1. Les grans xifres de la mobilitat al districte

Desplaçaments diaris per barri

236.623

Percentatge
(%)
47,1

435.006

Percentatge
(%)
29.1

15.614

78.394

15,6

350.977

23,5

15.021

75.417

15,0

377.131

25,2

22.306

111.993

22,3

331.230

22,2

100.070

502.427

Barri

Habitants

Residents

El Raval

47.129

El Gòtic
La Barceloneta
Sant Pere, Santa
Caterina i la Ribera

Desplaçaments totals

Total

1.494.344

Taula 7. Mobilitat general. Font: Elaboració pròpia.

De tots els desplaçaments amb origen o destinació a Barcelona, un 18,6% es fan a Ciutat Vella, que té
un 4,3% de la superfície de la ciutat i on viuen un 6,2% del veïns de la ciutat. La relació entre
desplaçaments i espai (densitat) és quatre vegades
superior a la mitjana de la ciutat.
En valors absoluts, els desplaçaments amb origen o
destinació Ciutat Vella arriben a 1,5 milions de
desplaçaments. D’aquest, un 26,7% es fa dins del
districte, i el 73,3% és de connexió amb la resta de la
ciutat
Tenint en compte el ciutadà que efectua el
desplaçament, de l'1,5 milions, una mica mes d’un terç
són fets per residents, un altre terç per ciutadans de
Barcelona i l’AMB, i el darrer terç els fan visitants,
turistes o excursionistes. Així, cada dia es fan tants
desplaçaments de residents (33,6%) com de visitants
de fora de Barcelona (34,6%).
Font: Elaboració pròpia.

Tal com es mostra a la figura següent, el 87,4% dels desplaçaments es fan en modes tous, i el
percentatge més elevat és tant de Barcelona (amb una mitjana del 73,9%) com del seu continu urbà.
De tots els desplaçaments sostenibles, un 41,4% es fan a peu, un 44,4% en transport públic i l’1,6% en
bicicleta; i només és el 12,6% restant els que es fan en vehicle privat o per la distribució urbana de
mercaderies (DUM).

ETAPES
DESPLAÇAMENTS

Desplaçaments. Font: Elaboració pròpia.
A PEU
EN BICI
T. PÚBLIC
V. PRIVAT
DUM
TOTAL DESPL.

RESIDENTS
265.104
9.366
152.141
70.531
5.284
502.426

%
BARCELONINS
52,8%
204.993
1,9%
7.788
30,3%
142.148
14,0%
49.593
1,1%
12.548
417.069

%
CATALUNYA
%
49,2%
12.391
21,3%
1,9%
1.066
1,8%
34,1%
17.423
29,9%
11,9%
4.181
7,2%
3,0%
23.134
39,8%
58.195

VISITANTS
%
135.611
26,2%
5.392
1,0%
352.627
68,3%
23.023
4,5%
0,0%
516.653
100,0%

TOTAL
618.099
23.612
664.339
147.328
40.966
1.494.344

%
41,4%
1,6%
44,5%
9,9%
2,7%

Taula 8. Font: Elaboració pròpia.

De les dades anteriors, destaquen els punts següents:3
Font: EMEF 2015. Elaboració pròpia.
3

Desplaçaments representatius del mes de setembre del 2017.
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-

-

-

Es registren una mica més de desplaçaments de visitants que de residents. Els dels visitants
representen un alt percentatge del total, que s’incrementa si s’afegeixen els desplaçaments dels
barcelonins. Per tant, els desplaçaments de pas i esporàdics tenen un fort impacte en la
mobilitat global del districte.
Un 27,9% dels desplaçaments són fets per altres barcelonins que treballen o passegen pel
districte.
El transport públic és la via d’entrada principal al districte. No obstant això, les arribades a peu
des de l’exterior són molt importants (sobretot des de l’Eixample) i estan relacionades amb les
estacions de metro i ferrocarril perimetrals.
Els visitants (turistes i excursionistes) es mouen principalment en metro i a peu i suposen un
34,6% dels desplaçaments del districte.
La C/D del districte té com a origen principal l’àrea metropolitana de Barcelona. En relació amb
l'abastament del districte, la densitat de feines de distribució de mercaderies és molt gran,
gairebé dobla la mitjana de la ciutat. Així, a Ciutat Vella es fan 40.996 desplaçaments diaris
totals relacionats amb la distribució de mercaderies, un 9,2% del total de la ciutat en la meitat de
superfície de la resta de districtes. D’aquest total, hi ha 17.776 desplaçaments per l’interior del
districte per dur a terme tasques de càrrega i descàrrega, provinents bàsicament de l’AMB.

Les dones es desplacen majoritàriament i molt més que els homes pel que s’anomenen motius
personals i familiars (41,6%), i que podem entendre en bona part com a treballs de cures. En canvi, el
segon motiu principal pel qual les dones es desplacen és l’ocupacional (14,7%), mentre que aquest en
els homes és del 19,5%.
De la mobilitat personal, en les dones destaquen els motius compres, metge, hospital i acompanyar
persones, i en els homes el passeig, oci, esport o visita a un amic o familiar.

La distribució per tipologia d’usuari s’ha dividit entre desplaçaments interns i de connexió:
Taula 10. Distribució de les activitats diàries per sexe. Font: Enquesta de l’ús del temps. Principals resultats. Institut
d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. 2012

El diagrama anterior descompon les hores d’una jornada tipus de 12 hores d’un home i d’una dona.
Respecte al mitjà de transport triat, les dones es mouen en un 86,4% en modes sostenibles, mentre
que els homes en un 75,5%.

Taula 9. Font: Elaboració pròpia.

En relació amb els modes de transport utilitzats, destaca que:
- Els residents fan un 16,0% dels desplaçaments en vehicle privat (ja sigui cotxe o principalment
moto).
- Els barcelonins i els residents es mouen de manera similar tant per desplaçar-se per dins com
per fora del districte; el transport públic és força eficient i emprat per entrar i sortir del barri.
- Els visitants es mouen per dins del districte majoritàriament a peu (53,2%), i quan surten en
transport públic, sobretot amb metro.
Mobilitat per sexe
La mobilitat d’homes i dones segueix el patró associat als rols de gènere. El vehicle privat és emprat
pràcticament pel doble d’homes que de dones, mentre que el transport públic és més usat per les
dones que pels homes.
Taula 11. Font: Elaboració
Visitants = turistes d’hotels + pensions + apartaments + VUT (habitatge d’us turístic) + excursionistes + creueristes + autocar
discrecional.

pròpia.
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5.2. Recollida d’informació de camp
Per quantificar exhaustivament la mobilitat al districte s’han dut a terme durant el darrer trimestre de
l’any 2017 múltiples aforaments, comptatges, rotacions, enquestes, etc.
Els punts d’aforaments de vianants han estat els següents:

La taula següent detalla la recollida d’informació desenvolupada i que ha servit de suport a la diagnosi
del pla i, per tant, a les propostes que el defineixen.
Total d’aforaments i d’hores invertides en la recollida d’informació de camp del PMD Ciutat Vella.















Actualització d'inventaris de les xarxes de mobilitat
90 aforaments manuals de vianants de 4 hores
10 aforaments automàtics de vianants de 24 hores
90 aforaments manuals de ciclistes
40 aforaments de VMP
12 aforaments automàtics de vehicles 24 hores
20 aforaments manuals de vehicles 8 hores
Inventari d’aparcaments en locals i soterranis
Rotacions d’aparcament diürnes en un mínim de 8 ubicacions en torns de 8 hores
Rotacions d’aparcament diürnes de les reserves TAXI en un mínim de 8 ubicacions en torns de
8 hores
Inventari de zones amb ocupació i estacionament il·legal, un mínim de 12 ubicacions en torns
de 8 hores (96 hores)
Enquestes O/D a vianants, 50 ubicacions
Enquestes O/D a usuaris de 10 zones de C/D
Enquestes a 400 comerços per quantificar el volum de repartiment de mercaderies.

Als annexos incorporats al PMD, hi ha detallats tots els aforaments, enquestes i inventaris fets en
aquest pla.
Aquesta presa de dades de camp s’ha completat amb les aportacions recollides a la plataforma de
participació Decidim i amb entrevistes personals als principals protagonistes de la mobilitat del districte,
de la ciutat, i han participat també en la redacció del document diferents experts en diverses matèries
com ara zones de vianants, transport públic, bicicletes, integració de gènere, transport de mercaderies,
etc.

Punt d’aforaments de vianants. Font: Elaboració pròpia.

Tot i la densitat de punts d’aforament, els resultats del pla no poden aportar dades completament
precises de tots els trams de Ciutat Vella, però sí d’una mostra molt important de dades de vianants,
bicicletes i altres vehicles, suficient per permetre, una vegada contrastades amb la participació, fer la
diagnosi i les valoracions que possibilitin l'establiment d’un nou model de mobilitat que orienti les
actuacions del pla per poder assolir els objectius que el mateix pla es fixa.
Per triar els punts d’aforament, s’han identificat els itineraris principals i s’han aforat les seves
interseccions. En vermell es marquen els itineraris longitudinals al mar, i en blau els perpendiculars.
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6. Participació ciutadana en la diagnosi de l’estat actual
Es va dur a terme una sessió de participació ciutadana el dia 9/10/2017 a la seu del Districte de Ciutat
Vella (plaça del Bonsuccés, 3, 08001, Barcelona), Sala Ernest Lluch (3a planta) a les 19.00 hores.
Esdevingué la primera trobada participativa del procés de desenvolupament del Pla de mobilitat del
districte de Ciutat Vella, i s'emmarcà en la fase de diagnosi; en aquesta fase s’ha elaborat un acurat
estudi sobre la realitat de la mobilitat al districte. La seva durada va ser de 2 hores i 30 minuts
aproximadament i hi van participar 8 dones i 16 homes, és a dir, un total de 24 assistents.
Aquest estudi ha tingut en compte un seguit de dades que permeten obtenir una visió detallada sobre la
situació de la mobilitat, tenint en compte vuit grans àmbits que permeten entendre la complexitat de la
mobilitat a Ciutat Vella:
1) Mobilitat a peu
2) Mobilitat amb bicicleta i VMP
3) Transport públic (TP)
4) Vehicle privat (VP)
5) Aparcament

L’estructura general de la sessió és la següent:
1) Benvinguda política (10 min.) (Inici: 19.00 hores)
2) Presentació de la diagnosi (45 min.) (Inici: 19.10 hores)
3) Dinàmica participativa (70 min.) (Inici: 19.55 hores)
4) Posada en comú (15 min.) (Inici: 21.05 hores)
5) Avaluació de la sessió (10 min.) (Inici: 21.20 hores)
En un primer moment, per aconseguir aquesta doble perspectiva, es van formar quatre grups de treball,
cada un dels quals havia de treballar la mobilitat en un dels barris que formen el districte. No obstant
això, i com que alguns barris no comptaven amb gaire representació entre les persones assistents, es
va optar per la creació de dos grups, un dels quals va recollir les aportacions de la Barceloneta i de
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, mentre que l’altre ho feia del Gòtic i del Raval.
Els participants de cada un dels grups anotaven les seves aportacions en notes adhesives de colors
diferenciats (groc per a les necessitats o problemàtiques específiques d’un barri i blau per a les
aportacions generals del districte). Aquestes aportacions van ésser posteriorment incorporades en un
mapa de treball, a fi de situar-les de manera visual sobre el terreny.

6) Distribució urbana de mercaderies (DUM)
7) Seguretat viària
8) Medi ambient.
En aquesta primera sessió participativa, es va obrir un espai de recull de perspectives, punts de vista,
opinions i experiències relacionades amb la mobilitat dels veïns i veïnes de Ciutat Vella. Els objectius
fonamentals de la trobada eren, d'una banda, donar a conèixer les conclusions de l’anàlisi tècnica de la
diagnosi recollides en aquest document i, de l’altra, complementar aquestes conclusions amb les
aportacions de les persones participants. En aquest sentit, s’entén que la participació ciutadana ha de
ser un element fonamental a l’hora de configurar les polítiques de la ciutat i, especialment, aquelles
normatives que tenen un caràcter estratègic, i que, per tant, incideixen de manera profunda en la
manera d’entendre la vida al districte i a la ciutat, com és el cas del Pla de mobilitat de Ciutat Vella.
S’entén, d'altra banda, que la participació ciutadana és un element fonamental a l’hora de
complementar l’anàlisi tècnica de la situació, ja que permet recollir un seguit d’informació de caràcter
vivencial o subjectiva que és més difícil de detectar mitjançant l’anàlisi de dades quantitatives, i que, a
més, és fonamental per ajudar a validar o matisar aquestes dades.
La sessió va ser estructurada a fi de possibilitar l’assoliment dels objectius esmentats. Així doncs, una
primera part d’aquesta sessió fou dedicada a l’exposició de la minuciosa feina de recopilació i anàlisi de
dades, una feina que ha servit per elaborar una primera versió de la diagnosi que ha estat presentada
al públic assistent, i que està sintetitzada en el Power Point disponible a l’espai web
https://www.decidim.barcelona/processes/mobilitatcv.
Estructura de la sessió
La segona part de la sessió s’ha centrat a obrir un espai de participació ciutadana, a través del qual les
persones assistents han tingut l’oportunitat d’expressar el seu punt de vista sobre els diferents àmbits
de mobilitat que estem treballant. Aquesta participació s’ha estructurat en l'àmbit territorial. Així doncs,
es tenen en compte les necessitats i problemàtiques de la mobilitat en l'àmbit de districte, però també
les particularitats i característiques específiques de cada un dels barris.
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D'altra banda, es van elaborar altres mapes més petits de consulta, que sintetitzaven les dades més
rellevants de la presentació feta a la primera part de la sessió, i que esdevenen d’utilitat per situar els
punts de més conflictivitat del districte.
En acabar la sessió, es va fer una posada en comú de les principals aportacions dels dos grups i es va
plantejar un full d’avaluació de la metodologia de la dinàmica, destinada al fet que les persones
participants en poguessin valorar el funcionament i ens ajudessin a millorar-lo de cara a la segona
sessió participativa del procés.
Valoració general de les aportacions recollides
A fi d’esquematitzar la informació recollida per complementar la diagnosi d’aquest Pla de mobilitat, es
distribueixen les aportacions segons el nivell territorial: conjunt del districte / la Barceloneta / el Gòtic /
el Raval / sector oriental o nucli antic: Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

La cinquena pregunta, en la qual s’ofereix un espai per fer comentaris sobre la sessió, no ha estat
contestada per cap de les persones participants.

Cal destacar que la majoria de les intervencions realitzades durant la sessió fan referència al conjunt
del districte, un fet que demostra que moltes de les necessitats i problemàtiques detectades són
comunes als diferents barris que el componen. D’entre la informació recollida, es pot detectar un
predomini dels àmbits relacionats amb la mobilitat sostenible (mobilitat a peu, mobilitat en bicicleta i en
transport públic), si bé també són recurrents les intervencions vinculades al vehicle privat i al soroll
relacionat amb la circulació de vehicles.
Igualment, cal esmentar que han estat poques les persones participants vinculades a la Barceloneta,
amb la qual cosa la proporció d’aportacions fetes relacionades amb aquest barri és relativament menor
a la de la resta de barris del districte.
Per contra, el Gòtic és un dels barris més ben representat en la sessió participativa, fet que s’ha traduït
amb un nombre important d’aportacions que, a més, aborden diversos dels àmbits plantejats.
D’altra banda, el Raval és un dels barris que ha tingut menys aportacions específiques, si bé aquest fet
és degut, en part, al fet que algunes de les aportacions fetes en clau de barri durant el debat s’han
ampliat al conjunt del districte i, per tant, les mencionarem quan fem el recull d’aportacions del conjunt
de Ciutat Vella.
Finalment, el sector oriental o nucli antic és el barri que ha recollit un nombre més gran d’aportacions,
moltes d’elles vinculades al complex encaix de la mobilitat a peu amb el vehicle privat o la circulació de
bicicletes, però sense deixar de banda altres qüestions que tenen una influència directa sobre la
mobilitat al barri.
Les diverses aportacions extretes estan recollides en els diferents apartats on s’analitzen els diversos
modes de mobilitat, concretament en els subapartats de diagnosi.
Avaluació de la sessió
En acabar la sessió, es va oferir la possibilitat que els assistents en valoressin el funcionament, tenint
en compte cinc qüestions, quatre de les quals havien de ser valorades amb una escala de l’1 al 10,
segons el nivell de satisfacció, i una cinquena oberta a comentaris i aportacions.
Un 27% de les persones assistents van respondre a les preguntes de valoració de la sessió (7
persones); presentem, a continuació, els resultats de la mitjana de les puntuacions obtingudes en cada
una dels aspectes per analitzar:
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7. La mobilitat de vianants
7.1. Introducció
A moltes ciutats, desplaçar-se a peu o en combinació amb el transport públic pot ser la manera més
ràpida i eficient de moure’s, tenint en compte les situacions de congestió que s’hi solen produir.
Les ciutats denses i compactes com Barcelona es caracteritzen principalment per la seva complexitat,
és a dir, per la concentració de diferents tipologies d’activitats en un àmbit reduït. El fet de disposar
d'una varietat d’activitats econòmiques a prop afavoreix, en gran mesura, que els desplaçaments es
facin a peu. Paral·lelament, el mode a peu afavoreix la convivència i les relacions socials que són tan
característiques de qualsevol ciutat.
7.2. Anàlisi
7.2.1. Oferta de carrers per a vianants
L’oferta de xarxa de vianants a Ciutat Vella està formada per 27,59 ha i suposa un 25,8% del total de la
ciutat; està molt per sobre de la densitat mitjana. El 62% de la xarxa de carrers del districte estan en
plataforma única, mentre que la resta de carrers disposen de voreres segregades de la calçada.
En referència a l’estructura de la xarxa bàsica, 21,3 quilòmetres els formen les vies verticals i 25,8
quilòmetres les vies horitzontals, fet que denota una bona proporcionalitat. Sobre aquesta xarxa s’han
fet els aforaments abans esmentats entre els mesos d’agost i setembre.

Xarxa d'oferta per a vianants. Font: Elaboració pròpia.

S’observa que el 80% de la longitud d’espais útils per als vianants són en plataforma única, i només el
8% de la longitud de les voreres presenta menys de 2 metres totals d’amplada. Destaca que la
Barceloneta és el barri amb una concentració més gran de voreres per sota dels 2 metres.
En referència a la demanda, cada dia es fan més de 600.000 desplaçaments a peu dins del districte, i
se n'efectuen més de la meitat en els accessos (la Rambla, avinguda del Portal de l’Àngel, Via
Laietana, Sant Pau, etc.).
Funciona com una “esponja”, és a dir, és un districte que durant el dia s’omple de visitants fins a arribar
gairebé a la seva capacitat, i durant la nit es buida de manera significativa (comparant afluències de dia
i nit).
Més del 55% dels desplaçaments es fan a la xarxa d’accessos. De tots els desplaçaments, destaquen
grans eixos que es divideixen en:
-

Xarxa perimetral: 8,3 quilòmetres amb més de 9.000 desplaçaments per quilòmetre.

-

Vies de penetració: 14,4 quilòmetres que concentren uns 340.0000 desplaçaments, amb 23.600
despl./km, concentrats en grans artèries com el Portal de l’Àngel amb aproximadament 40.000 o
la Rambla amb 85.000.

-

Vies de connectivitat interna de primer nivell: 16,8 quilòmetres amb 105.000 desplaçaments es
distribueixen per les artèries més importants del centre del districte. 6.250 despl./km.

-

Vies de connectivitat interna de segon nivell: 20,3 quilòmetres amb 75.000 desplaçaments.
3.700 despl./km.

Xarxa d'itineraris transversals i longitudinals. Font: Elaboració pròpia.

Les amplades de totes les voreres de Ciutat Vella s’han dibuixat en la figura següent.
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-

Vies locals (tota la resta), uns 18 quilòmetres que, tot i ser locals, concentren 48.000
desplaçaments al dia, cosa que correspon a uns 2.500 desplaçaments per quilòmetre.

Tot i que des de l’Administració municipal s’han posat en marxa mesures, s’han desenvolupat
programes específics i s’han fet inversions rellevants, el constant creixement de la pressió derivada
dels usos del territori genera importants friccions en la mobilitat.
La gran quantitat de punts d’interès que es concentren al districte, els mateixos carrers que, en si
mateixos, formen itineraris de gran valor patrimonial, artístic, cultural i administratiu, es poden agrupar
en més de 90 espais singulars, distribuïts en tres nivells de rellevància: Nivell 1: rellevància alta, nivell
2: rellevància mitjana, i nivell 3: rellevància baixa.

Xarxa bàsica de vianants. Font: Elaboració pròpia.

7.2.2. Punts d’interès turístic (PIT) del districte
El districte de Ciutat Vella concentra una densitat enorme de centres d'atracció de caire molt variat,
amb ubicacions aleatòries fixes i amb afluències massives molt concentrades, cosa que determina una
complexitat en la gestió integral de la seva accessibilitat a peu. A més, es produeix una important fricció
amb la demanda de mobilitat del resident, en detriment de la qualitat del seus desplaçaments com a
vianant.
Aspectes com la centralitat històrica i geogràfica converteixen aquest districte en un territori clau per
desenvolupar una estratègia singular a fi de gestionar els desplaçaments dels vianants, d'acord amb
una xarxa jerarquitzada a una gestió de la xarxa viària adaptada al llarg del dia a les necessitats de
mobilitat dels diferents modes de transport i de la seva prioritat. A més, en aquest espai urbà hi
conflueixen moltes dinàmiques socials i econòmiques, com l’elevada heterogeneïtat social, la seva
considerable densitat de població, els fluxos de visitants, els nous usos de l’espai públic o el turisme, i,
fins i tot, la recurrent utilització dels seus carrers com a itineraris de tot tipus de manifestacions socials i
polítiques. No sembla, doncs, dubtós que aquestes circumstancies, on els escenaris de fricció de la
mobilitat canvien sovint, en magnitud i localització, exigeixen tractaments singulars sostinguts amb
instruments de gestió de la mobilitat intel·ligents.

Districte

Nom del PIT

Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella

El Gòtic
Paral·lel
La Barceloneta
El Born i la Ribera
El Raval
El Port Vell
Sant Pere i Santa Caterina
La Rambla
Santa Maria del Mar
La Catedral
Palau de la Música Catalana
Museu Picasso
Mirador de Colom
Platja de Sant Sebastià
Drassanes Reials (Museu Marítim de Barcelona)
Macba
Casa de la Caritat (CCCB)
Gran Teatre del Liceu
Palau Güell
Sant Pau del Camp
Plaça del Rei
Arc de Triomf
Fossar de les Moreres
Mercat de la Boqueria
El Born Centre de Cultura i Memòria
Parc de la Ciutadella
Zoo de Barcelona
Plaça de Sant Jaume
Mercat de Santa Caterina
Plaça Reial
Antic Hospital de la Santa Creu
Muralla romana
Palau de Mar
Museu Frederic Marès
Golondrines
Platja de la Barceloneta
Sant Pere de les Puelles

Jerarquia
Nivell 1
Nivell 1
Nivell 1
Nivell 1
Nivell 1
Nivell 1
Nivell 1
Nivell 1
Nivell 1
Nivell 1
Nivell 1
Nivell 1
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 3
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Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella

Basílica de la Mercè
Plaça i església del Pi
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Mercat de la Barceloneta
Moll de la Fusta
Castell dels Tres Dragons
World Trade Center Barcelona
Hospital del Mar
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (URL)
Escola Massana
Campus Raval (UB)
Elisava, Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona
Maremàgnum
Club Natació Atlètic-Barceloneta
Club Natació Barcelona
Reial Club Nàutic de Barcelona
Barna Centre
Eix comercial del Raval
Palau de la Virreina
Centre Arts Santa Mònica
La Rambla del Raval
El Po tal de l’À gel
Museu de Cera
Museu de la Xocolata
Estació de França
Parc de la Barceloneta i la Torre de les Aigües
Torre del Rellotge
Hotel W
Passeig de l’Es ulle a T e ao es
L’A uà iu
Torres del transbordador aeri
London Bar
Camiseria Bonet
Cafè de l’Òpe a
L’Hotel España
Hotel Peninsular
Casa del Doctor Genové
Antiga Casa Figueras
Reial Acadèmia de Ciències i Arts
Ateneu Barcelonès
Catalana de Gas i Electricitat, SA
La Casa Martí - Els Quatre Gats
Col·legi d’A uite tes de Catalu ya
Casa de la Marina
Torre del Gas

Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3

Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella

Bar Marsella
Filmoteca de Catalunya
Dispensari Antituberculós
Casa Almirall
Can Culleretes
Cereria Subirà
Herboristeria del Rei
Parc de les Cascades
Fundació Joan Brossa
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3
Nivell 3

7.2.3. Demanda de desplaçaments de vianants al dia
D’altra banda, la imatge següent mostra la concentració de vianants en determinades artèries del
districte durant el mes d’agost; l’amplada de la línia i el color van en relació amb el volum de persones
al dia.
Pel que fa a la distribució per sexes, homes i dones són vianants en una proporció semblant.
Tanmateix, les dones acostumen a acompanyar altres persones dependents en major mesura, per la
qual cosa l’accessibilitat és una necessitat més imperant. La mobilitat a peu de les dones es veu més
limitada pels delictes als quals es veuen exposades i perquè la percepció de seguretat que tenen és
menor a la dels homes, especialment de nit.

Intensitats xarxa bàsica. Font: Elaboració pròpia.

Del total dels comptatges de vianants, el 51,3% són dones i el 48,7% són homes. Durant el mes
d’agost, s’ha identificat al voltant del 65% com a turistes i la resta com a locals.
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Al plànol següent es destaquen els itineraris principals on s’ha detectat una concentració més gran de
vianants, el color més intens representa més concentració, el menys intens menys intensitat de
vianants en relació amb l’amplada útil de pas.

Nivell de servei B: Els vianants tenen l’espai suficient per moure’s a una velocitat normal i, generalment,
llibertat de moviment per agafar la ruta desitjada.
Nivell de servei C: Els vianants comencen a trobar-se amb una situació poc confortable, sovint el
contacte físic amb altres vianants és inevitable i els moviments dificultosos.
Nivell de servei D: Els vianants es veuen obligats a condicionar totalment la seva velocitat i recorregut.
El contacte físic és inevitable i els canvis de sentits pràcticament impossibles.
Els nivells de servei es calculen segons els protocols que estableix el manual de capacitat americà
HCM2010 en el seu capítol 18 Pedestrians.

Densitats de vianants. Font: Elaboració pròpia.

A continuació s’exposen els nivells de servei (LOS) dels vianants durant diferents períodes del dia
d'acord amb els resultats obtinguts mitjançant l’expressió següent:









Iv: Intensitat de vianants
At: Amplades totals de circulació
N (m): Obstacles.
o Paret: 0.2
o Escocell: 0.15
U: Activitats o usos de la façana
o 5 activitats cada 100 metres lineals: 0.95
o 10 activitats cada 100 metres lineals: 0.9
o 15 activitats cada 100 metres lineals: 0.85
o 20 activitats cada 100 metres lineals: 0.8
Au: Amplada útil o sense interferències

Es distingeixen 4 nivells de servei i 10 subnivells parcials:
Nivell de servei A: Els vianants tenen total llibertat de moviment i no es veuen obligats a modificar ni el
recorregut ni la velocitat desitjada.
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Dels resultats obtinguts durant el matí (de 10.00 a 11.00 hores), se n'extreu que els carrers amb
voreres concentren entre el 65-75% dels trams amb més baix confort per als vianants:

Nivell de servei vianants matí. Font: Elaboració pròpia.

Dels resultats obtinguts durant la tarda (de 18.00 a 19.00 hores), se n'extreu que en aquest període els
problemes de capacitat són més importants.

Nivell de servei vianants estiu tarda. Font: Elaboració pròpia.
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Finalment, dels resultats obtinguts durant la nit (de 22.00 a 23.00 hores), se n'extreu que en aquest
període la mobilitat es dispersa pels entorns d’oci.

En la taula següent es mostra aquesta relació segons cada tipologia de vehicle:

Mode de transport
Equivalència amb vianants
Vianant
1
Bici
2
V. Mobilitat Personal
2
DUM
8
Cotxe
5
Moto
2
Als trams foscos, el creixement de la capacitat potencial del vianant és més gran en suprimir modes de
transport motoritzats, bicicletes o vehicles de mobilitat personal.

Nivell de servei vianants nit. Font: Elaboració pròpia.

En conjunt, es pot concloure que l’eix format pels carrers de Ferran, de la Princesa i de l'Hospital
divideixen el districte per nivells de servei, i aquests són molt baixos a la banda de muntanya, i, per
tant, en general és incòmode caminar, mentre que són més raonables a la banda de mar, amb nivells
de confort relativament superiors.
L’exercici del “vianant equivalent” s’ha utilitzat per analitzar la potencial millora de la capacitat dels
carrers si tota la secció fos per a vianants. Suposa un primer tempteig per al càlcul de la capacitat de
vianants que podria guanyar un carrer en el cas que es pacifiqués o es restringís la circulació de
vehicles motoritzats, bicicletes o vehicles de mobilitat personal.

Vianants equivalent per cada secció de carrer i vorera.
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En referència al temps de desplaçament, s’observa que tot el districte es pot creuar en 35 minuts. A
més, tots els habitants de Ciutat Vella estan a menys de 25-30 minuts a peu de la plaça de Sant
Jaume, entenent aquest punt com el centre de gravetat del districte. Tota l’activitat econòmica i
d’habitatge per sota de la Diagonal està a menys de 40 minuts a peu des de les places de Francesc
Macià o de les Glòries Catalanes.
Prenent com a referència la plaça de Sant Jaume com a centre de gravetat dels desplaçaments, a la
figura següent s’han representat isòcrones de viatge a peu cada 5 minuts i a 4 km/hora.

Distribució d’enquestes per grups d’edat. Font: Elaboració pròpia.

Distribució d’enquestes per gènere i barris. Font: Elaboració pròpia.

D’aquestes enquestes s’ha observat preocupació en referència a l’existència de voreres estretes i
inaccessibles. En canvi, no es percep la manca de passos de vianants com un problema especial.

Temps de desplaçament vianants. Font: Elaboració pròpia.

7.2.4. Resultats de les enquestes a vianants
Enquestes de camp on es valora el grau de "problemàtica de cada aspecte"
S’han analitzat 710 enquestes entre les fetes al carrer i les extretes de la plataforma de participació
Decidim.
A les enquestes es consulta el grau d’acord amb les apreciacions, qualificant d’1 a 10 (de poc
d’acord a molt d’acord), és a dir, com més alta és la qualificació, més preocupa aquesta
problemàtica o observació.
A continuació es mostra la distribució d’aquestes per grups d’edat, gènere i barris.
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Valoració de la problemàtica. Font: Elaboració pròpia.

També s’aprecia un risc moderat d’accidents. També s'observa una gran preocupació per aspectes
relacionats amb la contaminació.

Valoració de la problemàtica. Font: Elaboració pròpia.

Així mateix, s’han observat problemes importants d’ocupació dels carrers i de convivència amb la
bicicleta i els vehicles de mobilitat personal (VMP).

Valoració de la problemàtica. Font: Elaboració pròpia.

D'altra banda, la seguretat del vianant es percep bona durant el dia i pitjor durant la nit. Així mateix, les
terrasses no es veuen com un problema gaire greu de mobilitat.
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7.3. Diagnosi de participació ciutadana
En referència a la primera sessió de diagnosi, s’ha extret la següent informació pel que fa als vianants
en l'àmbit de districte:
-

Es considera que cal preservar zones amb menys densitat d’activitat.

-

Les vies i els espais del districte no estan pensats per a les necessitats dels infants o de la gent
gran.

-

Són diversos els elements que s'esmenten en aquest sentit, com l’ocupació de la via pública
(per exemple, aparcament massiu de motos), o l’amplada insuficient de les voreres, aspectes
que dificulten la circulació amb cotxet.

-

D'altra banda, destaca la manca d’espais o mobiliari de descans per a vianants, com poden ser
bancs o espais similars.

-

Moltes zones de descans existents es converteixen en espais d’oci durant la nit.

-

Es planteja la qüestió del futur de la ronda de Sant Antoni un cop acabada la reforma del
mercat. No es té certesa de quin serà el projecte, però es considera que tornar a obrir la
circulació al vehicle privat seria un error. S’aposta per fer-hi una via per a vianants, on l’accés
dels vehicles privats estigui permès únicament per als veïns.

En referència a la primera sessió de diagnosi, s’ha extret la següent informació pel que fa als vianants
en l'àmbit de barri:
La Barceloneta
-

El barri no garanteix l’accessibilitat ni és òptim per a la mobilitat a peu (gran volum i fricció amb
altres modes). Es considera que en general les voreres són estretes i això dificulta poder
passejar-hi, exceptuant la zona del passeig Marítim. Tot i això, s’apunta que la gran
coincidència d’usos i activitats del passeig Marítim genera impediments, friccions i obstacles per
a la mobilitat a peu dels veïns i veïnes.
El Gòtic

Valoració de la problemàtica. Font: Elaboració pròpia.

Finalment, s’ha observat que les enquestades es mouen més en modes sostenibles que els
enquestats.

-

Manca de conservació de les voreres i paviments en algunes zones del barri, com per exemple
al carrer d'Escudellers i, de manera més general, a tot el Gòtic sud.

-

S'esmenta la necessitat de pacificar algunes zones. Concretament, es comenta que el carrer
Ample és una zona de càrrega i descàrrega, i també un aparcament per a motos. Es considera
que, per aquest motiu, no pot esdevenir una via únicament per a vianants, com plantegen
alguns dels assistents.
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

Mitjà de desplaçament habitual segons gènere i edats. Font: Elaboració pròpia.

-

Hi ha un conflicte permanent entre vianants, VMP i bicicletes. Es considera que és perillós per a
vianants, ja que hi ha una densitat de circulació massa elevada i el vianant perd la prioritat.

-

El carrer de la Princesa té una formulació de via per a vianants, però es manté oberta la
circulació de vehicles privats. Es considera que hi ha un desajust entre l’estructura del carrer i
l’ús que se’n fa.
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Amb caràcter general es denuncia la sobreocupació de les vies i una amplada insuficient per caminar
còmodament en tot el districte. Així mateix, destaca l’estacionalitat (estiu-hivern) en el nombre de
vianants a la Barceloneta i el conflicte general amb els VMP i les bicicletes.

7.4. Conclusions de la diagnosi de vianants
La mobilitat a peu dins del districte es caracteritza pels arguments següents:
A/ La gran quantitat de desplaçaments a peu:
Cada dia es fan més de 600.000 desplaçaments a peu dins del districte, i més de la meitat s'efectuen
als accessos (la Rambla. el Portal de l’Angel, Via Laietana, Sant Pau, etc.).
B/ La seva distribució per tipologia:
Un de cada tres desplaçaments el fan els residents; la resta es distribueixen de manera uniforme entre
visitants i treballadors o gent de la mateixa ciutat.
C/ I la seva distribució en el territori:
La concentració dels fluxos en la part alta del districte (de l’eix Princesa i Ferran cap amunt) provoca
situacions d’elevada incomoditat en circular i friccions importants tant entre modes de transport
(bicicletes amb vianants o VMP) com entre motius de mobilitat (oci, treball, compres, salut, etc.), cosa
que provoca problemes i friccions entre les mateixes persones.
Aquestes característiques provoquen les afectacions sobre l’espai públic següents.
-

Uns entorns amb nivells de servei baixos i amb poc confort en el conjunt dels carrers i espais,
que s’agreuja segons les franges horàries, tant en les vies de connexió com en els moviments
locals i, en concret, en l’accessibilitat interior relacionada amb els espais i equipaments de
proximitat.

-

Un alt nivell de friccions amb els mateixos vianants "de pas", i amb la resta de modes —en
especial els VMP, la càrrega i descàrrega informal, les motos i les bicicletes—, variables també
segons les franges horàries.

-

Els espais per al vianant no tenen una dimensió suficient per poder garantir uns nivells de servei
i confort adequats, en especial per al vianant resident, degut, sobretot, a l'alt impacte de la
mobilitat "de pas", és a dir, "visitant".

-

La necessitat d’estructurar la mobilitat "de pas" del visitant, per fer-la compatible amb la del
resident.

-

Augment dels nivells de contaminació tant sonora com de la qualitat de l’aire.

Atès que és un entorn amb tant volum de persones en moviment, es considera importantíssima la
desconcentració o centrifugació de la mobilitat central, la gestió dels horaris i dels itineraris i la gestió
de grans esdeveniments i punts d’atracció turística.
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8. La mobilitat de bicicletes
8.1. Introducció
La gestió de la mobilitat urbana és un dels reptes més importants que es presenten a les ciutats
actuals. Els models de mobilitat de les darreres dècades, basats en el predomini del vehicle motoritzat
sobre la resta d'usos de l'espai públic, han provocat l'augment de tot un seguit de variables que
incideixen diàriament en la disminució de la qualitat de vida dels ciutadans: congestió, soroll,
contaminació, nivells insostenibles de consum de recursos, ocupació de l'espai públic per a la circulació
i estacionament del vehicle privat motoritzat, en detriment dels espais destinats a altres modes de
transport i connexió mes sostenibles —a peu, bicicleta—, i també dels de passeig i d'estada que
propicien les relacions i la cohesió social.
En contraposició a aquests models heretats dels segles XIX i XX, cal oferir alternatives que permetin
recuperar la ciutat com a espai de trobada i de relació entre els ciutadans que hi conviuen, afavorint un
espai públic urbà de qualitat que faciliti les relacions entre les persones, i afavoreixi i promogui els
desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic. Un espai urbà funcional, adaptat a les diferents
xarxes, usos i funcions que s'hi desenvolupen i que redueixi les friccions entre els diferents modes i
elements que componen l'organització urbana.
En aquest sentit, la bicicleta, com a mode de desplaçament a les ciutats, té un paper destacat, ja que
constitueix una de les alternatives més adients i sostenibles per a la mobilitat urbana. La bicicleta és un
vehicle pràctic que proporciona un alt grau d’autonomia i mobilitat. És saludable, fàcil d’aparcar,
econòmica, silenciosa, ocupa poc espai i és combinable amb altres modes de transport, facilita un
contacte estret amb la ciutat i, a més, no contamina o ho fa a uns nivells molt baixos. És, després de la
mobilitat a peu, el mode de desplaçament més integrador i, sens dubte, el mode de transport urbà
energèticament més eficient: s’ha demostrat el més ràpid —després de la motocicleta—, mode de
transport urbà porta a porta de menys de 5 quilòmetres que solen correspondre a la major part dels
trajectes urbans.

En un entorn urbà mediterrani com Barcelona, amb clima suau i on els carrers representen espais de
convivència, la bicicleta apareix com un mode de transport sostenible, silenciós i descongestionador. La
transformació cap a un model de mobilitat urbana més sostenible implica la integració de la bicicleta
com un mitjà més de transport urbà, i la seva incorporació al ventall d’alternatives de què els ciutadans
disposen a l’hora de desplaçar-se de manera quotidiana, més enllà de la seva vessant lúdica o
esportiva, amb propostes adreçades a incentivar l’ús quotidià de la bicicleta: una infraestructura
adequada, formada per una xarxa segura i connectada, amb accessibilitat a tota la ciutat; aparcaments
i punts d’ancoratge per a bicicletes segurs, i mesures complementàries que permetin facilitar i fomentar
l’ús de la bicicleta als ciutadans, com poden ser les mesures de pacificació del trànsit o les actuacions
que fomenten l’ús de la bicicleta, com, per exemple, el servei de bicicletes públiques.
En definitiva, cal anar completant un model de mobilitat i ordenació de l’espai urbà integrat on es
potenciï la complementarietat de la bicicleta amb la resta d’usos de l’espai urbà, i la seva combinació
amb el transport col·lectiu. L’objectiu central no és circular per una via exclusiva per a bicicletes, sinó
circular en bicicleta d’una manera còmoda, segura i atractiva a través d’una xarxa viària adaptada per
al trànsit de bicicletes, on es combinin diferents solucions al llarg del seu recorregut en funció de les
característiques viàries de cada tram. La bicicleta es convertirà en un veritable mitjà de transport
sempre que:
-

Disposi d'una xarxa pròpia i segura, interconnectada en tot el territori, i segregada allà on calgui.

-

Disposi d'aparcaments segurs. S’habilitin espais per a l’ancoratge de bicicletes en origen i
destinació dels desplaçaments habituals.

-

Es condicionin diverses unitats de transport públic per transportar bicicletes.

-

Se superin els impediments d’ús que imposen els pendents superiors al 4% i es generalitzi la
bicicleta elèctrica.

La potenciació de l’ús de la bicicleta i la implantació d’una xarxa per a bicicletes integral, funcional i
segura són, en definitiva, instruments per afavorir el canvi modal cap aquest mitjà de transport,
transformant els hàbits de mobilitat de la població i ajudant a la pacificació del trànsit a la ciutat.
En aquest sentit, l’any 2004, la Comissió Cívica de la Bicicleta i el Vianant de Barcelona va aprovar els
12 objectius del Pla estratègic de la bicicleta,4 que van orientar les directrius que cal seguir en el
desenvolupament d’aquest mitjà de transport a la ciutat, tant pel que fa a creació d’infraestructures com
a tasca de promoció, conscienciació i educació dels usuaris i la resta de ciutadans.
Malgrat les potencialitats que presenta la bicicleta en una ciutat mediterrània, compacta i diversa com
Barcelona, els esforços que s’han anat fent per a la seva ampliació i l'increment d'usuaris que ha
experimentat aquest mitjà de transport durant els darrers anys, la xarxa per a bicicletes existent
actualment a la ciutat encara té camí per recórrer per adaptar-se cada vegada més a les necessitats
reals de mobilitat dels ciutadans i superar les friccions amb el vianant i el cotxe.

Temps mitjà de desplaçament per mode de transport a l'àmbit urbà. Font: Cycling. The way ahead for towns and cities.
Comunitat Europea, 1999.

Des de la perspectiva del districte, en aquest document es voldria, entre d'altres, estudiar:
-

A partir dels anys noranta s’inicia la reintroducció de la bicicleta a les ciutats com a eina clau per
descongestionar i revitalitzar l’entorn urbà, frenant l’omnipresència del motor. Actualment, plantejar la
bicicleta com a recurs modal és una aposta que està sent reclamada de manera creixent a les ciutats i
que ha d'anar precedida de l'acceptació política i social d'una sèrie d'elements previs que altres ciutats
han començat a posar en pràctica durant els darrers anys:
-

L’acceptació cultural de la bicicleta com a transport urbà
La seva inclusió als esquemes planificadors de la ciutat
La integració de la bicicleta als nous projectes urbans

Anàlisi del model actual de bicicleta al districte
Ubicació i quantificació de carrils bicis actuals i futurs
Circulació i convivència de les bicicletes pels carrers en plataformes úniques del districte
Funcionament i servei del Bicing
Nivell de servei actual
Foment de la bicicleta elèctrica al districte.

8.2. Anàlisi
4

Pla estratègic de la bicicleta a Barcelona, 2003-2010 (febrer del 2006).
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8.2.1. Oferta de xarxa o itineraris disponibles
L’oferta de xarxa de carrils bici a Ciutat Vella és baixa en relació amb la resta de districtes, atès que
bona part de la superfície del districte (27 ha) són zones de vianants on les bicicletes poden circular en
els dos sentits de la marxa.
L’ordenança de circulació de vianants i de vehicles (OCVV) marca les condicions d’ús d’aquestes
zones en funció de la concentració de vianants. Ciutat Vella és una gran plataforma de bicicletes que
cal regular, atès que la confluència de vianants i bicicletes provoca de vegades greus situacions
d’inseguretat.
En aquest aspecte, l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança de circulació de vianants i
vehicles de Barcelona es va anunciar el divendres 16 de juny de 2017 i suposa una adaptació de les
problemàtiques de la bicicleta i dels vehicles de mobilitat personal a la realitat de la ciutat.
Dels 126 quilòmetres de carrils bici de la ciutat, només 7,7 quilòmetres es localitzen a l’interior del
districte (6,1%).
El 90% dels carrils bici es localitzen a les vies bàsiques que envolten els barris; l’interior dels barris de
la Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i el barri Gòtic no tenen carrils bici. Només el barri
del Raval té un carril bici intermitent, que no té connexió interna.

Oferta de carril bici. Font: Ajuntament de Barcelona.
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8.2.2. Oferta de places d’aparcament

La cobertura en un radi de 100 metres arriba al 98% de la població

Quant a punts per a aparcament de bicicletes, Ciutat Vella en disposa de 444 amb capacitat per a
4.900 bicicletes distribuïdes uniformement pels barris (29,7% a el Raval, 28,6% a Sant Pere, Santa
Caterina i la Ribera, 21,1% a la Barceloneta i 20,6% al Gòtic).

Cobertura d'aparcaments de bicicletes (radi de 100 metres). Font: Elaboració pròpia.

Així, les 4.900 places que es localitzen al districte suposen el 18,7% de les places de la ciutat (26.158
punts), i la concentració de punts és 4,4 vegades superior a la resta de Barcelona.
Hi ha 49 places d’aparcament per cada 1.000 habitants, el triple que la cobertura de què disposen la
resta d’habitants de la ciutat, i la cobertura en un radi de 100 metres és del 98% de la població del
districte.
Punts d’estacionament de bicicletes al carrer. Font: Ajuntament de Barcelona

8.2.3. El Bicing a Ciutat Vella
En referència al Bicing, el districte disposa d’una oferta de 833 places d’ancoratge repartides en 62
estacions. La distribució per barris tant de places com d’estacions és similar en nombre:


20,9% el Raval



23,0% Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera



29,2% la Barceloneta



26,9% el Gòtic.
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La cobertura del Bicing és prou uniforme considerant la morfologia de la trama urbana, i arriba al
97,16% de la població del districte tal com es mostra a la figura següent.

Parades de Bicing. Font: Elaboració pròpia.

Així, al districte es localitzen el 14,7% de les places de Bicing de la ciutat, i la concentració de punts és
3,4 vegades superior a la resta de Barcelona. Hi ha 8,3 places per cada 1.000 habitants, més del doble
de la cobertura de què disposen la resta d’habitants de la ciutat.

Cobertura d'estacions de Bicing (radi de 250 metres). Font: Elaboració pròpia.

8.2.4. Demanda de desplaçaments en bicicleta
En referència a la demanda, cada dia es fan a Ciutat Vella 23.612 desplaçaments de bicicletes, el 30%
dels quals (7.100 aproximadament) es fan amb Bicing. La distribució de les bicicletes pels barris és
bastant uniforme pels carrers i no hi ha itineraris clarament definits.
Els carrers que tenen una segregació entre calçada i vorera canalitzen el 44% dels desplaçaments, i
per les plataformes úniques es mou el 56% restant (val a dir que el 80% dels carrers del districte estan
construïts amb plataforma única).
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Plànol de punts de conflicte entre la bicicleta i el vianant. Font: Elaboració pròpia.
Demanda laboral a l’estiu en bicicleta. Font: Elaboració pròpia.

Cal destacar que les bicicletes poden circular per tots els carrers (segons l’ordenança de circulació
dels vehicles pels carrers), preferiblement en el sentit de la circulació del vehicle establert al carrer
quan es tracta de plataforma segregada, i en els dos sentits per totes les plataformes úniques.

A més, així com la xarxa d’accessos en bicicleta a Ciutat Vella és molt fàcil d’identificar, les vies
interiors no queden clares a causa de la gran quantitat d’itineraris possibles. No està definida una xarxa
ciclista clara, sinó que es tracta d’una plataforma “pedalable” on es generen friccions amb la resta de
modes, en especial els VMP, la càrrega i descàrrega i els vianants.

A més, s’observa que no hi ha diferència entre el comportament del ciclista en hora punta i en hora vall
de trànsit de vianants. No canvia al seu itinerari.
El plànol següent representa la intersecció de les zones d’alta concentració de vianants amb les d’alta
intensitat de bicicletes, de manera que es pot analitzar la localització de les principals zones de fricció
entre vianants i bicicletes.

Xarxa d’accessos del districte. Font: Elaboració pròpia.
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Finalment, es pren com a centre de gravetat dels desplaçaments la plaça de Sant Jaume; s’han
representat isòcrones de viatge a peu cada 5 minuts i a 15 km/hora.

Temps de desplaçament en bicicleta. Font: Elaboració pròpia.

S’observa com tota la ciutat es troba a menys de 55-60 minuts en bicicleta del centre del districte de
Ciutat Vella.
Per sota de la Diagonal fins a Ciutat Vella, els temps de desplaçament en bicicleta són de menys de 20
minuts.
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8.2.5. Demanda de desplaçaments en Bicing
La demanda de desplaçaments del districte de Ciutat Vella durant el 2017:

En tres clústers es produeixen més del 50% del nombre de desplaçaments del districte, concretament
el 28 (Raval sud), 29 (Barceloneta sud) i 30 (Barceloneta nord) concentren el 54% dels desplaçaments:
El moviment percentualment més utilitzat és l’origen 28 i destinació 31 amb un 4,89% dels
desplaçaments interns al districte.
8.2.6. Resultats de les enquestes
Enquestes de camp on es valora el grau de "problemàtica de cada aspecte"
De les enquestes efectuades, s’evidencia la percepció ciutadana de manca de carrils i aparcaments per
a bicicletes. Aquesta problemàtica s’ha destacat especialment en dones d’entre 30-64 anys.

Imatges dels clústers de desplaçaments en què es divideix el districte. Font: B:SM.

Font: Elaboració pròpia.

Matriu origen-destinació del Bicing intern al districte. Font: B:SM.

Les files de la matriu anterior representen els orígens dels desplaçaments en Bicing a Ciutat Vella
agrupats per clústers (agrupacions d’estacions que es comporten d’una manera similar), les columnes
representen les destinacions dels desplaçaments en bicicleta.

Nota: L’eix de coordenades indica el percentatge de persones que han puntuat d'1 a 10 en la consulta. L’eix
d’abscisses indica la puntuació o el grau d’acord de cada grup de persones (1: poc d'acord / 10: molt d'acord).

De la participació s'observa el problema de la convivència de la bicicleta amb els vianants i la resta de
vehicles que comparteixen els mateixos espais.
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El sistema de lloguer públic de bicicletes en general està ben valorat i presenta una molt bona
cobertura.

Així, s’ha detectat una connectivitat insuficient amb:
-

Plaça d'Antoni Maura
Plaça d'Antonio Lopez (Correus) per arribar a la zona portuària
Plaça d'Urquinaona per entrar a Ciutat Vella
Pas de la Rambla de Santa Monica al Port de Barcelona
Accessos a l’estació de Rodalies d’Arc de Triomf.

8.4. Conclusions de la diagnosi de les bicicletes
La bicicleta és un mitjà de transport que, per la seva alta sostenibilitat, ha de complementar cada
vegada més el mode vianant i el de transport públic, de manera que passi a ser el principal sistema de
transport privat. En especial, en entorns on la prioritat és cada vegada més del vianant.
-

En relació amb la mitjana total de Barcelona, Ciutat Vella dobla el percentatge de carrers de
zona 30 recomanats per a ciclistes, respecte a la seva xarxa viària total.
En relació amb els carrils bici construïts, la proporció, per contra, no arriba a la meitat i, a més,
estan vertebrats sense continuïtat.
El districte disposa del triple de places d’aparcament de bicicleta i més del doble d’ancoratges
de Bicing per habitant que la resta de Barcelona.
Al cor del districte, coincideixen les zones de màxima intensitat de bicicletes amb les de màxima
concentració de vianants.

En la seva implantació actual al districte, es detecta:
-

-

Font: Elaboració pròpia.

8.3. Diagnosi de participació ciutadana

-

En referència a la primera sessió de la diagnosi, s’ha extret la informació següent pel que fa a les
bicicletes en l'àmbit del districte:
-

-

-

Es perceben dificultats per circular amb bicicleta a l’interior del districte. Hi ha una manca
d’eixos preparats per a la mobilitat amb aquest vehicle. Els carrils bici són insuficients i
discontinus.
Es considera que manca una visió horitzontal del districte. Tradicionalment, les grans vies
d’aquest districte s’han desenvolupat seguint l’eix vertical (Via Laietana, la Rambla, etc.), i es
considera que és necessari impulsar vies per a bicicletes amb lògica horitzontal.
A l’estiu s’incrementa notablement la circulació de bicicletes, un fet que es dona, entre altres
motius, per l’increment del turisme. Es percep una sobreocupació de les vies.
Manca de zones d’aparcament per a bicicletes.
Els aparcaments que hi ha són poc segurs (robatoris).

-

Deficiències i desincentivació en la seva utilització pel fet de no disposar d’uns itineraris o carrils
segregats interns ben connectats amb la ciutat, clars, i disposats per travessar el districte, en
especial en la seva direcció horitzontal.
Friccions amb la resta de modes, càrrega i descàrrega, vianants, etc., per la necessitat de
compartir espais de plataforma única o segregada, sense disposar de carrils bici propis
segregats que li permetin tenir clara la prioritat davant els altres modes.
Problemes en general per no respectar l’ordenança de circulació en cas d’alta densitat de
vianants.
Es detecta un desconeixement general de les prioritats a l'hora de moure’s per les zones de
vianants en bicicleta, no hi ha senyalització especifica de prioritat ni informació al ciclista sobre
la seva utilització en aquests espais.
Poca seguretat en les places d’aparcament, cosa que no ajuda a incentivar-ne l’ús habitual.
Pel que fa al Bicing, les seves estacions són molt simètriques (generació i atracció de
desplaçaments), estan emplaçades correctament en una xarxa accessible en bicicleta, i el nou
Bicing serà un element de modernització de la seva mobilitat.
El pla haurà de preveure nous espais (perimetrals i centrals) i una regulació que estigui acord
amb la resta de modes i, sobretot, que eviti la fricció amb el vianant.
Dificultat en la senyalització, vertical i horitzontal: cal que ajudi al capteniment de les prioritats
alternatives, especialment amb el vianant.
Dificultat en el control dels incompliments, pel fet que els vehicles no estan identificats i, per
tant, cal el control directe per part dels agents.
La necessitat d’estructurar la mobilitat "de pas" del visitant, habitualment en grup, per
minimitzar-ne l'impacte i fer-la compatible amb la del resident.
Poc coneixement de la normativa per part dels usuaris de la bicicleta, però també de la resta de
modes, atès que per ara no està previst el seu ensenyament de manera generalitzada a tota la
ciutadania.
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9. La mobilitat de VMP (skates i altres ginys)
9.1. Introducció
La proliferació de nous ginys a l'hora de moure’s per la ciutat està generant noves friccions entre els
modes de transport, sobretot en bicicletes i vianants.



xarxa bàsica està dotada d’infraestructura ciclista (carril bici), els vehicles de mobilitat i cicles de
més de dues rodes podran circular per aquest carril.
Parcs: Només es permet la circulació dels vehicles tipus A i B a una velocitat màxima de 10
km/h.
Els tipus C2, vehicles de transport de mercaderies, hi poden circular només per accedir a les
àrees per a la càrrega i descàrrega.

Habitualment, el vianant comparteix l’espai amb els usuaris de vehicles de mobilitat personal, cosa que
provoca interferències que són especialment sensibles als barris de Ciutat Vella.
El creixement exponencial de la mobilitat en aquests modes de transport (esta fins i tot absorbint
desplaçaments de la bicicleta) ha determinat els responsables municipals a desenvolupar una
ordenança ad hoc, que ja està desplegada i publicada: Ajuntament de Barcelona sobre l'aprovació
definitiva de la modificació de l'Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona. Juny del
2017.
L’annex núm. XI de l’ordenança estableix dins de Ciutat Vella dues zones amb nivell de restricció
especial.
- L'àmbit 1 limitat pels carrers: ronda de Sant Pau, ronda de Sant Antoni, plaça de la Universitat, carrer
de Pelai, plaça de Catalunya, carrer de Fontanella, plaça d'Urquinaona, carrer de Trafalgar, passeig de
Lluís Companys, passeig de Pujades, passeig de Picasso, avinguda del Marquès de l'Argentera, pla de
Palau, passeig d'Isabel II, passeig de Colom, plaça del Portal de la Pau, passeig de Josep Carner,
plaça de les Drassanes i avinguda del Paral·lel.
- L'àmbit 2 limitat pels carrers: plaça de Pau Vila, carrer del Doctor Aiguader, carrer de Trelawny,
passeig Marítim de la Barceloneta, carrer de la Drassana i passeig de Joan de Borbó Comte de
Barcelona.

Àmbits de circulació i normativa












Circulació per vorera: No és permesa. Quan la vorera fa més de 4,75 metres i hi ha 3 metres
d’espai lliure, els vehicles de tipus C2 poden accedir-hi per arribar a locals i botigues on es faci
la càrrega i descàrrega de les mercaderies.
Carrer amb plataforma única: Si la zona és exclusiva per a vianants, només hi poden circular
els tipus A i C2, a un màxim de 10 km/h. Si a la plataforma única està permesa la circulació de
vehicles, hi podran circular també els tipus B i C1, a una velocitat màxima limitada de 20 km/h.
Carril bici a la vorera: És permesa la circulació de totes les tipologies (A, B, C1 i C2), sempre
que l’amplada de la infraestructura ciclista ho permeti. Només es pot circular en el sentit
senyalitzat al carril, a un màxim de 10 km/h i respectant la senyalització viària que hi hagi.
Carril bici a la calçada: És permesa la circulació de totes les tipologies (A, B, C1 i C2), sempre
que l’amplada de la infraestructura ciclista ho permeti. Només es pot circular en el sentit
senyalitzat al carril, a un màxim de 30 km/h i respectant la senyalització viària que hi hagi.
Calçada zona 30: És permesa la circulació de les tipologies B, C1 i C2, a un màxim de 30 km/h
en el sentit senyalitzat de circulació. Els tipus A només podran circular-hi si la velocitat màxima
del vehicle és superior als 20 km/h.
Calçada: Es permet la circulació dels vehicles tipus C1 i C2 a totes les vies, menys a les
calçades que formen part de la xarxa bàsica (aquella que concentra un gran flux de trànsit i té
una connexió en l’àmbit ciutat), on ho tenen prohibit. No obstant això, si el carrer o la via de la
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Aquesta regulació consisteix a restringir la circulació dels VMP dels tipus A, B i C1 dins els perímetres
esmentats durant els sis mesos on es produeix la màxima ocupació de l’espai públic del districte.
Es permeten:
-

Els C0, habitualment utilitzats pels pares per portar o recollir els mes joves de l’escola.
Els C2, corresponents als anomenats cargo bikes, atès que contribueixen de manera important
a la pacificació i sostenibilitat de la càrrega i descàrrega del districte distribuint les mercaderies
de manera sostenible en el darrer tram de recorregut.

Una problemàtica especifica del districte és la utilització dels skates per desplaçar-se pels estrets
carrers i per les voreres; el soroll, la fricció, la velocitat o la utilització del mobiliari com a activitat de
lleure provoca especials inconvenients en la mobilitat de les persones.
Per aquesta raó, el districte edita anualment fullets explicatius de regulació de la circulació, i ha iniciat
estudis per afavorir zones i estratègies que recondueixin el desenvolupament d’aquest esport cap a les
zones més adients i que no entrin en conflicte amb els residents, tot mantenint l’interès urbà de la seva
pràctica.
9.2. Anàlisi
S’ha detectat una intensitat de vehicles de mobilitat personal de 1.180 vehicles al dia en el conjunt de
tots els aforaments i circulant per l’interior del districte de manera concentrada. De tots els aforaments,
la distribució de vehicles per tipologia ha estat la següent:

Font: Elaboració pròpia.

A més, s’ha observat que la distribució dels focus d’activitat d’aquest tipus de vehicles es localitza dins
d’una zona on actualment l’ordenança no en permet la utilització. Tot i que no hi ha gaire volum,
existeix una gran concentració de VMP en indrets on no hi és permès, entorn de locals de lloguer, que
estan localitzats en indrets complexos; per això, el Pla d’usos planeja regular els focus generador
d’aquesta activitat.

Focus de generació de VMP. Font: Ajuntament de Barcelona

La problemàtica actual recau en:
-

Proliferació de nous ginys
Convivència amb altres modes de transport
Sobreocupació de l’espai públic

Els punts o les zones on s’han localitzat els VMP són els següents:
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Demanda laboral a l’estiu mobilitat personal. Font: Elaboració pròpia.

Les zones on l’ordenança actual presenta la regulació del seu ús, segons sigui particular o en grup,
estan representades en els plànols següents:

Per als vehicles tipus B, els itineraris són els mateixos que els de tipus A al districte; aquests, però,
poden entrar al parc de la Ciutadella.
En aquest sentit, el districte de Ciutat Vella, anualment i per un període de 6 mesos, aprova una
egulació especifica de l’ús dels VMP pe l’i te io del dist icte, ue co ple e ta l’o de a ça
aprovada el juny del 2017.
Aquest anunci, aprovat per De et d’Al aldia, exposa el següent:
s’ap ova la p ohi i i de i ula i al Dist i te de Ciutat Vella, dels vehi les de o ilitat pe so al i
i les de
s de dues odes ue suposi u a a tivitat d’explota i e o
i a, del tipus A, B i C1, als ue
fa efe
ia l’a ti le 14 te , apa tat 4, llet a e) de l’O de a ça de i ula i de via a ts i vehi les de
Ba elo a, e el se tit ue la p ohi i i o s s d’apli a i fo a de les utes egulades a l’A ex X de
l’O de a ça .

Només el corredor litoral i l’e to
aquest tipus de vehicle.

del parc de la Ciutadella fins a arribar a Arc de Triomf són permesos per a
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9.3. Diagnosi de participació ciutadana
En referència a la primera sessió de la diagnosi, s’ha extret la informació següent pel que fa als VMP
en l'àmbit de barri:
El Gòtic




L’excés de circulació dels VMP es considera una problemàtica del barri. S’assenyala la zona del
Gòtic sud com a punt conflictiu en aquest àmbit (carrer d'Escudellers, plaça de George Orwell,
carrer de Ferran, etc.).
Es considera que part del problema són les empreses de lloguer de VMP per a turistes, així com
l’existència d’una regulació que no s’aplica de manera efectiva sobre el terreny.

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera



Destaca la conflictivitat amb els skaters en algun punt. La plaça de l'Acadèmia es percep com
un espai de concentració de skaters, i segons s'esmenta, genera força soroll.
Els skates estan regulats en la normativa dels VMP, però només pel que fa a la circulació, no al
soroll que generen.

La Barceloneta


Tot i no haver sortit a la participació, s’ha recollit als consells de barri i altres espais de
participació la problemàtica incipient de la convivència amb els VMP i la necessitat de regulació
del seu ús a l’entorn dels nous comerços i àmbits de circulació de vianants.

9.4. Conclusions de la diagnosi dels VMP








Els desplaçaments en VMP, tot i que són d’una tipologia sostenible, estan en aquests moments
clarament vinculats al visitant i, per tant, a l’activitat de lloguer per a grups.
La circulació dels VMP en grup genera un fort impacte a l'espai públic i produeix problemes de
convivència amb la resta de modes.
La distribució dels VMP no és homogènia, els grups estan concentrats en determinades àrees
que agreugen la problemàtica descrita al punt anterior.
Les llicencies d’activitats antigues dels locals que comercialitzen amb la mobilitat de VMP estan
fora de les rutes permeses en la nova ordenança, cosa que està generant problemes de
convivència, en carrers estrets, etc.
Utilitzar l’espai públic com a espai de proves d’aquestes activitats suposa una distorsió en la
mobilitat d’aquestes zones de la ciutat.
Estan proliferant molts vehicles tipus C1 sense llicència que generen complexitat a l'hora del
seu control.
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10.

La mobilitat en transport públic

10.1.

Plànol de la xarxa de transport públic del districte.

Introducció

El transport col·lectiu és un element clau per assolir un model sostenible de mobilitat al municipi de
Barcelona. És cabdal des del punt de vista mediambiental (reducció de la pol·lució, del soroll, del cost
energètic i dels accidents) i des del punt de vista de la qualitat de vida (reducció del temps de
desplaçament, de la congestió i de l’ocupació d’espai públic).
Per la mateixa morfologia urbana, el sistema de transport públic de Barcelona desborda els límits
administratius de la ciutat. La ciutat real és el marc de referència, la Gran Barcelona, on en els darrers
anys s’ha fet un gran esforç amb les actuacions a l’aeroport, al Port, en alta velocitat, i en xarxes de
metro i FGC. Tanmateix, només ens trobem a mig camí, ja que el Port encara està acabant la seva
ampliació, però no disposa d’accessos ferroviaris ni viaris adequats; l’aeroport no disposa de connexió
ferroviària de rodalies ni de metro, i l’alta velocitat encara no connecta Barcelona amb Europa. A més,
la situació de crisi economicofinancera dels darrers anys ha frenat l'acabament de les inversions
previstes en el metro i els FGC a l’àmbit més urbà i ha acabat afectant també la demanda, tot i que el
2010 es va iniciar una recuperació de la tendència, especialment durant el segon semestre.
En aquest sentit, en l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’àrea de Barcelona es van comptabilitzar un
total de 954.61 milions de validacions durant l’any 2016, una demanda que no para de créixer en els
darrers anys.
Aquesta recuperació de la demanda respon, d’una banda, al conjunt d’actuacions de millora
d’infraestructura previstes en els plans de mobilitat de la ciutat i, de l’altra, a l’esforç municipal en
campanyes de promoció dels modes tous que incideixen en la qualitat de vida dels ciutadans.
Per tant, garantir una xarxa de qualitat a l’abast de la ciutadania és clau per promoure una mobilitat
sostenible, que permeti millorar l’eficiència del transport públic i continuar avançant en la reducció de
l’emissió de gasos contaminants dels vehicles privats motoritzats. Per això, és bàsic mantenir un
equilibri en el finançament d’aquest sistema, que actualment es cobreix amb l’aportació de les
administracions públiques en aproximadament el 60%, i dels usuaris en el 40%.
L’escenari desitjat per s la ciutat de Barcelona es basa en:
-

Més desplaçaments a peu i en bicicleta
Més transport públic col·lectiu
Vehicles privats menys contaminants i més ocupats.

10.2. Anàlisi del transport públic dins el districte de Ciutat Vella
10.2.1. Oferta de transport públic i col·lectiu
Ciutat Vella disposa d’una oferta esplèndida de transport públic, en què destaquen les 12 línies de
ferrocarril d’alta capacitat i les 26 línies de xarxa de ciutat que cada dia apropen els veïns i veïnes de
Ciutat Vella cap a la resta de la ciutat.
-

Oferta total de transport públic. Font: Ajuntament de Barcelona.

10.2.2. Oferta de metro i ferrocarril
Pel que fa a l’oferta del metro, cal destacar que més del 50% de les línies de metro passen per Ciutat
Vella, fet que suposa una oferta de més de 9 milions de vehicles per quilòmetre dins del districte, a tota
la ciutat hi ha una oferta de 85,78 milions de vehicles per quilòmetre durant el 2016.

6 línies de metro amb 11 estacions (5 d'internes i 6 de perimetrals)
6 línies de rodalies
26 línies de bus urbà amb més de 90 parades de bus urbà
15 línies de bus nocturn urbà
4 línies de bus turístic
32 parades de taxi (12,6% del total de la ciutat).

A l’estiu, donada l’alta concentració de visitants a les zones turístiques, es manté l’oferta de passos al
dia de les línies més importants.
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Les 26 línies de bus urbà tenen gairebé 2.500 expedicions diàries en dia feiner, de les quals 9 són
línies de la xarxa ortogonal (5 de bàsiques que travessen el districte), 2 són línies de barri i 2 són línies
de bus turístic (amb 9 parades a Ciutat Vella).
Línies i parades que hi ha a Ciutat Vella

Connexió en metro 1 trajecte. Font: TMB.

D’altra banda, en referència a l’oferta del ferrocarril, el districte disposa de 6 línies de Rodalies amb 3
estacions (les línies R1, R4, S1, S2 i S5 a l’estació de Catalunya, la R1 i R4 també a la d’Arc de Triomf,
i R2 només a l’Estació de França).
Les línies de Rodalies i Ferrocarrils més emprades circulen perimetralment al districte (Plaça Catalunya
i Arc de Triomf), l’oferta aproximada ronda els 5 milions de vehicles per quilòmetre dels 49,5 que es fan
a tota la ciutat.

Oferta de transport públic. Font: Elaboració pròpia.

Nombre d’expedicions diàries de bus urbà i de barri per cada tram de carrer

Oferta del ferrocarril al districte. Font: ATM.

10.2.3. Oferta de la xarxa d’autobusos urbans (ciutat i barri)
En referència a l’oferta del bus urbà, les vies del perímetre dels barris de Ciutat Vella concentren la
major part de les expedicions (passos de bus al dia) i parades del bus. Destaquen l’eix muntanya: Pelai
- Catalunya - Fontanella - Trafalgar amb valors que ronden o sobrepassen les 500 expedicions diàries, i
l’eix mar: Paral·lel - pg. Colom - pg. Joan de Borbó Comte de Barcelona amb unes 480 expedicions al
dia.

També hi ha una gran concentració a Via Laietana (800 expedicions) i la Rambla (550 expedicions).

Expedicions de bus en dia laborable. Font: Elaboració pròpia.
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Cal esmentar que el districte disposa de 12 quilòmetres de carril bus dels 188,2 quilòmetres totals de la
ciutat, cosa que representa un 6,4%. Es pot considerar que el funcionament del carril bus és adient i el
nombre de denúncies per invasió de carril bus és baixa.

Línies que es reforcen durant l’estiu. Font: Ajuntament de Barcelona.

A la Barceloneta, el servei de les línies D20, 59 i V15 es reforça des d’aquest mes d’abril amb més
vehicles, substituint cotxes estàndard per articulats en els trams de més demanda a les franges
horàries de sortida de les platges.
Així, la línia D20 té freqüències de 6-7 minuts els dies laborables i de 5-6 minuts en dissabtes i festius a
les hores de més demanda. La 59 ofereix intervals de 8-10 minuts els dies laborables i en dissabtes i
festius. I la V15 circula a 7 minuts en dies laborables i els dissabtes i festius cada 8 minuts en les hores
punta de la tarda.
Durant l’estiu es pretén mantenir el nivell de servei i eficiència de la resta de l’any.

Cobertura horària d’autobusos. Font: Elaboració pròpia.

Respecte a l’oferta de transport públic a l’estiu, TMB reforça totes les línies amb origen o destinació al
districte per mirar de mantenir la proporció demanda i oferta constant durant tot l’any, reforçant així les
línies que donen servei als visitants i turistes amb origen i destinació a les zones d’oci del districte de
Ciutat Vella.
Concretament, durant el 2017 l’Ajuntament de Barcelona va invertir més d’1 milió d’euros en aquesta
iniciativa:
El reforç comença amb l’ampliació del servei de bus des del mes d’abril a la Barceloneta, en el que
seria la primera actuació que es desprèn del Pla estratègic de turisme 2020 en aquesta àrea d’especial
interès.

Pel que fa a la resta de línies, en el marc de l’Estratègia de mobilitat turística, que recull el Pla
estratègic de turisme 2020, i que elabora el Departament de Mobilitat, de l’Àrea d’Ecologia Urbana,
Urbanisme i Mobilitat, es concreta el reforç estival de busos per a diferents àrees de la ciutat, que
també està dotat a partir dels ingressos de la taxa turística que rep Barcelona, i que es desenvolupa en
diferents llocs de la ciutat i en tres fases, de juny a juliol, de juliol a agost, i a l’agost pròpiament.
10.2.4. Oferta de transport nocturn
D’altra banda, en referència a l’oferta nocturna d’autobusos, el districte disposa de 15 línies de bus urbà
amb 6 de bàsiques que travessen el districte (N0, N8 i N28 que arriben a tots els barris, i N9, N12 i N15
que arriben al Raval i al Gòtic).
La resta de línies connecten puntualment amb Ciutat Vella, la major part a través del node de plaça de
Catalunya, i arriben als municipis de l’entorn: l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Badalona,
Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, Sant Feliu de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i
Sant Joan Despí.
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Bus Turístic
Al districte hi passen 4 línies de Bus Turístic gestionades per diferents empreses:
-

2 línies de Bus Turístic gestionades per TMB i Barcelona Turisme (Barcelona Bus Turístic)
2 línies de Bus gestionades per una empresa concessionària privada (City Tours Barcelona)

Les dues empreses disposen de 9 parades a Ciutat Vella cadascuna (en total, 18 parades). Ambdós
operadors paren al node de plaça de Catalunya (les 4 línies), i dues línies utilitzen l’eix de Via Laietana i
el passeig de Colom (2 línies).
Oferta nocturna d’autobusos. Font: TMB.

Aquestes línies d’autobusos nocturn donen una oferta global de 330 expedicions diàries, en dia feiner,
amb un horari de funcionament d’entre 6 i 7 hores i intervals de pas de 20 minuts.
Pel que fa als eixos viaris amb bus nocturn a Ciutat Vella, a banda dels propers al node de plaça de
Catalunya, els que concentren més expedicions diàries són la Rambla, amb 118 expedicions diàries,
passeig de Colom - avinguda del Paral·lel, amb 84 expedicions, i Via Laietana - passeig Marítim, 44.
L’eix de l’entorn del node de plaça de Catalunya, Pelai - plaça de Catalunya - Fontanella - Trafalgar
arriba a 160 expedicions al carrer de Pelai.
10.2.5. Oferta de línies de transport públic d’ús turístic
Telefèric

Pel que fa al transport turístic per l’ai e, s’i o po a l’ofe ta del telefèric que enllaça el Port (zona del moll)
amb la muntanya de Montjuïc (mirador).
El telefèric té 3 torres i una longitud de 1.300 metres, i 2 cabines, i enllaça la torre de Sant Sebastià a 78,4
et es d’altu a, connecta amb la torre de Jaume I (a 101 metres) i aquesta amb la zona de Miramar (57
et es d’altu a .
La capacitat de cada viatge és de 19 persones per sentit.

Rutes de Barcelona City Tour (a l'esquerra) i de bus turístic de TMB (a la dreta). Font: Turisme de Barcelona.




TMB disposa de tres rutes, verda, blava i vermella. La vermella i la blava (només a la plaça de
Catalunya) afecten Ciutat Vella.
Barcelona City Tours, una concessió gestionada per un operador privat, disposa de dues
rutes, una est i una oest, i les dues circulen i paren pel districte.

10.2.6. Oferta de zones d’estacionament i parada del transport col·lectiu: d’autocars
discrecionals, turístics, escolars, etc.
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Pel que fa a les zones d’estacionament dels autocars turístics al districte, hi ha 5 zones de parada (10
minuts) amb 12 places, 2 zones d’estacionament en zona blava (fins a 2 hores) amb 7 places i 1
aparcament P al moll d’Espanya amb 20 places.

En referencia al transport en autocar discrecional i turístic, s’està desenvolupant el Pla estratègic
ZonaBus 2.0, que presenta els objectius següents:






Reduir la concentració d’autocars, distribuint la demanda.
Millorar la convivència reduint concentracions de turistes.
Reduir la contaminació acústica i atmosfèrica.
Compensar la ciutat per la congestió i la contaminació d’autocars.
Mantenir l’activitat turística i els beneficis per a la ciutat, fent-la sostenible en el temps.

Zones d’estacionament.i parada actuals dels autocars discrecionals. Font: BSM.

Font Zona Bus actual. BSM.
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10.2.7. Oferta de taxi
Pel que fa a l’oferta del taxi, el districte disposa de 32 parades de taxis (12,6% del total de la ciutat 
255 parades a tota la ciutat) que sumen un total de 336 places (21,5% del total de la ciutat  1.559
places a tota la ciutat): 9 parades al Raval (4 d’elles a la Rambla), 7 al Gòtic i 6 a la Barceloneta i 2 al
barri de Santa Caterina, Sant Pere i la Ribera.
La distribució de les parades és prou homogènia entre els quatre barris: 30,1% al Raval; 17,9% a Sant
Pere, Santa Caterina i la Ribera; 24,4% a la Barceloneta, i 27,6% al Gòtic.

Font: Elaboració pròpia.

S’observa que un de cada quatre desplaçaments és realitzat per residents. Dels desplaçaments interns,
que representen el 18% del total, els desplaçaments dels visitants són el 61%, i els dels residents no
arriben al 20%.
En referència als desplaçaments de connexió amb la resta del territori (82%), la meitat d’aquests
viatges de connexió els fan els visitants, i una quarta part els residents.

Oferta de parades de taxi. Font: Elaboració pròpia.
Font: EMEF 2015. Elaboració pròpia.

10.3.

Demanda de desplaçaments en transport públic

En referència a la demanda, cada dia feiner es fan gairebé 665.000 desplaçaments en transport públic,
el 44,5% del total de viatges de Ciutat Vella, que inclou les tipologies de transport següents:
Tal com es mostra a continuació, d’aquests mitjans de transport, el metro representa el 40,6% dels
usos, i el bus urbà i interurbà el 20%.

10.3.1. Demanda de desplaçaments en metro
El metro és la principal porta d’entrada al districte, amb més de 270.000 desplaçaments al dia;
representa, amb molta diferència, la zona de Catalunya amb més oferta i demanda de transport públic.
Quant a la distribució setmanal, el divendres presenta una punta del 107% respecte a la d’un dia feiner.
La demanda en dies festius queda en el 75% d’un dia feiner.
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Font: Elaboració pròpia.

Connexió en bus urbà 1 trajecte Ciutat Vella. Font: Elaboració pròpia.

Al plànol anterior s’observa en color groc els itineraris que es poden fer amb un sol transbordament a
tot el districte, i en vermell la cobertura amb dos transbordaments.
Pel que fa a l'evolució mensual de desplaçaments, els mesos de més demanda de transport públic són
els compresos entre abril i setembre (llevat d’agost). Al mes d’agost la demanda cau fins al 82% de la
mitjana anual per al conjunt de línies de Ciutat Vella (només fins al 87% per a les línies bàsiques).
La demanda més gran correspon als mesos que van d’abril a setembre (llevat d’agost), per sobre del
105% de la mitjana anual.
Per la seva condició de centralitat, tots els barris estan ben connectats en transport públic, amb dos
trajectes es connecta amb tota la ciutat.
En tot cas, el Raval queda lleugerament
desconnectat de la part nord de la ciutat
provisionalment fins a l’entrada en servei de la
implantació total de la xarxa ortogonal, D50
connecta el centre amb el districte de Nou Barris.
Font: Elaboració pròpia.

10.3.2. Demanda de desplaçaments en bus
Pel que fa l’autobús, cal destacar que tota la ciutat està coberta amb dos transbordaments, i amb un de
sol s’arriba a un 65% de la població. Els barris amb més d’un transbordament són els localitzats al
districte de Sants (frontera amb l'Hospitalet) i els barris dels límits dels districtes de Sant Andreu i Nou
Barris.
Font: Direcció de Serveis de Mobilitat.
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Els barris tenen una bona connectivitat amb la resta de de la ciutat, i amb un sol transbordament es pot
arribar a tot Barcelona.

Cobertura metro i bus ortogonal. Font: Elaboració pròpia.

A la figura següent s’observa com el metro, en un radi de 400 metres, presenta una cobertura del
80,84%. En un radi de 500 metres la cobertura és total amb només metro.

Connexió en bus urbà 1 trajecte per barris. Font: EMEF 2015 i elaboració pròpia.

10.3.3. Cobertura de les línies de metro i bus
Així, les xarxes de metro i bus ortogonal cobreixen conjuntament el 95% de la població de Ciutat Vella.
Integrant el bus de barri es cobreix el 100% de la població.

Font: Elaboració pròpia.

Cobertura del metro (400 metres). Font: Elaboració pròpia.
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Cobertura de metro i bus (de barri a l’esquerra; ortogonal, 300 metres; convencional, 250 metres, i metro, 400 metres a la
dreta). Font: Elaboració pròpia.

El bus de barri no connecta amb la Barceloneta (i, per tant, no cobreix algun dels seus principals
equipaments com l’Hospital del Mar).
Per la seva situació i configuració, la Barceloneta és el barri amb menys cobertura per la xarxa de
metro.
La xarxa de metro i ortogonal de bus hauran d’analitzar-se conjuntament per ajustar el recorregut de les
línies de bus de barri a les particularitats dels barris i dels seus usuaris.

Nombre de validacions al dia (laborable). Font: TMB i elaboració pròpia.

D’altra banda, cal destacar que els principals edificis d’oficines es localitzen prop de la xarxa bàsica de
carrers i de la xarxa ortogonal de bus del districte.

A continuació es mostra el plànol descriptiu de les validacions (o pujades a la xarxa de transport) dels
usuaris de les línies de bus a l’interior del districte de Ciutat Vella.
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Les zones d’oci i cultura tenen bona cobertura diürna de bus; durant la nit, les línies de Nitbús no
cobreixen zones importants de demanda com el Maremàgnum o la zona del Born.

Superposició del transport públic amb els centres de treball i oficines. Font: Elaboració pròpia.

Els principals equipaments (especialment de salut pública), excepte l’Hospital del Mar, estan
connectats amb el bus de barri.
Superposició del transport públic amb zones d’oci i cultura. Font: Elaboració pròpia.

Superposició del transport públic amb els equipaments. Font: Elaboració pròpia.

Bus nocturn vs. oci nocturn. Font: Elaboració pròpia.
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Amb tot això, es pot concloure que:
-

-

-

-

Ciutat Vella (considerant l'intercanviador de plaça de Catalunya) és l’àrea de Catalunya amb
més oferta de transport públic.
La cobertura de la xarxa de metro a més de 400 metres de l’estació deixa fora de cobertura el
19% de la població de Ciutat Vella. Aquesta zona de baixa cobertura amb metro abraça una
part de la Barceloneta, una franja del nucli central del Raval i altre de Sant Pere, i una zona mes
reduïda del passeig de Colom - plaça de la Mercè.
Alguns eixos importants de la xarxa de bus (com és el cas de la Via Laietana, amb 390
expedicions / dia feiner per sentit, i la Rambla) no disposen de prou espai per posar parades
amb un nivell d’equipament adient (marquesina, etc.).
A la cobertura de la xarxa de bus per barris, destaca el buit dels veïns del Raval per desplaçarse al nord de la ciutat i dels de la Barceloneta per desplaçar-se cap al sud en un sol trajecte.
Els principals edificis d’oficines i equipaments, excepte l’Hospital del Mar, estan connectats amb
el bus de barri. Les zones d’oci i cultura tenen bona cobertura diürna de bus; durant la nit, les
línies no cobreixen zones com el Maremàgnum o el Born.
El bus de barri no arriba a la Barceloneta (i, per tant, a l’Hospital del Mar), que és el barri pitjor
servit per la xarxa de metro.

Font: Elaboració pròpia.

Així mateix, l’ocupació, senyalització i informació a l’usuari del transport públic es considera adequada.

10.3.4. Resultats de les enquestes
Enquestes de camp on es valora el grau de "problemàtica de cada aspecte"
De les enquestes efectuades se'n desprèn que, en general, el transport públic es valora adequadament
en tots els aspectes, potser una mica pitjor la cobertura i accessibilitat de les parades.

Font: Elaboració pròpia.

Finalment, en general, la freqüència es considera bona, i respecte al seient reservat es percep una
oferta suficient.
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-

-

-

-

Font: Elaboració pròpia.

10.4. Diagnosi de participació ciutadana
De la primera sessió de la diagnosi se n'ha extret, pel que fa al transport públic, la informació següent
en l'àmbit de districte:
-

-

El transport públic del districte té, en termes generals, una valoració positiva.
Es considera que tant el metro com el servei de bus disposen de bones freqüències de pas i
bona ubicació i distribució.
Tot i aquesta valoració positiva, en el cas del metro s'esmenta que l’estació de la plaça
d'Urquinaona és de difícil accés, i té un ascensor petit que dificulta l’accés amb cotxet.
També s’apunta la necessitat que les parades de metro disposin de serveis de lavabos.
En el cas del bus, s'esmenten alguns aspectes relacionats amb la contaminació i el soroll que
encara generen algunes unitats del parc circulant de la ciutat, si bé es menciona que part de la
flota és nova i el seu impacte sobre l’entorn és menor.
D’altra banda, s’apunta que algunes marquesines no són prou visibles o estan en mal estat.
Es detecta la necessitat que el bus de barri doni servei també a la Barceloneta, relligant
adequadament els equipaments de salut.

-

del servei al ciutadà, sigui amb els reforços o segregant la mobilitat habitual de la relacionada
amb el turisme.
El bus de barri arriba a tots els barris excepte a la Barceloneta, aspecte que cal resoldre, tenint
en compte que la part més marítima de la Barceloneta és la que disposa de menys cobertura
del metro. El bus de barri s’utilitza, en bona mesura, per connectar els diversos centres de salut
—CAP de Manso, Drassanes, Gòtic, Casc Antic i Barceloneta, Hospital del Mar, i també, en
especial, els casals de gent gran.
Pel que fa al transport col·lectiu relacionat amb els visitants al districte, les línies de
turoperadors (majoristes de viatges), excursions, shuttles, etc., estan concentrades
precisament en els entorns més sol·licitats pels vianants del districte, sobretot a la zona de la
plaça de Catalunya, i carreguen les zones de vianants del Portal de l’Angel i les Rambles, cosa
que suposa un fort impacte d’acumulació de persones i també visual dels vehicles.
El mateix passa amb les parades de Bus Turístic interiors, es produeixen també en zones
actualment molt congestionades (Via Laietana...).
La desconcentració d’aquests punts de baixada i pujada de visitants, d’acord amb la nova xarxa
de vianants proposada, reduint l’impacte, pot ser la clau d’una millor distribució de les arribades
a les zones d’oci i turisme del centre de la ciutat.
Pel que fa al servei de taxi, les parades estan molt concentrades en algunes zones —la Rambla
i la plaça de Catalunya—, i en deixen d’altres desateses. En alguns casos es provoquen viatges
de pas, en buit, que redueixen l’eficiència del mateix servei. Caldrà fer un estudi per a un
repartiment més equilibrat de les places de parada, de cara a optimitzar el servei en relació amb
la nova xarxa de mobilitat proposada.
També la xarxa de metro requereix l’adaptació a la de vianants prevista, a fi d’afavorir els
itineraris prioritzats.
L’accessibilitat tant del metro (Urquinaona) com de les parades del bus ortogonal i de barri és
cada cop més necessària, atenent també l’envelliment de la població.

Es conclou que no hi ha una problemàtica rellevant en el transport públic, bàsicament són millorables
els accessos a les estacions de metro. També preocupa la contaminació i el soroll dels autobusos.
10.5.

Conclusions de la diagnosi del transport públic i col·lectiu

Ciutat Vella disposa en el seu interior i entorn immediat de l'oferta de transport públic (dia i nit) més
gran de tot Catalunya; malgrat això, hi ha aspectes que cal desenvolupar:
-

Presenta, en general, una bona cobertura de bus que encara ha d’acabar d’optimitzar-se un cop
s’acabi el desplegament de la xarxa ortogonal.
S'observa una important sobreocupació del transport públic relacionada amb la temporada
d’estiu i platges i cal cercar mesures i alternatives de noves actuacions per mantenir la qualitat
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11.

La mobilitat en vehicle privat

11.1.

Introducció

El Pla de mobilitat del districte de Ciutat Vella, aprovat el 8 d’octubre de 1999, iniciava un procés de
regulació dels distintius d’accés dels residents tant als seus aparcaments privats com als aparcaments
públics que hi havia en aquell moment.
La progressiva tendència observada ja en el darrers PMU 2007-2012 i PMU 2012-2018, de progressiva
desfocalizació del model de mobilitat en relació amb el cotxe, s’ha desenvolupat de manera
satisfactòria al districte, i s’ha detectat una reducció del trànsit intern que ha anat, a poc a poc, afavorint
les condicions de qualitat de mobilitat existents.

actual. El resultat és un plànol on, a través de cinc categories, es pot veure el grau de saturació de la
xarxa. Per a aquest estudi s’ha utilitzat el model de Barcelona, el qual es compon de l’àmbit delimitat
per:





En el moment d’aquest estudi, el model viari té:


39.191 arcs (representació de cada tram de carretera entre dues interseccions). Cada arc
conté diferents camps (longitud del tram, sentit de circulació, nom de la carretera, nombre de
carrils, capacitat, velocitat, fases semafòriques, intensitat de trànsit aforat, etc.).



831 centroides (municipis o punts de generació i atracció de viatges). A part de tenir un codi
identificador i d’estar localitzat geogràficament mitjançant les seves coordenades, cada
centroide pot incloure dades censals, macroeconòmiques, etc.

L’estratègia municipal ha suposat el desplegament d’actuacions per fomentar un ús menor i més
racional del vehicle privat menys sostenible, a través de tres eines fonamentals:
-

-

La limitació de l’espai viari, per donar mes espai als modes sostenibles, especialment al vianant.
La regulació de l’aparcament, que consisteix a ordenar i controlar l’aparcament en els tres
elements constitutius del viatge: en l'origen, proveint d’estacionament en condicions de
seguretat i proximitat residencial als veïns; en l'itinerari, i en la destinació, establint sistemes de
rotació forçada per possibilitar la mobilitat essencial que facilita compres, gestions, etc.
La posada en servei de la xarxa ortogonal d’autobusos suposa millorar sensiblement el temps
d’espera i de viatge i una ordenació lògica dels recursos.

11.2.

al nord, l’autopista AP-7;
al sud, el mar;
a l’oest, la població de Castelldefels;
a l’est, la població del Masnou.

Construcció del model de simulació de Ciutat Vella - TransCAD

La matriu origen - destinació
A partir de l’aranya de trànsit elaborada a partir de totes les fonts disponibles amb aforaments de trànsit
(ja siguin manuals o automàtics), es confecciona la matriu a partir de la qual es modelitzarà la situació
actual.
A la matriu de la situació actual hi estan representats els viatges que es fan al dia entre tots els
centroides que s’han ubicat dins de l’àmbit d’estudi. S’entén per centroide un punt teòric representatiu
d’una àrea d’estudi de trànsit, determinat a partir dels punts de concentració d’habitatges, llocs de
treball, etc., que es considera l’origen o la destinació dels desplaçaments produïts a l’àrea.
En l’estudi actual s’ha tingut en compte la matriu origen - destinació, i s’han afinat els resultats de
l’assignació amb les mesures d’aforaments efectuades sobre el terreny. Un cop els resultats del
simulador són similars als aforaments reals, es considera que la matriu està calibrada i que de les
modificacions posteriors de la xarxa s’obtenen resultats coherents i sòlids.
El graf de la xarxa
Paral·lelament a l’elaboració de la matriu, s’ha fet, a partir de les dades de l’inventari de treball de
camp, el graf de l’àmbit d’estudi. En aquest graf s’ha introduït tota la informació referent a sentits de
circulació, nombre de carrils, girs prohibits i temps semafòrics.
Modelització i ajust de la simulació de trànsit
Un cop enllestida la matriu i el graf, s’integren al TransCAD, i mitjançant un model d’assignació
gravitatori on es té en compte el temps de desplaçament i l’itinerari més curt, es modelitza la situació

Xarxa de la simulació. Font: Elaboració pròpia any 2016.

57

Pla de mobilitat del districte de Ciutat Vella 2018-2023

Nivells de servei i altres variables bàsiques
Els nivells de servei (NS o LOS) són mesures qualitatives que descriuen les condicions de circulació en
un tram de carretera determinat. Els factors que intervenen en la definició dels NS són: la velocitat, el
temps de recorregut, la llibertat de maniobra, les interrupcions de la circulació i el confort i la
convivència.

Xarxa de la simulació interior del districte. Font: Elaboració pròpia any 2016.

Un cop enllestida la matriu i el graf, s’integren al TransCAD, i mitjançant un model d’assignació
gravitatòria on es té en compte el temps de desplaçament i l’itinerari més curt, es modelitza la situació
actual. El Coeficient de correlació lineal de Pearson és un índex estadístic que permet definir de
manera més concisa la relació entre dues variables. El seu resultat és un valor que fluctua entre -1
(correlació perfecta de sentit negatiu) i +1 (correlació perfecta en sentit positiu). Com més propers al 0
siguin els valors, indiquen una debilitat més gran de la relació o, fins i tot, absència de correlació entre
les dues variables.
Es calcula amb l’expressió:
L’aplicació del coeficient s’ha basat en la comparació entre les
IMD obtingudes de les diferents fonts i els resultats del model de
simulació quant a intensitats diàries de trànsit a les carreteres
modelitzades per a aquest estudi.
Un cop elaborat el primer ajustament de viatges entre cada parell
de zones de creació/captació de viatges, el primer coeficient de
correlació era R2 = 0,7731.
Després de les correccions amb les iteracions posteriors, s’ha
assolit un coeficient de 0,9716, cosa que demostra el bon
calibratge del model i l’alt nivell de fiabilitat assolit (gràfic següent).

Covariança de les
dues variables

C (x y)

La intensitat mitjana diària (IMD) és el resultat de dividir per 365 la suma d’intensitats diàries de trànsit
d’una carretera obtingudes durant tot un any. Cal dir, però, que molt sovint es tracta d’estimacions
extrapolades a partir d’un nombre d’observacions periòdiques.

IMD (veh/dia) =

 intensitats diàries
365

La intensitat de trànsit també pot ser mesurada en hores. De fet, els mètodes de càlcul per establir els
futurs nivells de servei dels projectes es basen en l’anàlisi de l’hora 30 o hora 100. S’entén per hora 30
aquella en què només veu superada la intensitat del trànsit en 29 hores acumulades al llarg de l’any.
Per hora 100 es té en compte una intensitat horària que serà depassada durant 99 hores en tot un any.
El nivell de servei en l’hora 30 serveix als Estats Units per determinar la capacitat, secció de calçada
que haurà de tenir una infraestructura en el seu any d’entrada en servei. Aquest fet comporta que el
dimensionament de les autopistes tendeixi a ser molt gran (més nombre de carrils per sentit) per l’afany
d’encabir pràcticament qualsevol hora punta del trànsit previst a l’any de posada en servei de la
infraestructura.
Al nostre país, el criteri utilitzat amb el mateix objectiu és el d’hora 100. D’aquesta manera es permet
que en determinats moments —99 hores l’any— es pugui depassar el nivell de servei de la carretera en
projecte.

X·y
Producte de les
desviacions típiques
de les dues variables

La velocitat és la taxa de moviment expressada com a distància per unitat de temps. Per al model de
simulació existeixen dues velocitats diferents:
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La velocitat lliure: Aquella que esdevé quan no hi ha presència de vehicles a la xarxa. És a dir,
la que depèn únicament de les condicions de la via en qüestió (traçat, disseny, amplada de
carrils, desnivells, trams en corba, estat del ferm, clima, etc.).

Relacions generals entre la velocitat, la densitat i la intensitat en estructures viàries per a flux
ininterromput.
(vegeu Highway Capacity Manual 2000)

La velocitat de recorregut: La mitjana de velocitat de pas de tots els vehicles per un tram
determinat en situació de càrrega a la xarxa. És a dir, quan la velocitat depèn, a més de les
característiques intrínseques de la via, del nombre de vehicles que hi circula.

La densitat es defineix com el nombre de vehicles que ocupen un tram de longitud determinat d’un
carril o carretera, en un instant concret. Habitualment s’estableix una mitjana de la densitat en el temps
per expressar-la en vehicles per quilòmetre (veh./km). La densitat es pot calcular a través de la mitjana
de velocitat de recorregut, temps de recorregut i de la intensitat de circulació.
La separació entre vehicles és una mesura de distància, en metres, que es pot determinar directament
mesurant en un determinat moment la distància existent entre punts comuns de dos vehicles
consecutius. En un corrent de circulació, la mitjana de separació entre els vehicles està relacionada
directament amb la densitat, en la forma següent:
1.000

Densitat (veh/km) =

Separació (m/veh)

La relació entre la mitjana de separació i l’interval mitjà dins un corrent de trànsit depèn de la velocitat:
Interval (s/veh) =

Separació (m/veh)
Velocitat (m/s)

Aquesta relació també és vàlida per a l’interval i separació existent entre parells aïllats de vehicles. En
aquest cas, la velocitat considerada seria la del segon vehicle. La intensitat està relacionada amb
l’interval mitjà del corrent de circulació mitjançant l’expressió:
3.600

Intensitat (veh/h) =

Interval (s/veh)

De tot això se'n pot obtenir l'equació següent que expressa la relació bàsica entre els tres paràmetres
descriptors del corrent de trànsit.

Com es desprèn dels gràfics anteriors que pretenen explicar la relació teòrica entre aquestes tres
variables bàsiques, existeix una velocitat i una intensitat òptima o crítica (que coincideix amb la
capacitat màxima d’una via) a partir de la qual poden decréixer les dues variables alhora. A partir
d’aquesta velocitat, intensitat i nivell de congestió donats, el flux circulatori es torna inestable i és difícil
predir-ne el restabliment de les condicions circulatòries normals.
Resultat de les assignacions
El resultat és un plànol on, a través de cinc categories, es pot veure el grau de saturació de la xarxa.

Intensitat (veh./h) = velocitat (km/h) x densitat (veh./km)
Tot i que aquesta equació permet algebraicament l’existència d’un nombre infinit de combinacions de
velocitat i densitat per a cada intensitat, existeixen altres relacions que limiten la varietat de condicions
de circulació possibles en un lloc determinat.
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Fontanella (pl. Urquinaona)

31.040

101,1%

Balmes (Gran Via de les Corts Catalanes)

35.515

100,3%

11.3. Anàlisi
11.3.1. Oferta viària per a la mobilitat en vehicle privat
Ciutat Vella disposa de vies d’alta capacitat en el seu perímetre i en dues vies que travessen el districte
en forma de creu: la Via Laietana i el passeig de Colom; la resta de vies són de capacitat reduïda.
Només un 10% dels carrers de Ciutat Vella tenen més d’un carril de circulació, i d’aquests, el 70%
estan al seu perímetre.

Resultats de la simulació de la situació actual. Nivells de saturació. Font: Elaboració pròpia any 2016.

S’observa com els índexs de saturació (relació entre la intensitat de vehicles i la capacitat de la via)
més importants (per sobre del 90%) es presenten a les vies perimetrals del districte on hi ha vies de la
xarxa bàsica de la ciutat com la Gran Via de les Corts Catalanes, l'avinguda del Paral·lel, el passeig de
Colom o el carrer del Doctor Aiguader. A continuació es mostren les deu vies amb un índex de
saturació més elevat:
Nom de la via

IMD

% de saturació en HP

Pl. Pau Vila

23.542

120,3%

Sant Antoni Abat (rda. Sant Antoni)

9.561

121,1%

Gran Via de les Corts Catalanes (Balmes)

41.441

105,6%

Pg. Colom (Via Laietana)

30.732

103,5%

Av. Paral·lel (Nou de la Rambla)

22.592

102,4%

Pg. Colom (Rambles)

31.987

102,4%

Via Laietana (pl. Urquinaona)

12.277

101,8%

Doctor Aiguader (pg. Joan de Borbó Comte de
Barcelona)

21.347

101,5%

Capacitat viària per al trànsit en vehicles hora sense fer cua. Any 2016. Font: Elaboració pròpia.

A la figura anterior, el gruix de la línia blava està en relació amb la capacitat de la via.
Respecte a la jerarquia viària, Ciutat Vella presenta la següent distribució de vies bàsiques de
circulació, d’on destaquen la xarxa primària i secundària, que envolten el districte i el travessen per l’eix
Via Laietana i per l’eix del passeig de Colom.
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REPARTIMENT DEL TRÀNSIT PER DISTRICTE I TIPUS DE VIA
Rondes

Via bàsica

241.927

292.995

77.152

0 1. el R aval

3 3 .0 71

70 .6 8 7

18 .6 13

12 2 .3 71

0 2 . el B ar r i Go t ic

8 4 .19 1

8 1.0 59

2 1.3 4 5

18 6 .59 5

20,0%
30,5%

12 4 .6 6 5

73 .4 12

19 .3 3 1

2 17.4 0 8

35,5%

6 7.8 3 6

17.8 6 3

8 5.6 9 9

14,0%

0

1.915.042

156.222

2.071.264 15,2%

LES CORTS

741.652
318.012

880.472
653.608

389.044
261.619

2.011.168 14,7%
1.233.238 9,0%

SARRIÀ-SANT GERVASI

383.097

959.894

264.104

1.607.095 11,8%

GRÀCIA

165.742

357.806

110.504

634.052 4,6%

HORTA--GUINARDÓ
NOUS BARRIS

456.896
373.537

525.369
388.797

244.664
443.287

1.226.928 9,0%
1.205.620 8,8%

SANT ANDREU

443.191

546.577

395.781

1.385.549 10,2%

399.212
3.523.264

1.046.814
7.567.374

209.830
2.552.206

1.655.856 12,1%
13.642.844

Veh·km

CIUTAT VELLA

0 3 . la B ar celo net a
0 4 . Sant Per e, Sant a
C at er ina i la R ib er a

EIXAMPLE
SANTS-MONTJÏC

SANT MARTÍ

TOTAL BCN

Xarxa local

Total

612.074 4,5%

Font: Elaboració pròpia.
Jerarquia viària. Any 2016. Font: Elaboració pròpia.

11.3.2. Demanda de desplaçaments en vehicle privat
La primera dada de demanda de vehicles al districte es basa en el parc de vehicles i en la seva relació
amb la resta de la ciutat:

A més, cada dia entren a Ciutat Vella un total de 137.000 vehicles; d’aquests, el 50% aproximadament
travessen el districte sense que tinguin la destinació en el seu interior.
La xarxa de rondes correspon al tram de la ronda del Litoral que travessa el districte de Ciutat Vella; les
vies bàsiques corresponen a les vies d’accés i de connexió interna.

S'observa com Ciutat Vella és el districte amb menys turismes per llar (0,51) i amb una relació més
gran d'habitants per turisme (4,8), cosa que, des del punt de vista del resident, genera poca mobilitat en
vehicle privat i va en línia amb l'estratègia de la ciutat.
D’altra banda, en referència a la demanda total de quilòmetres de tots els usuaris de la via pública,
cada dia laborable es fan 612.000 quilòmetres en vehicle privat, el 4,5% de tota la ciutat, molt d’acord
amb el 4,3% que representa en relació amb la superfície de la ciutat.
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Intensitats diàries de trànsit en vehicles al dia. Any 2016. Font: Elaboració pròpia.

El resultat de construir un model de simulació TransCAD i calibrar-lo amb aquesta zona amb els
resultats de 30 aforaments manuals i automàtics permet reproduir la situació del transit i localitzar els
colls d’ampolla de la xarxa, així com els punts on la saturació provoca cues i retencions a les hores
punta. En total, es detecten 12 punts interiors amb problemes de capacitat (sense tenir en compte les
saturacions de la ronda del Litoral).

Plànol de saturació en hora punta. Any 2016. Font: Elaboració pròpia.

Del model se n'extreu que el 14,3% dels quilòmetres es realitzen en saturació, per bé que és el districte
amb menys quantitat de quilometres saturats però amb el percentatge més alt de quilòmetres en
saturació (14,28%).

A continuació s’exposen els nivells de servei (LOS) dels vehicles privats d'acord amb els resultats
obtinguts mitjançant l’expressió següent:

Es distingeixen sis nivells de servei en funció de la seva saturació:







Nivell de servei A (< 30%): flux lliure
Nivell de servei B (< 50%) : flux estable
Nivell de servei C (< 75%): flux menys estable
Nivell de servei D (< 90%): flux proper a la inestabilitat
Nivell de servei E: (< 100%) flux inestable. Capacitat
Nivell de servei F (> 100%): flux forçat, imprevisible o amb cues i demores importants.

Font: Elaboració pròpia.

Les zones amb pitjors condicions de mobilitat se centren a les interseccions amb la xarxa bàsica, tant
per als vianants com per als vehicles, i la seva concentració en algunes interseccions representa un
dels principals problemes associats a la mobilitat del districte.
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-

Mentre que una bona part de la xarxa bàsica perimetral té un romanent de capacitat del 30% en
hora punta, la xarxa bàsica interior funciona en capacitat (límit dels vehicles que hi caben); la
Via Laietana i l’eix passeig de Colom - passeig d'Isabel II i carrer del Doctor Aiguader
concentren les vies amb una saturació més alta, en alguns trams per sobre del 100%, interior
del districte, provocada bàsicament pel trànsit de pas.

Respecte a la circulació de motos com a vehicle habitual per l’interior de Ciutat Vella, es calcula que
prop del 25-30% dels desplaçaments en vehicle es fan en aquest mitjà de transport. A Barcelona el
29,6% del parc mòbil són motos i ciclomotors, cosa que suposa el mitjà de transport més emprat pels
desplaçaments privats interns del districte.

Interseccions confluència nivells de servei baixos de vianants i de vehicles. Font: Elaboració pròpia.

A continuació s’exposa altra informació referent a la demanda:
-

Cada dia laborable es fan uns 150.000 desplaçaments en vehicle privat (residents + no
residents), el 9,9% del repartiment modal de la ciutat.

-

De tots els desplaçaments, el 83,2% són interns i la resta de connexió externa.

-

De tots els desplaçaments, el 47,9% corresponen a residents i la resta són desplaçaments que
no tenen a veure amb la població resident.

-

Cada dia entren a Ciutat Vella un total de 137.000 vehicles; d’aquests, el 50% aproximadament
travessen o voregen el districte sense que tinguin destinació en el seu interior; si es té en
compte una ocupació del vehicle d'1,1 persones per vehicle, ens resulten els 150.000
desplaçaments de persones en vehicle privat.

-

Durant el 2016, cada dia laborable es van fer entorn de 612.000 quilòmetres en vehicle privat,
amb el consegüents efectes mediambientals per les emissions generades i l’impacte acústic
que comporta.

Font: Dades bàsiques de mobilitat 2015. Ajuntament de Barcelona

La distribució de vehicles x quilòmetres als barris de Ciutat Vella és la següent: 20% al Raval, 30,5% al
Gòtic, 35,5% a la Barceloneta i 14% a Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.
Amb tot això es conclou que:
-

Dels 137.000 vehicles diaris que entren al districte, el 50% no tenen destinació al seu interior.
Es fan un 30% menys de quilòmetres en vehicle privat per quilòmetre de via que en la resta de
districtes de la ciutat.

Font: Dades bàsiques de mobilitat 2015. Ajuntament de Barcelona
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Per barris, el Gòtic és dels barris amb un nombre més alt de motos censades, probablement per la
impossibilitat de circular en V4R pel seu interior.
11.3.3. Vehicle elèctric
A la ciutat de Barcelona es matriculen el 15% dels vehicles elèctrics (VE) d'Espanya i el 38% dels de
Catalunya. Això suposa que Barcelona és pionera en l'adopció de mesures d'impuls del vehicle elèctric
i un model de referència per a altres ciutats del món.









La utilització de l’energia elèctrica per al transport pot ser un molt bon instrument per aconseguir els
objectius d’una mobilitat sostenible i respectuosa a les ciutats i en sintonia amb el concepte de ciutat
saludable, ja que ajuda a resoldre alguns dels reptes actuals i futurs:








Promoure una mobilitat més sostenible, eficient i segura a la ciutat.
Reduir l’ús del vehicle privat i la flota de cotxes i motos.
Proporcionar una mobilitat més flexible i a velocitats més reduïdes.
Reducció del nombre d’accidents i la seva gravetat.
Garantir el dret a la mobilitat d’aquells que no disposen de vehicle privat.
Afavorir i fomentar l’intercanvi modal entre el transport públic i tots els sistemes de sharing.
Reduir les emissions locals, la contaminació atmosfèrica, el soroll i l’impacte visual de l’ocupació
de l’espai públic amb vehicles privats.

Disminueix la contaminació atmosfèrica i l’emissió de gasos d’efecte d'hivernacle.
Disminueix la contaminació acústica.
Garanteix l’autosuficiència energètica i diversifica els recursos energètics.
És un sector que aposta directament per l’energia renovable.
Les tecnologies associades són més netes i generen nous mercats de treball.
Redueix la contaminació local en les zones on els seus efectes negatius afecten la màxima
quantitat de persones: les ciutats.
Configura ciutats més resilients, menys vulnerables amb serveis més robustos.

Punts de recàrrega de vehicles elèctrics
Destaca l'existència de fins a 23 punt de recàrrega per a vehicles elèctrics a Ciutat Vella, la qual cosa
proporciona una xarxa cada vegada més consistent als usuaris d’aquests tipus de vehicles.
Les oportunitats del sharing per a les ciutats:








La regulació del sharing conjuntament amb les accions contra la contaminació i amb diferents
bonificacions i incentius permetran reduir i renovar el parc actual de vehicles per vehicles més
eficients i menys contaminants.
Gestió òptima d’aparcament en superfície i subterrània (ubicar el cotxe preferentment en
subterrani i la moto en calçada i subterrani).
Recuperació de l’espai públic de la ciutat.
Potenciació del vehicle elèctric.
Impuls molt important de l’ús de la bicicleta i la seva normalització.
Millora de la seguretat vial (vehicles més nous i segurs, amb limitació de velocitat o que es
desplacen a una velocitat menor).

La xarxa de vehicles compartits a la ciutat creix especialment a Ciutat Vella, podem trobar fins a 23
punts de carsharing de les empreses Avancar (19 punts) i Bluemove (4 punts).

Font: Xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

11.3.4. Vehicle compartit
L’Ajuntament de Barcelona ja fa anys que desenvolupa mesures de foment del vehicle compartit o
carsharing amb els objectius següents:
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Font: Avancar.

Yugo: Representa la darrera empresa a implantar-se a la ciutat, disposa de més de 60 escúters de
color verd i amb semblança a les mítiques Vespa.

Font: Bluemover.

Dins de Ciutat Vella trobem també sistemes de motosharing 100% elèctric; ara mateix hi ha prop de
750 escúters elèctrics repartits per tota la ciutat, gestionats per tres empreses: eCooltra, Motit i Yugo.
eCooltra: Amb pràcticament 400 escúters, és un servei de motosharing amb una flota de més de 2.000
motos elèctriques i amb presència en cinc ciutats: Barcelona, Madrid, Lisboa, Roma i Milà.

11.3.5. Resultats de les enquestes referides al vehicle privat
Enquestes de camp on es valora el grau de "problemàtica de cada aspecte"
De les enquestes realitzades es percep molta congestió al carrer, així com manca d’aparcament al
carrer i fora del carrer.

Motit: Amb 200 escúters, és un sistema de compartir una moto que funciona a l’interior d’aquesta zona
de Barcelona
La Zona Motit serveix únicament perquè recullis i retornis la moto. Durant la reserva, però, pots moure’t
per la ciutat lliurement i fer parades intermèdies encara que estiguis fora de la zona corresponent.
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Font: Elaboració pròpia.

11.4. Diagnosi de participació ciutadana
En referència a la primera sessió de la diagnosi, se n'ha extret la informació següent pel que fa al
vehicle privat en l'àmbit de districte:
Font: Elaboració pròpia.

D’altra banda, es percep el vehicle com a principal font de contaminació, i la senyalització i la seguretat
en els desplaçaments dels vehicles es considera adequada.

El soroll dels vehicles de motor suposa també una molèstia important.
Hi ha força consens en el fet que durant el dia aquest és el principal problema de contaminació
acústica del districte. Durant la nit, per contra, el soroll dels vehicles deixa pas al de l’oci nocturn
en determinades zones. (medi ambient).

En referència a la primera sessió de la diagnosi, se n'ha extret la informació següent pel que fa el
transport privat en l'àmbit de barri:
-

-

-

La Barceloneta
S'esmenta que hi ha molt poques sortides de la Barceloneta, fet que genera un efecte embut
per sortir a la resta del districte / de la ciutat.
El Gòtic
El passeig de Colom presenta algunes crítiques, sobretot relacionades amb l’accés de trànsit
(fonamentalment amb vehicle privat) i amb les altes velocitats d’alguns vehicles, que els
participants relacionen amb els turistes que condueixen cotxes d’alta gamma.
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
L’encreuament de l’avinguda de Francesc Cambó amb Via Laietana es percep com un punt
conflictiu, degut, fonamentalment, a l’alta intensitat del trànsit de la zona, així com a l’elevada
concentració de taxis. S'esmenta que ja hi ha algun projecte en marxa en aquest punt.

És a dir, sortir de la Barceloneta i les cruïlles de passeig de Colom i de Via Laietana amb Francesc
Cambó són les problemàtiques més destacades en vehicle privat.
11.5.

Conclusions de la diagnosi del vehicle privat

Ciutat Vella ha avançat en la transició cap a la ciutat del vianant; disposa de sistemes de regulació del
trànsit en diverses zones, cosa que li ha permès reduir el trànsit fins a ser el districte amb el nombre
més baix de vehicles/ml de carrer de xarxa local.
Malgrat això, hi ha aspectes importants en els quals cal incidir per seguir millorant l’equilibri entre els
diversos modes:
Encara queden carrers en què el vehicle privat ocupa la major part de l’espai disponible, cosa que
deixa als vianants voreres molt estretes amb baixos nivells de servei
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Aquesta pressió provoca que els vianants ocupin, de vegades, la calçada, fet que provoca friccions no
només amb els vehicles motoritzats sinó també amb les bicicletes.
Les plataformes úniques que contenen trànsit de vehicles també provoquen coincidències temporals
amb els vianants i les bicicletes que generen friccions que cal considerar.
Les motos, com a la resta de la ciutat, ocupen voreres i treuen espai al vianant, i la regulació de la seva
circulació mitjançant pilones presenta punts de difícil control, per la qual cosa s’estan incentivant els
controls mitjançant càmeres.
Pràcticament la meitat dels vehicles que circulen pel districte creuen o voregen pels seus carrers sense
que tinguin destinació en el seu interior, sobretot als carrers següents: Via Laietana, la Rambla, passeig
de Colom, carrer del Doctor Aiguader, carrer de Pelai i carrer de Fontanella, etc.
De la diagnosi se n'extreu que les actuacions que cal desenvolupar han de plantejar l’objectiu de reduir
el trànsit de pas i han de garantir l’accés i la sortida finalistes i, en especial, dels vehicles dels residents.

67

Pla de mobilitat del districte de Ciutat Vella 2018-2023

12.

La distribució urbana de mercaderies (DUM)

12.1.

Introducció

A Barcelona, la distribució urbana de mercaderies (DUM) genera una gran mobilitat de vehicles
comercials lligats al subministrament de serveis i comerços. Aquesta mobilitat genera un trànsit que
s’estima en un 21,4% del volum de trànsit total a la ciutat (el 2011, es van fer 447.815 etapes de
desplaçaments en vehicles de mercaderies, respecte a 2.088.348 etapes de desplaçaments totals en
vehicle privat). Si comptabilitzem només el trànsit de connexió a la ciutat (viatges interns - externs), el
percentatge augmenta fins al 26,4% (317.407 etapes respecte a 1.200.419 etapes en VP). Per tant, i
amb aquestes dades sobre la taula, la DUM és un element que cal tenir molt en compte a l'hora
d’analitzar la mobilitat a la ciutat, tant pel que fa a la congestió de la xarxa viària com pel que fa a
l’estacionament de vehicles comercials i les seves necessitats de càrrega i descàrrega.
La distribució urbana de mercaderies (DUM) inclou aquelles activitats de transport que tenen per
finalitat lliurar (o recollir) productes diversos a locals urbans (botigues, oficines, serveis públics,
magatzems, tallers, petites indústries, obres, habitatges...). S’entén fora de l’àmbit de la DUM la
realització de serveis tant privats (tècnics, sanitaris, assistencials...) com municipals (recollida de
residus, vehicles de manteniment urbà, parcs i jardins...). Sovint, els operadors encadenen diversos
serveis de lliurament o recollida per fer més eficient l’activitat, en el que es coneix en l’àmbit de la
logística, com a Travel Salesman Problem.
La DUM és una activitat creixent, sobretot per l’aparició del comerç electrònic i la compra per internet,
tot i que en els darrers anys aquest creixement s’ha reduït per la crisi econòmica. A més, cal tenir en
compte que cada dia apareixen noves demandes de distribució física amb nous requeriments, i que la
pressió per reduir els costos logístics associats a un producte és cada cop més gran.
Sovint, cada operador gestiona la seva pròpia DUM. La no existència d’una gestió centralitzada de tota
la DUM (ni les infraestructures necessàries) fa que es multipliquin els viatges necessaris i la
consegüent afectació sobre el trànsit de la ciutat. Per tant, cal trobar les solucions que permetin reduir
no només els costos per a l’operador, sinó també els costos generalitzats per a la societat (trànsit,
congestió, soroll, contaminació, etc.).

Localització de les activitats. Font: Elaboració pròpia, any 2016.

12.2. Anàlisi
12.2.1. Quantificació del nombre d’operacions
Cada dia es fan 40.966 desplaçaments en vehicle de mercaderies a Ciutat Vella, i cada desplaçament
suposa una mitjana d'1,7 operacions (amb un total de 69.642 operacions) en diferents locals.
El 60,4% dels desplaçaments són interiors al districte (25.000), i la resta (16.000), de connexió amb la
resta de la ciutat o de l’àrea metropolitana de Barcelona.
La densitat de comerços a Ciutat Vella és de 0,76 metres quadrats per metre quadrat de superfície total
segons cadastre, i la mitjana de densitat comercial a tota la ciutat és de 0,35 metres quadrats de sostre
per metre quadrat de sostre total. És a dir, hi ha el doble de concentració comercial que a la resta de la
ciutat.
A cada local es fan una mitjana de 3,25 entregues o paquets, fet que suposa un total de pràcticament
67.000 paquets entregats cada dia a l’interior del districte.
D'altra banda, s’han inventariat tots els comerços i les activitats susceptibles de rebre mercaderies de
càrrega i descàrrega, s’han comptat 4.067 establiments, i destaquen el 34,5% de bars, restaurants i
hotels.

Font: Elaboració pròpia, any 2016.

Aquest aforament és coherent amb el que es va efectuar en el Pla d’usos, en què es van comptar 2.646
activitats susceptibles de ser incloses en el Pla d’usos.
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Llista d’activitats contingudes en el Pla d’usos de Ciutat Vella
Activitats culturals
Activitats d'exhibició o espectacle amb possible impacte acústic: auditoris i sales de concert

40
2

Activitats d'exhibició o espectacle: teatres, cinemes i circs

17

Alimentació en general

93

Atraccions recreatives
Autoserveis (fins a 149 m²)
Bar
Bar amb menjar ràpid
Bar amb restauració mixta menor
Bar musical
Bingo

1
90
227
19
120
11
1

Bodegues

50

Botigues de conveniència

15

Botigues de plats preparats
Cafè teatre i cafè concert
Casinos de joc

108
1
1

Centre de difusió cultural

36

Comerç alimentari amb degustació

56

Discoteca

7

Especialistes vinculats a un consum de proximitat

112

Establiment en què es comercialitza la venda de viatges i serveis turístics

111

Establiments de telecomunicacions. "Locutoris"
Establiments dedicats a activitats esportives en recintes coberts

65
8

Exposició i venda o lloguer de bicicletes

90

Exposició i venda o lloguer de motos i complements

23

Exposició i venda o lloguer de vehicles de mobilitat personal

10

Gelateries i orxateries amb degustació
Gelateries i orxateries sense degustació
Jocs recreatius
Magatzem temporal de mercaderies no perilloses obert al públic
Menjadors socials
Oficina o punt d'informació turística

1

53
2
4

Polivalents alimentaris

100

Restaurant musical

1
117
2

Restaurant bar (els menjars servits procedeixen d'una empresa de catering)

26

Restaurant bar (tot o part dels aliments servits s'elaboren a la pròpia cuina)

763

Sala de ball

2

Sala de festes amb espectacle

9

Supermercat (>400 m²)

3

Superserveis (de 150 a 399 m²)

24

Venda de producte quotidià no alimentari (venda de < 20% de producte alimentari)

17

Total general

La demanda de paquets per àrea estadística bàsica (AEB) es concentra sensiblement en el barri de la
Ribera, en el barri Gòtic en la zona central i en l’entorn de la basílica de la Mercè amb zones de gran
demanda. Així mateix, i això és important perquè condiciona una via bàsica de la ciutat, la Via Laietana
és frontissa entre les zones de més concentració d’entrega de paquets.

3

102

Restaurant (tot o part dels aliments s'elaboren a la pròpia cuina)

Font: Elaboració pròpia, any 2016.

102

Pastisseria i rebosteria i despatx de pa sense obrador

Restaurant (se serveixen menjars procedents d'una empresa de catering)

Tota aquesta activitat inventariada en el document del PMD Ciutat Vella, distribuïda segons el gràfic
següent, produeix el repartiment d’aproximadament 67.000 paquets, dels quals només un 8-10%
arriben en modes de transport sostenibles, és a dir, bicicleta, tricicle o a peu.

2.645
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Així, la localització de la microplataforma de l’Estació de França és molt adient per la proximitat a les
zones amb més demandes de distribució de mercaderies.

Concentració de les entregues 2016. Font: Elaboració pròpia.

12.2.2. Quantificació de la demanda
Nombre de paquets entregats per cada AEB. Font: Elaboració pròpia, any 2016.

En la figura següent es mostren les zones amb una densitat més gran de paquets, que són les
marcades en colors més intensos.

En referència a la demanda d’espai necessari per “operar” C/D al carrer, s’observa que a Ciutat Vella
es fan en dia feiner 7.800 operacions d’estacionament lligades a la distribució de mercaderies, un 39%
de manera informal. També s’observa que el Raval concentra el 40% del total d’operacions de Ciutat
Vella, en part pel seu nivell comercial però, també, perquè hi ha un nombre més alt de carrers
accessibles a vehicles motoritzats.
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Total expedicions mensuals fetes en cargo bike. Font: Elaboració pròpia.
Demanda d’estacionament actual de C/D. Font: Elaboració pròpia, any 2017.

Finalment, cal destacar que a Ciutat Vella es fan operacions de DUM en modes sostenibles des de les
dues microplataformes públiques que hi ha:
-

Estació de França: avinguda del Marquès de l’Argentera, 22 microplataforma operada per
l’empresa Vanapedal.
Mercat del Ninot (carrer de Mallorca amb Casanova)  microplataforma operada per l’empresa
Ecopol.

També cal tenir en compte la incipient distribució de paqueteria procedent de la venda en línia, que
s’efectua habitualment amb modes més sostenibles, tipus vianant, bicicleta, patinet elèctric; i que la
previsió es que s’incrementi de manera exponencial en els propers anys:
12.2.3. Resultats de les enquestes relacionats amb la DUM
Enquestes de camp on es valora el grau de "problemàtica de cada aspecte"
De les enquestes realitzades se n'extreu que la gran majoria del ciutadans consideren la C/D com un
problema important pendent de solucionar.

De totes les expedicions que surten de les microplataformes, aproximadament el 30% tenen destinació
a Ciutat Vella, la qual cosa representa l’entrada d’uns 600 paquets al dia des de les microplataformes.
La densitat més gran de lliuraments es concentra a les zones regulades i de plataforma única, i destaca
la innovació en modes de distribució sostenibles. La Via Laietana fa de frontissa entre les seccions
censals amb una demanda més gran de paquets.
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12.3. Quantificació de la demanda. Enquesta a comerços locals
S’han entrevistat 400 establiments comercials, oci, cultura i hotels.

Font: Elaboració pròpia.

Així mateix, s’observa com la C/D és font de contaminació, congestió i soroll, però no genera gaire
accidents en aquesta convivència.

Tipologia establiments
Alimentació
Decoració i llar
Drogueria i perfumeria
Equipament personal
Farmàcia
Hotel
Oci i cultura
Restauració
Vehicles mobilitat personal
Vins i tabacs
Total

Absolut
55
37
17
162
22
21
25
44
4
13
400

Relatiu
14%
9%
4%
41%
6%
5%
6%
11%
1%
3%
100%

L’enquesta va ser la següent:

ENQUESTA A COMERCIANTS HOSTELERIA RESPECTE A LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES
Benvolgut senyor/a, estem redactant el Pla de Mobilitat del Districte de Ciutat Vella, de cara a dimensionar els accesos de la carrega i descarrega
ens interessaria coneixer les seves necessitats per garantir el seu aprovisionament.
TIPUS D'ESTABLIMENTS

NOM LOCAL

ALIMENTACIÓ
EQUIPAMENT PERSONAL
DECORACIÓ I LLAR
DROGUERIA I PERFUMERIA
FARMACIA
OCI I CULTURA
VINS I TABACS
RESTAURACIÓ
HOTEL
VEHICLES MOBILITAT PERSONAL

50
50
50
50
10
50
10
50
50
10
380

ADREÇA

SUPERFICIES
TOTAL LOCAL
ATENCIÓ PÚBLIC
MAGATZEM
DIES DE DISTRIBUCIÓ MERCADEIRES
7 DIES
6 DIES
5 DIES
4 DIES
3 DIES
2 DIES
1 DIES

MATI
TARDA
NIT

HORARI DE DISTRIBUCIÓ
de ……...… a …………..….
de ……...… a …………..….
de ……...… a …………..….

0 DIES
NOMBRE DE PAQUETS

VOLUM DELS PAQUETS
SOBRES
PAQUET PETIT
CAIXA SABATES
CAIXA MITJANA
CAIXA GRAN
CAIXA MOLT GRAN
CARROS CAIXA
CAIXA BEGUDES

de 0 a 5
de 5 a 10
de 10 a 15
de 15 a 20
més de 20
NOMBRE DE FURGONETES

1
2
3
4
5
6
7
8

5

4

7

6
8

3
1

2

Font: Elaboració pròpia.

Resultats:
•

Els establiments que predominen a Ciutat Vella són els que estan relacionats amb
l’equipament personal. També són rellevants els d’alimentació i la restauració.
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•

Els establiments menys freqüents són els que estan dedicats a drogueria i perfumeria, vins i
tabacs i vehicles de mobilitat.

•

La majoria d’establiments reben mercaderia entre un i tres dies per setmana.

•

Predomina la distribució de mercaderies en horari de matí.

La majoria
paquets estan entre

•

La majoria d’establiments distribueixen les seves mercaderies amb una sola furgoneta.

d’establiments quan reben
0 i 10.

D’altra banda, de l’estudi de l’enquesta també es pot concloure:


•

La mitjana de lliuraments per cada 100 metres quadrats d’activitat ronda les 0,11.
La mitjana de lliuraments per cada comerç és de 10,85 al dia.

El volum dels paquets rebuts que més predomina són caixes mitjanes i grans.
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-

-

-

Problema de la càrrega i descàrrega informal, sobretot de vehicles que estacionen a sobre de
les voreres.
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Conflicte amb altres activitats de la zona, concretament a la zona del voltant del Palau de la
Música (concentració turística), on la tasca de la càrrega i descàrrega es desenvolupa en un
espai de difícil accés.
Conflicte en el punt d’entrada i sortida del carrer Comtal a la Via Laietana per l'entrada de
vehicles de mercaderies.
Les grans empreses incompleixen reiteradament la normativa dels espais i horaris de càrrega i
descàrrega.
No es respecta la rotació dels espais, es fan tasques de càrrega i descàrrega en llocs no
reservats per a aquesta finalitat, a altes hores de la nit, etc.
Pressió més gran amb el compliment de la normativa i sancions insuficients davant aquestes
conductes.

És a dir, la DUM s’identifica com un problema, en què destaca la informalitat (incompliment de
l'ordenança) i els conflictes amb la resta de modes de transport.
12.5.

Conclusions de la mobilitat de la distribució urbana de mercaderies

Cada dia es distribueixen més de 68.000 paquets a l’interior de Ciutat Vella; la major part dels
lliuraments es fa durant el període habilitat de distribució (de 8.00 a 11.00 hores i de 15.00 a 17.00
hores), el 80% de les quals es fa al matí, i la resta a la tarda.
Tenint en compte el nombre de comerços, oficines i equipaments inventariats, el nombre de paquets
distribuïts durant el dia és de 68.000 aproximadament.

La densitat d’activitat comercial per (ha) abastir Ciutat Vella és del doble que a la resta de districtes de
la ciutat en una xarxa tan atapeïda que necessita una gestió específica a cada zona.
La densitat més gran de lliuraments es concentra en les zones d’accessos controlats amb pilones i en
les zones de plataforma única, on hi ha més interferències amb vianants.
La manca d’espais habilitats i la no gestió integral amb l'àrea DUM provoca que, a les hores punta del
mati, el 40% de les operacions es desenvolupin en espais irregulars.
Aquestes irregularitats normalment afecten els vianants per la invasió de zones de trànsit habitual,
friccions i maniobres incorrectes i perilloses, etc.
Aquest fet, i sabent que només el 5% dels paquets possibles són repartits amb cargo bikes a través de
les dues microplataformes existents, ens remet a pensar en un futur on cal aplicar millores en els
espais habilitats (tant microplataformes com places de C/D) i millores en la regulació integral de les
places amb àrea DUM, ajustant els horaris i els períodes de fricció amb la resta de modes de
desplaçament, sobretot amb els vianants a les zones de plataforma única.
Caldrà tenir especial cura a trobar solucions per als problemes principals:
-

12.4.

Diagnosi de participació ciutadana

En referència a la primera sessió de la diagnosi se n'ha extret la informació següent pel que fa la DUM
en l'àmbit de barri:
El Raval

-

Regularització i ampliació dels espais per a la càrrega i descàrrega, de manera que estigui tota
ella controlada.
Impuls dels sistemes més nets i sostenibles, per afavorir la reducció de l’impacte en l’espai
públic i en el medi ambient, sigui acústic o contaminació.
Regular les dimensions dels vehicles de distribució, en relació amb les dimensions de la trama
urbana que han de servir.
Millorar la gestió de les places, de manera que permeti la màxima optimització d’aquestes
places amb el mínim consum d’espai públic.
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13.

Aparcament

13.1.

Introducció

Tal com s’ha comentat en l’apartat referent a la mobilitat en transport privat, una de les eines
fonamentals de gestió que té l’Administració per fomentar un ús menor i més racional d’aquest tipus de
vehicle és la regulació de l’aparcament.
Cada vegada es fa més evident la necessitat d’entendre l’aparcament com un instrument de gestió
fonamental de la política general de mobilitat. La raó està en el paper essencial que té l’aparcament en
el moment de triar el mitjà de transport, tant en la possibilitat d’aparcament en destinació i en origen, en
el seu cost, com en la mesura que l’aparcament pot influir en la fluïdesa de trànsit i, per tant, en el
temps de viatge dels vehicles que hi circulen. Una bona mostra d’això és la Regulació integral
d’estacionament (Àrea Verda).
És evident, doncs, que perquè una política d’aparcament sigui realment útil ha d’incidir en la totalitat del
viatge, entès aquest com un origen, un itinerari i una destinació, amb unes dotacions de places i un
nivell de regulació i control de la demanda, i molt especialment de la indisciplina, que s’han d’ajustar a
uns objectius comuns a fi de ser realment eficaç.
D'altra banda, la ciutat de Barcelona està immersa en un procés de renovació urbana que incorpora la
recuperació per als vianants d’espais històricament envaïts pel vehicle privat per estacionar-hi. La
resolució dels problemes d’aparcament ha estat, i està sent, en molts casos la condició prèvia que obre
la porta a aquesta mena d’actuacions, que permeten una redistribució de l’espai viari afavoridora dels
usos socialment més rendibles. Aquest mateix procés, però, obliga a gestionar de manera més eficaç
l’espai d’estacionament que roman a la calçada a fi d’optimitzar-ne l'aprofitament.
Ara per ara, el cotxe i la moto encara són els elements que configuren el paisatge urbà de la ciutat de
Barcelona (tot i que en termes de repartiment modal no són el mode principal), però la recuperació
d’espais d’estada per a la mobilitat del vianant, la bicicleta i el transport públic avancen inexorablement.
En el present document es voldria, entre d'altres, estudiar:
-

Font: Elaboració pròpia, any 2016.

L’oferta d’estacionaments per barri està en consonància amb el nombre de residents:
Estacionaments
Barri
El Raval
El Gòtic
La Barceloneta
Sant Pere, Santa
Caterina i la Ribera
Total districte

Fora de
carrer
8.914
4.751
4.688
4.111
22.464

Població

Oferta de
places/habita
nt

Carrer

Total

795
186
1.868

9.709
4.937
6.556

47.129
15.614
15.021

0,21
0,32
0,44

1.018
3.867

5.129
26.331

22.306
100.070

0,23
0,26

El que té una oferta més gran és la Barceloneta, i el que té una oferta més baixa és el Raval.
De les places al carrer (3.900) per a vehicles de 4 rodes, les places d’àrea verda preferent per a
residents són les majoritàries (el 52%), seguit de les places C/D (17%) i àrea blava (13%). Destaca que
la Barceloneta és el barri que concentra més oferta a la calçada, amb el 48% del total.

Si la xarxa d’aparcaments actuals es considera adequada.
Com s’ordena l’aparcament a l’interior i al perímetre del districte.
Quina capacitat es té.
Com es pot evitar el trànsit de pas regulant l’aparcament.
Si hi ha possibilitat de treure aparcaments en calçada o en calen més.
Com s’aprofita l’aparcament al carrer.
Etc.

13.2. Anàlisi
12.2.1. Oferta de places d’aparcament per tipologia
En referència a l’oferta de l’aparcament, hi ha 26.300 places d’estacionament per a vehicles de 4 rodes,
el 85% de les quals estan fora del carrer (22.400) i el 15% al carrer (3.900). A més, hi ha 3.300 places
de motos senyalitzades al carrer (30% al Raval) i amb molt poca oferta al Gòtic.
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Volum de places a la calçada per tipus. Font: Elaboració pròpia.

Fora de la calçada (22.500 places), les places de pàrquings públics són les la majoritàries (el 60%), i és
el Raval el barri que concentra més oferta fora de la calçada, amb el 39% del total.
L’oferta per a residents (el 75% de l’oferta fora de la calçada) no inclou els garatges reservats (lligats a
l'activitat econòmica) i els pàrquings públics situats fora d’entorns residencials (WTC, Maremàgnum…).

Volum de places fora de la calçada per tipus. Font: Elaboració pròpia.

12.2.2. Demanda de places d’aparcament per tipologia
En referència a la demanda de l’aparcament, s’observa que el parc de vehicles residencial de Ciutat
Vella és de 18.000 turismes i furgonetes, i 7.900 motos. A més, un 26% del parc de turismes i
furgonetes correspon a activitat no residencial (vehicles censats d’empreses o entitats).
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A més, s’observa que la motorització de Ciutat Vella és baixa, bastant per sota de la mitjana de
Barcelona (361). En els darrers sis anys, el parc de turismes a Ciutat Vella s’ha reduït molt més que la
població i molt més que la global de la ciutat.

Font: Elaboració pròpia, any 2010-2016.

Volum de demanda d’estacionament residencial. Font: Elaboració pròpia.

D'altra banda, en referència a la demanda d’estacionament forà, s’observa que a Ciutat Vella es fan
21.300 operacions d’estacionament diàries d’aquests tipus de vehicles (un 38% al carrer). A més, la
zona blava i els aparcaments públics suposen el 70% de la demanda, i els il·legals el 17%.

La motorització mitjana de Ciutat Vella és de 211 turismes / 1.000 habitants, i és el barri de la
Barceloneta el que disposa d’una motorització més alta (249 turismes / 1.000 habitants).

Motorització (turismes / 1.000 habitants). Font: Elaboració pròpia.
Oferta d’aparcaments en sòl públic i sòl privat. Font: Elaboració pròpia.
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El dèficit d’aparcament es localitza bàsicament al perímetre del districte, entorn de la ronda Sant
Antoni, ronda de Sant Pere i la Via Laietana i, en menor mesura, a la Barceloneta, és a dir, les zones
estadístiques amb un dèficit més gran es localitzen bàsicament a la banda nord del districte.
L’oferta global d’aparcament permet cobrir el 91% de la demanda residencial i el dèficit d’aparcament
global, considerant tant l’oferta a la calçada com fora de la calçada, que és de 1.625 places.

Demanda d’estacionament forà (vehicles/ha). Font: Elaboració pròpia.

12.2.4. Balanç de places d’aparcament
Fent un balanç de l’estacionament resident, s’extreu que a Ciutat Vella hi ha una ocupació nocturna
global de l’oferta d’estacionament al carrer del 95,4%, i és el barri del Gòtic el que té una ocupació
inferior a aquesta mitjana. D’altra banda, els aparcaments públics disposen de prou places lliures a tots
els barris.
El Gòtic, que és el barri amb menys oferta d’estacionament a la calçada, disposa de l’oferta del carril de
C/D del carrer de Ferran pràcticament desocupat a la nit. A la Barceloneta l’oferta de l’entorn del
passeig Marítim i de l’avinguda del Doctor Aiguader té una baixa ocupació, que pot absorbir demandes
no cobertes de sectors més saturats del mateix barri.

Dèficit global d’estacionament residencial. Any 2016. Font: Elaboració pròpia.

13.3. Diagnosi de participació ciutadana
En referència a la primera sessió de la diagnosi s’ha extret la informació següent pel que fa
l’aparcament en l'àmbit de districte:
-

-

Font: Elaboració pròpia.

Es perceben problemes d’aparcament generals al districte, però hi ha diverses anàlisis de la
problemàtica per part dels assistents; es parla de l’elevat preu de les places d’aparcament
públiques de Ciutat Vella (exemples: aparcaments pròxims a l’Hospital del Mar, així com els de
la part baixa de la Rambla, pròxims al CAP del Gòtic, etc.).
S'esmenta la necessitat de dur a terme una tarifació, que inclogui un cost d’aparcament reduït
per als veïns i veïnes.
Altres aportacions indiquen el problema que suposa mantenir places d’aparcament a l’aire lliure.
Mencionen que tots els aparcaments del districte haurien de ser coberts (fora de la calçada), ja
que la circulació que es genera per trobar lloc per aparcar al carrer contribueix a saturar les vies
i perjudica el medi ambient.

En referència a la primera sessió de la diagnosi, s’ha extret la informació següent pel que fa
l’aparcament en l'àmbit de barri:
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-

-

-

El Gòtic
Es considera que hi ha massa aparcaments de motos al districte i, de manera específica, al
Gòtic. Els aparcaments exteriors estan sobreutilitzats, amb la qual cosa sempre hi ha motos
aparcades per sobre de la capacitat dels espais d’aparcament.
El Raval
Es considera que la zona verda d’aparcament del Raval és insuficient. Aquest fet es contrasta,
segons alguns participants, amb el fet que alguns barris adjacents al Raval disposen de moltes
més places de zona verda.
Poc respecte de la normativa de circulació al barri (càrrega i descàrrega informal,
estacionaments a sobre de les voreres). Es considera que, en aquests casos, la tasca de la
Guàrdia Urbana és insuficient.

És a dir, preocupen els problemes d’estacionament i la voluntat d'aprofundir en sistemes de tarifes
reduïdes per als residents en els aparcaments soterrats dels barris. Així mateix, l’aparcament irregular
de motos i C/D i la possibilitat d’emprar zones verdes d’altres preocupen els participants.
13.4. Conclusions sobre l'aparcament
Amb tot això, es pot concloure que:
-

-

-

-

-

-

El predomini de vies estretes i carrers de vianants fa que l’oferta al carrer tingui poc pes, 15% al
districte per 22% de mitjana municipal. Només Barceloneta se situa per sobre de la mitjana
municipal amb el 29% d’oferta a la calçada destinada al resident.
Al Raval es concentra la major part de la demanda residencial del districte (37%). La seva
densitat més gran de 61 vehicles/ha és l’única que se situa per sobre de la mitjana del districte
(41 vehicles/ha) coincidint amb la mitjana municipal.
La reducció del parc de vehicles residents a Ciutat Vella (un 14% els darrers 6 anys) és força
més acusada que la reducció de la població en el mateix període (un 4%), per la qual cosa es
redueix la motorització (211 tur. / 1.000 hab.), la més baixa de la ciutat.
L’ocupació nocturna al carrer supera en tots els barris el 95% excepte al Gòtic. El fet que bona
part d’aquesta oferta correspongui a regulacions (zona blava, C/D) limita, però, l’estacionament
del resident que no utilitza el vehicle cada dia. A tots els barris es detecta disponibilitat de
places d’abonaments, i les zones estadístiques amb un dèficit més gran es localitzen
bàsicament a la banda nord del districte.
Cal afavorir l’equilibri entre la demanda i l’oferta en els diversos barris, tenint en compte les
tipologies de residents i forans en relació amb els aparcaments a la calçada i fora de la calçada.
Ateses les reduïdes dimensions de l’espai públic, i per millorar-ne la qualitat en els diversos
aspectes, cal impulsar la reducció d’espais per aparcament a la caçada. Per a això, cal estudiar:
o La reducció d’espais per a l’aparcament en superfície, que poden ser guanyats per a
l’espai públic, buscant fórmules que optimitzin la gestió dels espais d’aparcament dins i
fora de la calçada.
o Incentius que tendeixin a l’equilibri del preu de les places de residents fora de la calçada
en línia amb la ciutat.
Les motocicletes suposen també un gran impacte, i cal buscar solucions per ubicar-les fora de
la calçada.
Amb la reducció prevista de vehicles, i la necessitat d’aparcament fora de la calçada, cal
impulsar l’adequació dels aparcaments a d’altres serveis complementaris relacionats amb els
diversos modes que convé potenciar, com són les bicicletes, les motos i la càrrega i descàrrega.
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14.

Medi ambient i contaminació

Ciutat Vella, per la seva configuració i morfologia urbana, és un districte especialment sensible a la
contaminació atmosfèrica i al soroll, atès que els carrers estrets i desalineats suposen dificultats més
grans a l'hora de canalitzar els corrents d’aire que permeten netejar les zones interiors.
Tot i que és un districte amb pocs quilòmetres recorreguts en vehicles de motor i que els índexs de
contaminació detectats estan per sota de la mitjana, queda encara feina per fer a fi d'acabar de protegir
aquesta zona de la ciutat.
La contaminació acústica també és un inconvenient, pel fet que els carrers estrets i la concentració
d’activitats i vianants produeixen, sobretot durant les nits, que els sonòmetres en alguns casos
sobrepassin els decibels permesos per l’ordenança de la ciutat.
D’altra banda, pel que fa al medi ambient, el sistema de mobilitat genera múltiples conflictes en
l’habitabilitat de les ciutats. Aquest capítol destaca els aspectes del cost de la mobilitat relacionats amb
la salut pública i el medi ambient. En els apartats següents s’analitzen les dades disponibles referents a
l’impacte social i ambiental que comporta el sistema de transport.
El transport és el consumidor d’un terç de l’energia consumida a la ciutat; la complexitat i compacitat de
la ciutat de Barcelona la converteixen en un model pràctic per desplaçar-se en transport públic. Aquest
fet relaxa el consum del transport respecte d’altres sectors que estan menys representats dins el
municipi, com pot ser la indústria.

actuals, el trànsit rodat és un dels principals focus emissors de soroll, tot i que el baix nombre de
queixes dels ciutadans indica que s’ha acabat convertint en un soroll de fons al qual pràcticament
tothom s’hi ha acostumat.
És a dir, tot i que qualsevol actuació envers el canvi de model de mobilitat (foment del vianant, bicicleta,
vehicles nets, transport púbic...) contribueix a reduir la font soroll de trànsit, també s’ha de tenir en
compte que en convertir en zona de vianants un carrer, el soroll de fons del trànsit desapareix i, amb
ell, l’efecte d’emmascarament d’altres sorolls que també poden resultar molests. També cal esmentar
que per reduir el soroll a Ciutat Vella s’ha de tenir present que, durant el període nocturn, el trànsit no
és la principal font de soroll, sinó que les persones a l’espai públic i les activitats d’oci nocturn hi tenen
més pes; per tant, adreçar-se a la comunitat visitant també és un agent clau.
L'Asociación Española para la Calidad Acústica (AECOR) assenyala que la contaminació acústica
provinent del trànsit ha costat més d’un milió d’anys de vida saludables als ciutadans degut a les
malalties, disfuncions o morts prematures associades a aquesta mena de contaminació.
14.1.

Anàlisi de la qualitat de l’aire

Ciutat Vella pertany a la Zona de Baixes Emissions (ZBE), àrea de 95 quilòmetres quadrats on es
preveu restringir progressivament la circulació de vehicles més contaminants.

L’estimació tant del consum com de les emissions derivades del transport és un càlcul complex, ja que
hi ha multitud de variables que hi entren en joc, des de factors purament tecnològics com el tipus de
motor del vehicle fins a d’altres més psicològics com la manera de conduir. D’aquests factors n’hi ha
dos que juguen un paper fonamental i que cal estimar amb precisió:
-

El tipus de parc de vehicles circulant. L’Ajuntament de Barcelona va elaborar l’estudi “Avaluació
de la reducció d’emissions de NOX i PM10 dels vehicles que circulen per la ciutat de Barcelona,
en base a la caracterització del parc mòbil de la ciutat” en què es corroborava que el parc de
turismes circulant té una antiguitat mitjana de 5,5 anys, menor dels 9,1 anys d’antiguitat esperat
segons el parc censat. Però no només l’antiguitat del vehicle és important, el tipus de vehicle
circulant i el combustible que consumeixen els vehicles són factors crítics a l’hora de mesurar el
consum i les emissions. L' actual dieselització del parc vehicular ha derivat en un inferior
consum que no compensa, però, l’augment d’emissions de contaminants, ja que el gasoil emet
3 vegades més NOX i fins a 8 vegades més de partícules que el mateix vehicle en gasolina.

-

La velocitat de circulació. La velocitat de circulació és una variable clau a l’hora d’estimar el
consum degut a la dependència directa dels factors de consum amb la velocitat. La velocitat
mitjana òptima energèticament, entre 40 km/h i 70 km/h, és difícilment assolible en l'àmbit urbà,
però una velocitat mitjana de 30 km/h suposaria una reducció important del consum dels
turismes. Els actuals problemes de congestió són crítics per al consum de carburant.

Un altre conflicte amb l’habitabilitat que genera la mobilitat motoritzada és la contaminació acústica. Els
sons passen a ser sorolls quan s’introdueix la variable molèstia. La molèstia que causa el soroll és fruit
del nivell de pressió sonora i també de la durada, però el que més es percep són els nivells alts de
pressió que destaquen del soroll de fons, o simplement les emissions sonores individualitzades. De fet,
un soroll no especialment fort pot resultar molest quan no hi ha, o desapareix, el nivell acústic de fons.
Així, per exemple, quan es tallen carrers a la ciutat i baixa el soroll de fons, augmenten les queixes dels
veïns per altres tipus de soroll que quedaven amagats per la incidència del trànsit. En les ciutats

Font: Ajuntament de Barcelona.

Ciutat Vella està millor que la resta de la ciutat en referència al contaminant NO2; tot i així, calen
mesures que en redueixin els nivells.
Els nivells de NO2 del Fons de Ciutat no superen els 40 µg/m3. A l’estació de la Vall d’Hebron l’any
passat es va registrar una mitjana anual per aquest contaminant de 31 µg/m3. L’estratègia de millora
passa per una consideració exhaustiva de les fonts emissores.
Ciutat Vella i tota la ciutat estan dintre de l’àmbit de la ZBE dimensionada per l’Ajuntament de
Barcelona i l’AMB.
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A part del trànsit de la xarxa bàsica del districte, els nivells de PM10 del districte estan condicionats per
la proximitat del Port de Barcelona. Tot i que està per sobre dels 20 µg/m3 (segons l'OMS), les
partícules en suspensió a Ciutat Vella estan per sota de la mitjana de la resta de districtes de la ciutat.

14.2.

Anàlisi de la contaminació acústica

La contaminació acústica representa un dels problemes més greus que afecta la salut i la qualitat de
vida de les persones que viuen a Ciutat Vella, i aquest és el districte amb una exposició més gran de
soroll en els seus habitants.

PM10 Ciutat Vella. Font: Ajuntament de Barcelona, any 2016.

Zones de sensibilitat acústica. Font: Ajuntament de Barcelona, any 2016.

El 78,1% dels residents de Ciutat Vella consideren que al seu barri hi ha molt soroll, segons l’"Estudi de
valoració de l’impacte del soroll procedent d’activitats relacionades amb l’oci nocturn sobre la salut de
les persones a Ciutat Vella” elaborat per l’ASPB. A més, el districte està situat en el primer lloc pel que
fa a la presència de zones sorolloses.
Segons les dades de l’últim mapa acústic elaborat l’any 2012
pel Departament de Reducció de la Contaminació Acústica de
Medi Ambient i Serveis Urbans, la major part de la població de
Ciutat Vella està exposada a nivells acústics superiors als 50
dB(A) i el 24% de la població està exposada a nivells superiors
als 60 dB(A).
El barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera és el que té
més població exposada a nivells superiors als 50 dB(A), i el
Gòtic és el que té un percentatge de població en aquesta
situació més petit. Superior als 60 dB(A) el Raval és el que té
un percentatge més alt de persones exposades a nivells
superiors, i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera el que menys.
NO2 Ciutat Vella. Font: Ajuntament de Barcelona, any 2016.
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L’oci nocturn i els vehicles que poden accedir durant la nit a carrers estrets i sense circulació habitual
són altres aspectes que cal considerar en l’anàlisi dels sorolls diürns i nocturns en els carrers de Ciutat
Vella.
Pràcticament tots els sonòmetres del districte superen els llindars adequats de soroll.

Font: Medi ambient. Ajuntament de Barcelona.

Mapa acústic de Ciutat Vella: 21.00 - 7.00 hores. Font: Ajuntament de Barcelona, any 2016.

Superacions dels decibels permesos durant el dia. Font: Ajuntament de Barcelona, any 2016.

A més, prop del 80% de les persones que viuen al districte consideren que al seu barri hi ha molt soroll,
i són les grans aglomeracions, la concentració de turistes i els comportaments incívics a l’espai públic
les principals causes d'aquest soroll.
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-

-

Ciutat Vella està millor que la resta de districtes de la ciutat, però supera encara, excepte a la
Barceloneta, els nivells admissibles de NO2 (40 µg/m3) en la xarxa bàsica i algunes franges
perimetrals.
A part del trànsit de la xarxa bàsica del districte, els nivells de PM10 del districte estan
condicionats per la proximitat del Port de Barcelona.
La contaminació acústica és un dels problemes més greus que afecta la salut i la qualitat de
vida dels barris de Ciutat Vella. El 78,1% dels residents consideren que al seu barri hi ha molt
soroll.

14.3.

Diagnosi de participació ciutadana

En referència a la primera sessió de la diagnosi pel que fa al medi ambient, tal com s’ha comentat en
l’apartat de transport privat, es detecta que el soroll dels vehicles de motor suposa una molèstia
important per a les persones assistents. Hi ha força consens en el fet que durant el dia aquest és el
principal problema de contaminació acústica del districte. Durant la nit, per contra, el soroll dels vehicles
deixa pas al de l’oci nocturn en determinades zones.
Igualment, altres aportacions indiquen el problema que suposa mantenir places d’aparcament a l’aire
lliure. S'esmenta que tots els aparcaments del districte haurien de ser coberts, ja que la circulació que
es genera per trobar lloc per aparcar al carrer contribueix a saturar les vies i perjudica el medi ambient.
14.4.
Conclusions de la diagnosi sobre contaminació, qualitat de l’aire-emissions i
acústica
Mapa acústic Ciutat Vella: 7.00 - 21.00 hores. Font: Ajuntament de Barcelona, any 2016.

El districte de Ciutat Vella disposa d’uns índexs correctes de contaminació per NOx i PM10 en el seu
interior malgrat que encara s’han de millorar en algunes zones:
-

la xarxa bàsica perimetral i les zones immediates més al nord del districte, i les vies que
travessen el districte com la Via Laietana i la Rambla, que incorporen la quantitat més gran de
trànsit de pas;

-

la Rambla del Raval, per l’acumulació de trànsit en aquest distribuïdor al centre del barri;

-

la proximitat del port, es detecta en un increment de nivells de PM10 en l’àmbit del passeig de
Josep Carner i la plaça de Colom.

Pel que fa a la contaminació acústica, cal distingir entre la produïda per actituds incíviques o mals
hàbits —sobre la qual es treballa amb d’altres accions com els plans d’usos, que regulen i diversifiquen
la concentració de les activitats que les afavoreixen i també amb agents cívics, intervenció de la
Guàrdia Urbana— de la que ve directament de la mobilitat, que és sobre la que mira d’incidir aquest
pla:

Mapa acústic Ciutat Vella: 21.00 - 23.00 hores. Font: Ajuntament de Barcelona, any 2016.

Amb això, es pot concloure que:

-

Els carrers de creuament del districte, la Via laietana i la Rambla, així com alguns dels
perimetrals com el passeig de Colom i el carrer del Doctor Aiguader, presenten els nivells més
alts en especial en hores nocturnes.

-

Algunes zones interiors al nord i sud del Raval, i al Gòtic sud, també presenten nivells alts de
soroll.

Caldrà valorar les accions sobre el nombre de "vehicles", la seva tipologia i també sobre el medi
paviment.
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15.

Seguretat viària

En aquesta secció es mostra el principal impacte social associat a la mobilitat: la seguretat viària.
Cal destacar que l’evolució dels indicadors d’accidentalitat a la ciutat ha estat, en general, favorable,
tant si s’observa el nombre total d’accidents com el nombre de víctimes. A Barcelona, en els darrers
anys s’han reduït tant el nombre de víctimes d’accidents (-13% en 7 anys) com el nombre de ferits (13%) i de morts (-70%) derivats d’aquests.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

%17/14

%17/16

39

31

30

22

31

27

28

12

-61,3%

-57,1%

Ferits (total)

10.804

10.309

10.985

11.357

11.370

11.794

12.060

12.177

7,1%

1,0%

Ferits lleus

10.539

10.091

10.736

11.098

11.119

11.595

11.866

11.924

7,2%

0,5%

Ferits greus

265

218

249

259

251

199

194

241

-4,0%

24,2%

10.843

10.340

11.015

11.379

11.401

11.821

12.088

12.177

6,8%

0,7%

VÍCTIMES
Morts

TOTAL

La voluntat de l’Ajuntament de Barcelona per millorar la seguretat viària ha estat mostrada en fets com
ara la creació del Pacte per la mobilitat, la Carta Europea dels Drets dels Vianants, la Carta Europea de
la Seguretat Viària (signada l'abril del 2004) ) i en el seu annex, la Declaració dels Principis de la
Política de Seguretat Viària Urbana.
En aquesta direcció es va redactar el Pla municipal de seguretat viària que tenia com a objectiu
prioritari la reducció en un 45% del nombre de víctimes d’accident a la ciutat. L’objectiu secundari era
aconseguir, al final del període, un acord social entorn de la visió zero accidents mortals a Barcelona.
El pla tenia cinc àmbits d’actuació:
-

Actuació sobre la conducta de l’usuari: educació, formació, informació i disciplina viària.
Millora de la seguretat dels vehicles.
Millora de les infraestructures i de la gestió del trànsit.
Millora de l’assistència a les víctimes dels accidents i resposta ràpida.
Recollida, anàlisi i divulgació de dades sobre accidents.

15.1.

Accidents. Font: GUB i elaboració pròpia.

A més, percentualment es produeixen el doble d’atropellaments i xocs contra un obstacle fix que a la
resta de Barcelona.

Anàlisi

A Ciutat Vella es van produir 920 accidents amb víctimes a l’any (2016), un 7,6% dels accidents de la
ciutat de Barcelona (12.088 accidents amb víctimes el 2016).
Proporcionalment concentra més accidents (7,6%) que quilòmetres (4,5%) realitzats que la resta de la
ciutat.
El repartiment dels accidents per barris és suficientment uniforme, tal com es mostra a la taula següent:

Font: Elaboració pròpia, any 2016.

Font: Elaboració pròpia, any 2016.
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D’altra banda, s’observa la dispersió dels accidents al llarg de la setmana.

clarament per sobre dels percentatges de ciutat els que involucren taxis, amb un 12,9%, i els de
bicicletes, amb un 7,6% (en ambdós casos el doble que a la resta de la ciutat).
Pel que fa a l’anàlisi per barris del tipus d’accident, es conclou que:
La Barceloneta i el Gòtic amb més trànsit —35% i 30%— que el Raval —20%— i menys superfície i
habitants que aquest, tenen nivells d’accidentalitat similars, probablement per la pressió més gran del
vianant visitant.

Font: Elaboració pròpia. Any 2016.

El Cas Antic amb menys trànsit —14%—, tot i que té més habitants —22.000— que el Gòtic i la
Barceloneta, té clarament menys accidents que la resta de barris.
Pel que fa al Raval, també amb menys trànsit —20%—, podríem assimilar el seu nombre d’accidents al
del Casc Antic, atès que té més superfície i més del doble d’habitants que els altres barris.
Sembla que la pressió del visitant podria generar un increment de l’accidentalitat, pel fet de no estar
concentrat en l’activitat de desplaçar-se sinó en la de visualitzar l’ambient i les icones.

Font: GUB i elaboració pròpia, any 2016.

15.2.

Resultats de les enquestes relacionats amb la seguretat

Enquestes de camp on es valora el grau de "problemàtica de cada aspecte"
Font: Elaboració pròpia.

De les enquestes realitzades se n'extreu que la seguretat en els desplaçaments es percep com a bona
en tots els casos.

Font: GUB i elaboració pròpia. Any 2016.

A Ciutat Vella els accidents més habituals són els protagonitzats per turismes amb un 33%, i motos
amb un 27,5%, amb percentatges una mica inferiors als de la ciutat; i destaquen perquè estan
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Font: Elaboració pròpia.

D’altra banda, tampoc es perceben problemes de disponibilitat d’aparcament en els equipaments i
l’accés a centres hospitalaris.

Mapa dels centres educatius del districte de Ciutat Vella. Font: Elaboració pròpia.

Font: Elaboració pròpia.

15.3.

Anàlisi dels entorns escolars

En aquest apartat es presenta el mapa de tots els centres educatius que pertanyen al districte de Ciutat
Vella, de la ciutat de Barcelona, en què s'arriba a un nombre total de 55 centres; així mateix, també es
presenta un mapa dels 8 centres que han fet demandes de mobilitat i la seva exposició.

Mapa dels centres educatius del districte de Ciutat Vella amb propostes de mobilitat. Font: Elaboració pròpia.
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EBM Carabassa

15.4.

Conclusions de la diagnosi de seguretat

El carrer d’en Carabassa és estret i sense voreres. Encara que no sigui gaire transitat, el pas de
vehicles sol coincidir amb les hores d'entrada i sortida de l'escola, fet que suposa un important perill per
als escolars d'entre 0 i 3 anys i les famílies amb cotxets.

Ciutat Vella no es caracteritza pel fet de ser un districte amb molts accidents amb víctimes, els
accidents solen ser lleus i es basen en la fricció entre els vianants i la resta de vehicles (d’aquí l’elevat
nombre d’atropellaments en relació amb la ciutat).

Escola Alexandre Galí

Hi ha grans friccions del vianant amb el cotxe i la moto, i també amb el transport públic, la bicicleta i el
VMP.

Encara que disposa d'un pas de vianants, des de l'escola Alexandre Galí es va demanar ja fa temps la
col·locació d'un semàfor al passeig Marítim just davant de l'escola, perquè reguli de manera més eficaç
el trànsit vehicular.
Escola Castella
L'Escola Castella demana la regulació dels vehicles que surten del pàrquing de la residència que és al
costat de l’escola: en lloc de sortir per carrer dels Tallers, que se surti pel carrer de Torres i Amat, tal
com ho fan els vehicles del pàrquing públic.
Escola Drassanes
Des de l'Escola Drassanes es demana una normativa que limiti al pas de vehicles tant en el carrer d'en
Rull com en el carrer Nou de Sant Francesc; en aquest últim, també les hores de càrrega/descàrrega
solen coincidir amb les hores d'entrada i sortida d'escolars.

El districte, en relació amb la ciutat, proporcionalment pateix més accidents (7,6%) que quilòmetres
recorreguts en vehicle privat (4,5%), cosa que indica que les friccions es donen més en altres modes
de transport.
La configuració del districte provoca un efecte frontera per al vianant a l'hora de creuar-ne el perímetre
(Ronda 0) i de traspassar les vies bàsiques de ciutat que travessen Ciutat Vella, ja sigui la Via Laietana,
el passeig de Colom, etc.
Aquesta necessària millora dels punts de creuament es planteja desenvolupar-la amb mesures
infraestructurals (apropant les voreres, etc.) i també amb la millora en els passos de vianants existents
o els increments de temps de verd per als vianants que circulen pels carrers del nostre districte.

Escola Pere Vila - Institut Pau Claris
Tant l’Escola Pere i Vila com l’Institut Pau Claris demanen que s'ajusti el temps dels semàfors que hi ha
al passeig de Lluís Companys i a l'avinguda de Vilanova, ja que l’interval de temps que està en vermell
per a vianants és molt gran. Davant d'aquesta situació, els escolars, la majoria nens, opten per
travessar fins i tot quan el semàfor no està en verd, fet que posa en perill la seva seguretat.
Escola Baixeras
L’Escola Baixeras, que consta de dues instal·lacions: d'una banda, l’edifici d’educació infantil situat al
carrer d’Ataülf, 12, i, de l'altra, el de primària situat al carrer de Salvador Aulet ,1, a tocar de la Via
Laietana, exposa la dificultat que suposa per als pares amb nens en tots dos edificis desplaçar-se de
l'un a l’altre, sobretot pel pas de vehicles privats i alternatius (bicicletes, patinets, segways) i vehicles de
càrrega/descàrrega. Finalment, es demana la regularització del pas i estada de vehicles i grues
relacionats amb obres als edificis i carrers adjacents a l’escola, ja que obstaculitzen de manera molt
important el pas i suposen un perill per als escolars (maniobren, aparquen i descarreguen materials
davant de l'escola).
La Salle Comtal
Conflicte i fricció entre modes al carrer d'Amadeu Vives en les estones d’accés i sortida de l’escola,
atès que es tracta d’un dels itineraris d’accés al barri de Sant Pere tant per la DUM com pels veïns.
Dificultat de gestió horària.
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III. Model Horitzó
Una vegada analitzats els diversos factors que intervenen en la mobilitat del districte, podem ajustar els
objectius generals i concretar-ne d’altres més específics per als diversos modes i que formaran el nou
Model Horitzó per a Ciutat Vella:

-

Gestió eficient de la C/D, regulant les operacions a les zones interiors i exteriors, generant
punts de trencament de càrrega, consignes, i potenciant sistemes més sostenibles com les
cargo bikes ('bicicleta de càrrega'), per eliminar les operacions irregulars.

-

Regulació del trànsit de pas, fet que suposa gestionar la demanda dels accessos de
creuament en cotxe, i l’espai interior del vianant al llarg del dia, donant servei prioritari en
moments punta de la mobilitat a peu.

-

Aparcament fora de la calçada. Impuls a l’aparcament fora de la calçada, i a d’altres serveis
necessaris com l’aparcament segur de bicicletes i motos, i les zones de càrrega i descàrrega i
de trencament de càrrega.

Objectius generals:
-

La qualitat de vida del tots els residents és una prioritat fonamental i un repte ineludible. S’ha
de treballar des de la perspectiva de gènere intergeneracional i intercultural.

-

Accessibilitat per a tots. Una mobilitat equitativa, que ha de ser prioritària al transport públic i
en les rutes de la xarxa d’equipaments.

-

-

“Seguretat i comoditat, zero "friccions" entre modes de transport. Han de ser referència
per a la gestió de la compatibilitat entre els diversos modes, i han d’estar garantides per a totes
les persones i en tots els tipus de desplaçaments, prioritzant els vianants i els modes menys
protegits.
Zero emissions i sorolls. Zona urbana d’atmosfera protegida. L'eficiència ambiental en els
desplaçaments ha de ser un referent, que prioritzi la seva reducció. fomentant l'ètica en l’elecció
dels modes i vehicles més sostenibles i menys sorollosos, i impulsant la màxima eficiència en
cada moviment.

El repte per a la mobilitat els propers sis anys al districte de Ciutat Vella rau a contenir fins a un
increment de l’1% anual del nombre de desplaçaments generats en un futur i ajustar un repartiment
modal més sostenible.
Els paràmetres de referència han sorgit dels objectius del PMU 2013-2018 i de les possibilitats reals de
regulació del districte que s’exposen als següents punts del document.
La taula següent s’extreu d’aplicar un creixement del nombre de desplaçaments anuals de l’1% en el
conjunt de tots els modes. Aplicant els percentatges objectiu de creixement i decreixement en cada
mode s’obté un nou repartiment modal més sostenible i equilibrat.

Objectius específics
-

El vianant al centre. Com a mode més sostenible s’ha de prioritzar el camí del vianant, iniciant
actuacions que permetin millorar les zones on els nivells de servei són més baixos en equilibri
amb la resta de modes i sempre en coordinació amb el transport públic i la bicicleta com a
modes més sostenibles.

-

El visitant. S’ha d’impulsar l’ordenació de l’arribada del visitant, turista o excursionista al
districte a peu, amb transport públic o col·lectiu, i per les vies previstes en el pla, a fi de poder-li
oferir uns nivells adequats de servei i minimitzar el seu impacte.

-

El bus de barri, com a connector dels barris del districte. La xarxa ortogonal de bus, el
metro i rodalies donen servei a la ciutadania i connecten el districte internament i amb la resta
de la ciutat. El bus de barri ha de donar un servei especial al resident, connectant els
equipaments de salut i d'altres que comparteixen els diversos barris del districte.

-

-

La bicicleta, un impuls cívic. Per afavorir-ne l'ús, cal potenciar els carrils segregats, ordenar
les zones i els itineraris de circulació de les bicicletes, i establir les restriccions necessàries per
reduir les friccions respecte a la resta de modes. Alhora, és imprescindible una campanya
generalitzada per fomentar-ne l’ús cívic i donar-ne a conèixer els avantatges.
El cotxe i la moto. Reducció del trànsit de pas afavorint l’accés a l’interior del districte amb
modes. Els visitants amb vehicle privat motoritzat haurien d’aparcar preferentment al perímetre
del districte i accedir a l’interior caminant, a fi de pacificar l’espai públic a les hores de més
activitat veïnal.

.
Font: Elaboració pròpia.

Propostes generals de les actuacions.


Assolir una reducció del 20% en l’ús del cotxe en els propers anys. Reduir l’ús del cotxe
especialment en el trànsit de pas (50% del trànsit que utilitza les vies del districte).



Es planteja baixar el llindar del 10% dels desplaçaments totals en vehicle privat i de
mercaderies.



Aconseguir un increment important del nombre de desplaçaments en bicicleta i moderat en
transport públic (petit increment) mantenint els desplaçaments a peu.

Per d’assolir aquest model, es detallen les diferents propostes d’actuacions relacionades amb els
diferents modes de transport que conforma el PMD.
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IV. Proposta
16.

Introducció

Tal com s’explica en l’anàlisi, la conversió en zona de vianants de la xarxa viària al districte de Ciutat
Vella està molt per sobre de la resta de la ciutat. Aquesta situació deriva de les polítiques de mobilitat
aplicades al districte des del començament dels ajuntaments democràtics basades en una aposta
pionera i sostinguda per a la pacificació dels carres.
Però, tal com es constata en la diagnosi, aquesta ciutat, pensada i dissenyada prioritzant el vianant, ha
perdut qualitat els últims anys.
Diverses causes expliquen aquesta pèrdua:




L’Increment exponencial de visitants atrets per la centralitat del districte i l’alt nombre de punts
d’interès turístic han augmentat la intensitat de vianants fins a la saturació en molts carrers del
districte, cosa que ha posat en crisi els objectius inicials de millora i pacificació de l’espai públic.
El model de desenvolupament econòmic, derivat en gran part de l’allau de visitants, implica una
altíssima mobilitat derivada que està generant moltes friccions entre els vianants i els altres
modes de transport en la xarxa convertida en zona de vianants.
La morfologia del teixit urbà del districte amb carrers molt estrets fa més patent la saturació de
vianants i dificulta la convivència entre modes.

Els comptatges fets marquen que el nivell de servei en molts carrers del districte és molt baix, però
encara són més simptomàtiques les apreciacions subjectives tant de les enquestes com de la
participació directa, on ha quedat palès que el veïnat, i especialment els infants i la gent gran, està
patint les conseqüències de la falta de confort en la mobilitat a peu pel districte, la qual cosa afecta la
qualitat de vida dels residents.
Aquesta situació ha provocat la necessitat de repensar les polítiques de pacificació, atès que la
conversió en zona de vianants per sí mateixa ja no assegura les virtuts d’aquesta política, perquè en
provoca la saturació, amb l’impacte físic i psicològic que aquest fet té en l’entorn veïnal. Això ha produït
un fre a les intervencions que han alentit el desenvolupament final de la pacificació de la xarxa, ja que
els carrers que falten són els que tenen més sol·licituds de pas de vehicles.
L’actual Pla de mobilitat urbana sostenible de Barcelona 2013-2018 proposa avançar cap a un nou
model de mobilitat per fer l'evolució cap a la ciutat del vianant i el resident, i el nou Pla de mobilitat
urbana de ciutat 2019-2024 en procés de redacció posa més èmfasi en aquesta transició. Tal com s’ha
explicat, a Ciutat Vella aquesta transició està molt més avançada, però actualment ha esdevingut
disfuncional en molts entorns i moments.
Així doncs, el repte principal d’aquest pla és definir un model capaç de gestionar la ciutat del vianant (la
post-car city) per retornar les millors condicions de comoditat a l’hora de desplaçar-se pel districte.
Aquest model ha de servir com a guia per millorar l’espai del vianant en equilibri amb la resta de
modes, i dictar el desplegament final d’una nova pacificació i les estratègies de regulació i equilibri tant
espacials com temporals amb resta de modes, a fi d'optimitzar la vida del resident i aconseguir la
convivència amb el visitant.

Propostes d’elements de priorització dels modes de mobilitat a Ciutat Vella.

L’arquitectura del model col·loca els vianants i el resident en el centre del dimensionament de les
xarxes de mobilitat i en el disseny d’infraestructures.
El plànol rector del model és la definició d'una xarxa complexa de vianants que retorni la qualitat de
vida associada a la mobilitat del veïnat, i la faci extensiva al treballador i al visitant. A partir de la
definició d’aquesta xarxa rectora es desenvolupa la regulació de la resta de modes.
Atès que és un entorn amb un gran volum de persones en moviment, es considera importantíssima la
descongestió dels carrers en situació de sobresaturació. Per aconseguir aquesta descongestió, calen
estratègies que afavoreixin la redistribució i el reequilibri de la intensitat d’usos per aquesta xarxa
general. No es pretén dictar els desplaçaments dels vianants, sinó promoure altres itineraris capaços
d'assumir part de l'altíssim flux de vianants que recau actualment en alguns carrers (la Rambla, carrer
de Ferran, passeig de Joan de Borbó Comte de Barcelona, etc.).

El nou model pren en consideració la importància de la mobilitat de gènere i de la vida quotidiana,
apostant per un nou model de pacificació que promou una gestió dinàmica dels espais i que mira de
regular la saturació i les friccions entre modes, i posa el vianant com a protagonista en qualsevol
decisió.
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17.

Estudi del model teòric

Tant en l'àmbit del treball tècnic (Administració, experts en mobilitat i territori, Guàrdia Urbana,
explotadors del servei...) com en el marc del procés participatiu, es va aprofundir en la definició del
model de xarxa capaç de redimensionar l’oferta del trànsit de vianants en uns itineraris amb nivells de
servei acceptables.
S’han fet reflexions teòriques sobre la prognosi de capacitat de les xarxes respectives per valorar
quines són les més apropiades en relació amb el model de referència. En definitiva, s’avalua el costbenefici d’un repartiment de l'espai entre modes, per intentar optimitzar-lo però mantenint la prioritat del
modes tous.
Les dues referencies teòriques que s’han analitzat com a “tendències” per inspirar el model són:



Repartiment de la demanda sobre una xarxa isòtropa de nivells de servei amb la conseqüència
de repartir la intensitat d’ús de manera homogènia i proporcionada en tots els carrers.
Establiment d’una xarxa jerarquitzada amb nivells de servei i intensitats diferenciats, on es
promoguin uns certs itineraris principals per accedir als focus generadors de desplaçaments,
fent que la resta de la xarxa pugui gaudir d’uns nivells de servei amb menys saturació.
Escenari actual (tarda) vs. escenari futur Ciutat Vella. Font: Elaboració pròpia, any 2017.

Tot i això, cal tenir en compte que el mode a peu no es comparable amb la resta, atès que és més
lliure, no permet un direccionament determinant, ja que el vianant fa el moviment que vol en el seu
espai.
La mateixa reflexió que la feta per als vianants es va realitzar per a la resta de modes, bicicleta, VMP,
transport públic, DUM o per al vehicle privat, avaluant estratègies de servei per a cadascun dels modes.
Els factors que condicionen la isotropia o l’anisotropia de la xarxa de bicicletes són:


Xarxa isòtropa vs. xarxa anisòtropa, vianants. Font: Elaboració pròpia.

Els factors que condicionen la isotropia o l’anisotropia de la xarxa per als vianants són:

Tendir cap a una xarxa isòtropa, on la bicicleta només disposi de carril segregat en els carrers
del perímetre, i no gaudir d’espais prioritzats en la trama interior, que s’entén com una gran
zona pedalable dispersa. Sense priorització.
Tendir cap a una xarxa jerarquitzada, on es promouen uns itineraris de connexió prioritzats o
carrils segregats quan sigui possible, que travessen el districte i apropen a les zones interiors
que, aleshores, deixen de ser espais de pas per convertir-se en espais finalistes.



La rigidesa dels focus d'atracció de visitants i altres (catedral, museus, zona comercial central,
la Rambla, etc.) i dels punts de parada del transport públic d’alta capacitat marquen un
comportament jerarquitzat amb itineraris molts definits.
 L’estructura de carrers està clarament jerarquitzada amb una malla reduïda d’uns pocs carrers
amples i la resta de la trama urbana amb carrers estrets i no sempre connexos.
Aquests factors són decisius a l'hora d’entendre que la xarxa de vianants ha de ser necessàriament
anisòtropa o jerarquitzada, model que protegeix unes zones, i vertebrant ordenadament els
desplaçaments per altres en les quals una gestió apropiada n'optimitza la capacitat. Analitzant així
cadascuna de les malles, es veu que el model per a Ciutat Vella és híbrid, amb una xarxa principal que
tendeix a la isotropia i una altra de local, anisòtropa, que permet donar els millors nivells de servei
possible a les destinacions dels desplaçaments.
Aplicant el model teòric als nivells de serveis actuals, es planteja un primer model de xarxa que es
concreta en l'esquema següent:

Xarxa isòtropa vs. xarxa anisòtropa, bicicletes. Font: Elaboració pròpia.
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Analitzats els dos models, també s’ha optat per un model jerarquitzat, atès que:
-

Incentiva l’ús de la bicicleta, en ordenar-la i donar-li uns carrils o itineraris propis, cosa que la fa
més ràpida i segura en les connexions, i li permet arribar fins al mateix punt de destinació.
Redueix el trànsit de pas per les zones interiors, que passen a ser finalistes i, per tant, a estar
més pacificades per a la vida quotidiana i amb menys friccions.

Els factors que condicionen la isotropia o l’anisotropia de la xarxa de transport públic són:



Tendir cap a una xarxa isòtropa, impermeable, on els nodes del transport públic se situen
únicament en el perímetre;
Tendir cap a una xarxa jerarquitzada, permeable, en què s’apropa l’usuari als diferents punts
d’atracció.

Xarxes DUM i vehicle privat. Font: Elaboració pròpia.

El model teòric més apropiat sembla que és l’isòtrop pels grans avantatges mediambientals, ja que
redueix dràsticament les emissions i els sorolls, i també les friccions dels modes tous amb els vehicles
privats —cotxes i motos— o de DUM, i tot plegat afavoreix la vida quotidiana.
Aquesta aposta teòrica cap un model isòtrop ha de tenir en compte, però, l’estructura circulatòria
necessària per a la ciutat, fet pel qual és necessari incorporar les vies de creuament. Per aquest motiu,
finalment el model que cal impulsar ha de ser un híbrid, jerarquitzat a curt termini però tenint l’isòtrop de
referència.

Xarxes transport públic. Font: Elaboració pròpia.

També en aquest cas sembla que la proposta de model jerarquitzat aporta millors nivells de servei,
atès que:
-

Apropa l’usuari al punt de destinació, de manera que redueix desplaçaments per l’interior del
districte des de la corona fins als punts d’atracció.
Afavoreix determinats recorreguts, i així permet que la resta de la trama urbana quedi més
pacificada.

D’altra banda, tant en les sessions del procés participatiu com tècnicament es va establir la importància
que el transport públic mantingui el servei actual, connectant i fent xarxa amb la ciutat i complementat
amb una xarxa de bus de barri, i que pugui arribar més a prop del veïnat.
Els factors que condicionen la isotropia o l’anisotropia de la xarxa del vehicle privat i la DUM
són:



El model teòric del PMD, també amb DUM i vehicle privat, es planteja jerarquitzat, gestionat amb
diferents franges horàries, de manera que s’aconsegueixin els nivells de servei més adients per a
cadascun dels modes en els moments de màxima pressió.

Aquest model jerarquitzat ha de tenir també el seu reflex en la xarxa d’aparcaments:
La millora de la qualitat dels espais interns del districte requereix una reducció dels vehicles en
superfície tant de pas com estacionats en aquestes zones.
Per això cal impulsar una xarxa d’aparcaments també jerarquitzada amb uns aparcaments relacionats
amb la xarxa oberta 24 h en les zones perimetrals per donar servei als visitants, i d'altres més interiors
que han de donar servei especialment als residents.

En conjunt, per tant, és el model jerarquitzat el que millor resposta dona als objectius del PMD, i
que suposa, de fet, l’adaptació i especialització per modes del model de superilles de la ciutat a
les especials necessitats del districte i, en concret, al mode del vianant.

Tendir cap a una xarxa isòtropa, impermeable, on el vehicle de pas no pugui entrar, i es gestioni
la distribució urbana de mercaderies des del perímetre. Amb grans avantatges mediambientals
però amb grans problemàtiques per a la DUM.
Tendir cap a una xarxa jerarquitzada, permeable, en la qual es mantingui l’accés i creuament
del districte per algunes vies, en què s'apropi els usuaris als diferents punts d’atracció, cosa que
genera, però, una gran intensitat de trànsit de pas per l’interior del districte.
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18.

Propostes Aplicació del model

18.1.

Mobilitat a peu

Com s’ha explicat, el principal repte d'aquest Pla de mobilitat del districte de
Ciutat Vella rau a equilibrar els desplaçaments de vianants entre tota la xarxa
per reduir la sobreocupació en els itineraris amb més volum de trànsit provocat
per l’afluència de no residents (visitant de dins i fora de Barcelona), vetllant, a la
vegada, perquè aquest reequilibri no suposi una afectació en la qualitat de la
vida quotidiana dels habitants del districte.
Es preveu la jerarquització d’una xarxa d’itineraris de districte o xarxa general a
peu que doni capacitat suficient per assumir, amb uns nivells de servei acceptables, bona part dels
desplaçaments dels visitants, i d’una xarxa d’itineraris de barri o xarxa local (resta de la xarxa de
carrers) que proporcioni espais menys saturats aptes per a la convivència, la vida familiar, la relació
veïnal i el petit comerç.
Aquesta estratègia suposa l’adaptació i especialització per modes del projecte de superilles del PMU de
Barcelona a Ciutat Vella.
Per aconseguir el funcionament de la xarxa general o de districte es disposa d'eines que, modulant els
nivells de servei, afavoreixen determinats itineraris, i són:
o
o

o
o
o

Intervenint sobre l'oferta incrementant l’espai de pas en les diferents tipologies; vorera —
espai segregat per modes— o plataforma única —espai compartit pels modes.
Intervenint sobre la demanda reequilibrant les aportacions dels emissors de visitants que
són les parades del transport públic i col·lectiu a fi de rebaixar la pressió en les zones
més saturades.
Actuar sobre els itineraris més saturats per repartir els fluxos reubicant els passos de
vianants i amb senyalització orientativa.
Comunicant en els canals adequats la xarxa general.
Intervenint en els àmbits escolars potenciant un entorn més segur i més amable.

Com s’ha explicat en el model teòric, la priorització d'itineraris de la xarxa jerarquitzada redueix la
pressió sobre la resta dels carrers i les places del districte. Aquesta reducció permet generar illes de
tranquil·litat que faciliten i milloren la vida quotidiana. Les actuacions en aquesta xarxa local es basen
a:
o
o

Les propostes inicials s'estructuren tenint en compte que el model ha d’atendre prioritàriament el
vianant; un cop acomodat aquest, s’incorporen la xarxa de bicicletes i la de transport públic i, finalment,
la de la distribució urbana de mercaderies i la de transport privat.

Millorar la qualitat i accessibilitat de la xarxa de vianants dels barris fent èmfasi en les
connexions amb els equipaments.
Millorar l’accessibilitat i seguretat tant diürna com nocturna de la xarxa.

La concreció de les propostes inclouen també aquelles aportacions que han anat sorgint del procés de
participació ciutadana; en general, les opinions recollides donen suport a l’estratègia de mobilitat a peu
del PMD considerant les dificultats que sorgiran a l'hora de desenvolupar les actuacions previstes.
La proposta de xarxa, el plànol rector del PMD, es concreta en l'esquema següent:
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18.2.

Mobilitat en bicicleta

Els darrers anys, la integració de la bicicleta a la mobilitat de la ciutat de
Barcelona ha suposat una reordenació de bona part de la xarxa viària, ja
que els seus itineraris segregats afecten la secció transversal i longitudinal
dels carrers per la qual circula, i la dels carrers a la qual creua, per la qual
cosa la complexitat de generar una xarxa de carrils bici és no només
generar un espai en la secció transversal de cada carrer, sinó també
integrar una nova xarxa dins de les xarxes de mobilitat preexistents.

La proposta de xarxa tenint en compte les reflexions del veïnat en els diferents espais de participació
es concreta en l'esquema següent:

Dins del districte de Ciutat Vella, la complexitat és singular, atès que a part
d'inserir els itineraris i generar una nova xarxa, l’estructura irregular dels carrers i el gran volum de
vianants i de vehicles del districte no permet una fàcil implementació d’una xarxa en un espai exclusiu.
El marge de millora de la mobilitat en bicicleta és ampli. És viable establir una xarxa jerarquitzada en
funció de la seva localització i de l’encaix de la mobilitat de la bicicleta amb tots aquests factors
compartint un mateix espai per a diversos usos, és a dir, compartir l’espai en diferents usos i períodes
de temps.
o

o

o

Generar una estructura clara d’itineraris en bicicleta, que articuli el territori tant
longitudinalment com transversalment, configurant, a poc a poc, un sistema d’equipaments
per a la bicicleta al voltant d’aquesta xarxa (aparcaments, tallers, Bicing, bicicletes, punts de
lloguer a llarg termini...).
Crear àrees (gran afluència de vianants) on, en determinats moments, es reguli baixar de la
bicicleta i caminar, amb excepció dels residents d’aquestes àrees. Limitar la utilització de
bicicleta o vehicles de mobilitat personal en determinats entorns i determinats moments de
l’any (mobilitat turística).
Apostar clarament per reforçar el civisme, la cultura, el respecte i el control de l’ús de la
bicicleta.

Les bicicletes es regulen, tal com indica l’ordenança OCVV, aplicant singularment l’article que regula la
circulació per zones de vianants, on s’inclou l’apartat següent:
“En els espais reservats per a vianants s’ha de suspendre la circulació en els moments
d’intensitat alta o aglomeració de circulació de vianants.
Si no es poden mantenir les condicions de seguretat, el ciclista ha de baixar de la bicicleta i
caminar.”

En aquest aspecte, es proposa regular la circulació de bicicletes (baixar de la bicicleta) en determinats
sectors de Ciutat Vella de 12.30 a 20.30 hores per l’alta aglomeració de persones i la impossibilitat de
garantir les condicions de seguretat. Per delimitar aquests espais, s'elaborarà un estudi específic.

18.3.

Mobilitat en VMP i en grups

La mobilitat de VMP i en grups genera unes friccions importants amb altres modes en molts carrers del
districte.
Per tant, aquest pla consolida l’estratègia actual de regulació específica de l’Ordenança de vehicles de
mobilitat personal al districte de Ciutat Vella. Es mantenen les rutes especificades en l’ordenança i les
restriccions temporals.
La clau per la circulació dels VMP al districte rau a eliminar la problemàtica derivada de l’ús comercial
d’aquests vehicles sense impedir el desenvolupament dels VMP d’ús privat com a mode de mobilitat
més sostenible.
També és important anar desplaçant els focus generadors d’aquesta mobilitat comercial fora del centre
urbà del districte i desplaçar-los cap a la xarxa bàsica de carrils i itineraris autoritzats, així com reforçar
el control i compliment de l’ordenança.
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18.4.

Mobilitat en transport públic i col·lectiu

El pla consolida la xarxa ortogonal proposada al PMU de Barcelona i garanteix
l’accessibilitat dels residents a tota la ciutat, i també fa arribar el bus de barri a tots
els barris. Es manté el servei actual de bus al districte, sens perjudici de traslladar
l'itinerari en determinats episodis o esdeveniments com ja es fa ara.
Com que una bona part de les entrades de visitants al districte (80%) es
produeixen en transport públic, bàsicament en metro (85%), les accions que ajudin
a millorar la gestió de les parades i de les boques de metro (i del seu entorn urbà)
són fonamentals per fer compatibles aquests fluxos amb la xarxa de vianants proposada.
Hi ha un altre grup de visitants que venen en autocars discrecionals i que paren molt a prop dels
accessos més congestionats del districte. Es mouen alts volums de persones en grup (entre 50-60) en
itineraris amb baix nivell de servei, cosa que no ajuda a garantir la comoditat dels desplaçaments que
volem per al nostre districte.
Cal esmentar que en el marc del pla de mobilitat turística, està engegat un grup de treball on un dels
projectes per al 2018 és elaborar una proposta de regulació del transport discrecional de serveis
turístics que tingui per objectius:
-

-

Disposar d’informació rigorosa per prendre decisions i millorar la integració d’aquests serveis
públics a la ciutat: univers, tipologia de servei, recorreguts, aparcament, etc.
Reduir la congestió d’autocars en espais i moments concrets, i reduir la indisciplina en l’ús de
parades i estacionaments, així com reduir la pressió a l’espai públic de la circulació dels grups
turístics usuaris de l’autocar.
Afavorir l’accés d’autocars amb motoritzacions més eficients i restringir els vehicles més
contaminants.

Ordenar tots aquests desplaçaments és un repte de vegades molt complex que necessita
ineludiblement aprofundir en el viatge a peu d’anada o tornada fins a la parada i/o estació, i en l'espera
del vehicle tant públic com col·lectiu. Així, reconsiderar l’origen del darrer desplaçament a peu i el
volum de persones que podem admetre en cada moment permet desconcentrar els fluxos i avaluar les
condicions d'aquest desplaçament. Per tant, es proposa estudiar la ubicació de les parades per millorar
els nivells de servei.
El present Pla de mobilitat del districte incorporarà les impressions i actuacions del Grup de treball de la
Mobilitat Turística.
Les mesures relacionades amb la mobilitat en transport públic i col·lectiu se centren a:
o
o
o

Ajustar les xarxes de transport públic per coordinar-les amb la resta de modes, especialment en
consonància amb la xarxa de vianants.
Millores de les parades de transport públic per incrementar la seva funcionalitat i accessibilitat.
Transformar el model de la xarxa de transport col·lectiu en consonància amb el Pla de mobilitat
turística. Això representa controlar la mida del grup i el punt de parada (punt de sortida i
arribada del desplaçament), de manera que es reparteixin al voltant del perímetre de Ciutat
Vella (un punt a cada façana del districte) i sempre en indrets que no entrin en fricció amb la
mobilitat veïnal. La desconcentració d’aquests punts de baixada i pujada de visitants, d’acord
amb la nova xarxa de vianants proposada, és indispensable per aconseguir una millor
distribució de les arribades a les zones d’oci i turisme del centre de la ciutat.

o

o

Fomentar les arribades en metro en lloc de l’autocar convencional (un 40% dels serveis
d’autocar tenen origen a la mateixa ciutat de Barcelona) en consonància amb la xarxa de
vianants prevista, a fi d’afavorir els itineraris prioritzats.
Pel que fa al servei de taxi, caldrà estudiar en detall el repartiment de les places de parada, de
cara a optimitzar el servei en relació amb la nova xarxa de mobilitat proposada.

18.5.

Mobilitat en vehicle privat

El Pla adapta el transport privat a l’espai-temps disponibles, i garanteix
l’accessibilitat contínua del veïnat als aparcaments i a l’activitat econòmica, però
controla el trànsit de pas en determinats moments de congestió, ajustant
l’afectació als desplaçaments de ciutat.
La proposta consisteix a desenvolupar un model fix de gestió del trànsit
intel·ligent, que reguli la mobilitat privada, discriminant el tipus d'usuari (resident,
comerciant, autoritzat, servei, de pas...) i el seu vehicle (en funció de la tipologia)
al llarg del dia, en què la demanda interior i la de pas canvia.
Així, l’esquema general de trànsit regulat estaria format per:
-

Accessos perimetrals al districte per la Ronda Zero.
Control per facilitar l’accés a les zones restringides a residents i usuaris finalistes en
determinades vies.
Control per facilitar l’accés a les zones restringides a vehicles poc contaminants i/o amb un
sistema actiu d’assistència a la conducció.

Les mesures relacionades amb la mobilitat en vehicle privat tindran per objectiu dissuadir el trànsit
de pas per l’interior dels barris. Així, es proposa:
1. Definir i identificar la xarxa destinada al vehicle privat per reduir el trànsit de pas i garantir
l'accés finalista (veïnat, serveis autoritzats i aparcaments, vehicles nets, etc.).
2. Aplicar millores i premis que estimulin incrementar la funcionalitat i sostenibilitat del transport
privat.
3. Desplegar mesures en gestió i innovació tecnològica a la xarxa bàsica.
4. Potenciar campanyes per al foment del cotxe compartit i net i la utilització responsable del
vehicle privat.
La proposta inicial de la xarxa, tenint en compte les reflexions del veïnat en els diferents espais de
participació, es concreta en els esquemes següents. En tot cas, és important ressaltar que, atesa la
importància de la proposta de gestió de la nova xarxa, s'ha de validar en processos de participació
específics ajustats a l'entorn territorial corresponent.
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18.6.

Superposició de xarxes de mobilitat

Per reduir al màxim possible les friccions entre modes s’ha treballat superposant sistemàticament les
diferents propostes de xarxes fins a trobar el millor acord. L’esquema següent explica aquesta
superposició:
Plànol de superposició de les xarxes de mobilitat.
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18.7.

Distribució urbana de mercaderies

18.8.

Gestió dinàmica de la xarxa

De la diagnosi ha quedat pales que actualment la DUM representa un dels
modes amb més disfuncionalitats pròpies i generades al districte. Tenint em
compte que és fonamental per a l’activat econòmica del districte, la seva
ordenació és clau per a la millora de la mobilitat general.

La complexitat de l’estructura urbana, la gran demanda de desplaçaments, aparcaments i espais
d’estada i la limitació de l’espai físic que els ha de donar suport fa necessari: incorporar la
temporalitat de l’ús de l’espai, de manera que amb una gestió dinàmica d'aquest sigui possible
augmentar l’oferta i la comoditat dels desplaçaments.

Aquest pla té com a objectiu impulsar un canvi de model del sistema
tradicional amb vehicles contaminants i d’alt impacte a la via pública cap a un
sistema més sostenible i que generi menys impacte als carrers, cosa que
redueixi les friccions amb els modes de desplaçament tous.

El model propositiu consisteix a establir en paral·lel la gestió espacial de l'espai públic i la temporal en
funció de franges horàries i dels modes de transport. Per a això, és imprescindible la utilització de
tecnologies intel·ligents, que permetin optimitzar l’aprofitament dels espais destinats als diversos
modes.
Oferta d’espais >> Gestió temporal + Compartir espais els diversos modes >>>Increment de
l'oferta d’espais

S’incentivarà el creixement del sistema de “trencament de càrrega” habilitant microplataformes al
perímetre i cicles de més de dues rodes destinats al transport de mercaderies circulant per l'interior.
També es vol potenciar un sistema que fomenti que el destinatari es desplaci per recollir la paqueteria
implementant una xarxa de consignes. Abans d'aplicar-ho, es farà un estudi en detall per determinar
l’impacte derivat.
Mentre s’aconsegueix aquest canvi de model, el sistema tradicional de càrrega i descàrrega
s’endreçarà per reduir el problema de càrrega i descàrrega informal actual (40% de les operacions)
incrementant notablement les places a les vies perimetrals i als carrers i les places de l'interior. El total
de les places estaran regulades com a DUM —zones i temps màxims ajustats—, per afavorir la màxima
eficiència i rotació.

Demanda d’espais >> Gestió temporal + Diferenciar tempos segons modes >>> Augment
d’espais en relació amb els temps >>> Augment del nivell de servei per cada mode.

Zones de càrrega i descàrrega actuals

La conjunció de la gestió de temps i de l'espai redueix friccions entre els diferents modes i evita el
trànsit de pas de vehicles privats en determinades hores del dia, en les quals l’interior necessita un
reforç de la seva capacitat.
El projecte de gestió temporal necessita que s'elabori un estudi específic que concreti les franges
horàries de regulació més adients, determini la tecnologia que cal aplicar i estableixi les diverses fases
d’aplicació.
Una primera proposta basada en la diagnosi del pla està composta per quatre franges horàries de mati,
de migdia, de tarda i de nit:
Caldrà tenir en compte els diversos modes i els seus comportaments temporals, dels quals podem
concretar ja els aspectes més importants que cal considerar:
-

Matí: a primera hora del matí, cal preservar els desplaçaments cap a la feina, i també els de
l'economia de família, i principalment l’accés a les escoles.
Migdia: durant el matí, cal efectuar les tasques de distribució de la càrrega i descàrrega per
proveir el comerç i d’altres activitats.
Tarda: a partir de migdia i fins a darrera hora de la tarda, cal preservar de nou els
desplaçaments veïnals i, en especial, de la gent gran, així com d’altres activitats de proximitat,
la recollida de nens i nenes de les escoles i els jocs infantils i juvenils.
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-

Nit: a la nit, no sembla necessari preservar l’espai de la mobilitat, que pot aportar més facilitat
d’accés a les residències, flexibilitat per a la resta de veïns i també una percepció més gran de
seguretat.

Una de les possibles propostes de distribució horària de les quatre franges proposades és la que
s’indica posteriorment:
PERIODE
Matí
Migdia
Tarde
Nit

HORARI
(07:30 a 09:30)
(9:30 a 12:30)
(12:30 a 20:30)
(20:30 a 07:30)

vianants
Lliure accés
Lliure accés
Lliure accés
Lliure accés

bicicletes
Lliure accés
Lliure accés
Lliure accés *
Lliure accés

VMP
transport públic
Accés Regulat Lliure accés
Accés Regulat Lliure accés
Accés Regulat Lliure accés
Accés Regulat Lliure accés

DUM
Accés Regulat
Lliure accés
Accés Regulat
Accés Regulat

Veh. Privat
Accés Regulat
Lliure accés
Accés Regulat
Lliure accés

* Excepte en àrees regules per l’ordenança.
Caldrà desenvolupar la seva implantació amb proves pilot en zones de petit abast que permeti verificarne el funcionament.
Respecte a les zones d’accés regulat:



18.11. Seguretat viària
D'acord amb el que estableix el PLSV de Barcelona, es planteja una reducció
d’un 20% dels accidents del districte, sobretot dels atropellaments: zero
víctimes mortals.
Cal continuar reduint els accidents en els propers sis anys; per tal d’assolir el
repte de les zero víctimes mortals, les mesures relacionades amb la
seguretat viària se centren a:
1.
2.
3.
4.

Transformar la xarxa per evitar els accidents.
Aplicar millores en la xarxa actual que suposin una reducció del risc d’accident.
Incorporar nous elements de gestió de l’accidentalitat.
Potenciar la comunicació i les campanyes de reducció dels accidents.

Per poder circular per les zones d’accés restringit a vehicles, s’establirà l’obligatorietat de disposar d’un
sistema actiu d’assistència a la conducció. Aquest requeriment serà establert per l’Ajuntament de
Barcelona, un cop establerta la certificació del sistema per part de la DGT.

Es proposa que els vehicles del residents, dels usuaris dels aparcaments de rotació, i dels
serveis d’emergència i taxis, tinguin accés a les zones regulades del districte.
Per delimitar aquests espais, s'elaborarà un estudi específic.

18.9. Aparcament
L’estratègia sobre l'aparcament al districte és triple:
a) Establir amb caràcter general l’ús exclusiu del resident i dels usuaris de les
places d’estacionament en superfície.
b) Facilitar una ocupació més gran dels aparcaments fora de la calçada per
part dels residents mitjançant l’establiment de pactes amb els gestors dels
aparcaments públics que suposin oferir abonaments sostenibles, en
condicions de preu avantatjoses per al veïnat, però amb restriccions de l’ús
del seu cotxe en hores punta.
c) Destinar l’aparcament fora de la calçada com a únic lloc on pot acabar el seu desplaçament un cotxe
de qualsevol persona forana.
18.10. Medi ambient
Les conseqüències de l’aplicació de totes les mesures que el Pla de mobilitat
del districte planteja suposen una important reducció de les emissions, en la
línia que estableix el projecte de llei de canvi climàtic a Catalunya, on es
determina una reducció del 15% de les emissions contaminants
atmosfèriques del 2005 al 2020, és a dir, un 1% anual.
Tot plegat en paral·lel al fet que la reducció del vehicle privat i l'ordenació de
la DUM contribueixin a reduir la contaminació acústica, tant de dia com de
nit, sobretot en determinats entorns del districte on actualment s’han detectat problemes.
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19.

Mesures

19.1.

Mobilitat a peu

Índex de mesures orientades als vianants:
V.1
Transformació - definició de la xarxa de vianants. Creació d’una
xarxa de districte i una xarxa local de caràcter més residencial
V.1.1 Creació d’una xarxa de districte amb uns nivells de servei
admissibles en els horaris de màxim moviment.
V.1.2 Adequació de la xarxa local a la mobilitat quotidiana dels
vianants
V.2

Millora de la xarxa de vianants per incrementar-ne la funcionalitat
V.2.1 Revisió de l'accessibilitat de tota la xarxa de vianants de Ciutat Vella. Pla d'accessibilitat
a tots els equipaments del districte agrupats illa per illa

V.3

Aplicar actuacions de millora de la gestió d’aquesta nova xarxa jerarquitzada
V.3.1 Coordinació d'accions entre els diferents serveis (turisme, mobilitat…) per desenvolupar
les mesures del Pla estratègic de turisme i del Pla de mobilitat turística
V.3.2 Pla de senyalització identificativa de la xarxa de districte

V.4
Establir estratègies de comunicació, educació i sensibilització per reforçar les mesures de
transformació de la xarxa
V.4.1 Pla de comunicació de la xarxa de districte
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Actuacions:

Codi:

V1.1

Juny del 2018

A fi d’aconseguir millorar la qualitat dels desplaçaments a peu del districte, es
proposa:

Línia d’actuació principal:



V1 Transformació i definició de la xarxa de vianants. Creació d’una xarxa
general i una xarxa local



Nom de la proposta:
Creació d’una xarxa de districte amb uns nivells de servei admissibles en els
horaris de màxim moviment
Districte:



Ampliar i millorar la capacitat dels carrers, actuant a les voreres i les
calçades, i convertint en zones de vianants els itineraris acordats.
Afavorir la separació física de les xarxes de mobilitat que, en determinats
moments, entren en conflicte en el mateix període de temps
(bicicletes/vianants/VMP), estudiant incorporar senyalització en aquells
casos en què el carrer sigui plataforma única.
Estudis i proves pilot de pacificació de carrers abans de prendre iniciatives
de transformació física dels itineraris.

Xarxa de vianants proposada

Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
El nucli antic de la ciutat rep 1,5 milions de desplaçaments, on 4 de cada 5 es fan a peu o
en transport públic. De tots aquests desplaçaments, 1 milió els fan persones no residents
del districte, i això comporta serioses afectacions a la qualitat de vida dels residents tant
per volum, com per soroll, seguretat, etc.
La proposta consisteix a dotar la xarxa de districte amb la millor oferta possible
que millori els nivells de servei i permeti disminuir la intensitat en els espais
interiors, preveient la millora de les diferents problemàtiques descrites en la
diagnosi del pla, i en concret:
•
•
•
•
•
•
•

Garantir la connectivitat a peu per l’interior del districte de Ciutat Vella, sense friccions
amb la resta de modes de transport (bicicletes i vehicles de mobilitat personal).
Promoure els desplaçaments a peu incrementant l’espai públic destinat al vianant.
Millorar la qualitat urbana de la ciutat i convidar els residents i visitants a caminar pels
itineraris jerarquitzats en funció de la seva destinació.
Millorar la seguretat en els desplaçaments.
Segregar la mobilitat de vianants dels diferents modes incorporant una nova regulació
horària.
Millorar els espais amb grans fluxos de vianants.
Assegurar que la ciutat sigui un espai on hi hagi una qualitat de vida que atén la
diversitat de les persones que l’habiten.

L’estratègia de pacificació que preveu actuacions que separen els fluxos dels diferents usos
i usuaris de les vies de l’interior del districte.
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En concret, les mesures es divideixen en tres grans apartats:
(1)Transformar els carrers, actuant en les voreres i les calçades, i convertir en zones
de vianants els itineraris acordats.

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

(2) Potenciar i millorar els carrers de la xarxa general de districte. Proves pilot abans
de prendre iniciatives de transformació física dels itineraris.
(3) Modificar i millorar la connectivitat de la xarxa general de vianants.
A continuació es mostren una sèrie de mesures sobre la xarxa general de vianants dels
diferents barris del districte:
La Barceloneta








(1) Millora del carrer de Pepe Rubianes, actuant en les voreres i les calçades per
millorar la mobilitat dels vianants.
(3) Elaborar un estudi i executar un projecte per orientar els fluxos de la plaça de
Pau Vila. L’objectiu seria orientar els fluxos de la plaça de Pau Vila per adreçar els
vianants que provenen de l’estació de metro de la Barceloneta cap a les platges del
carrer del Doctor Aiguader i per la banda del Port vorera moll de la Barceloneta;
senyalització.

Altres mesures:





Projecte; execució de transformació de la Via Laietana i carrer de Jonqueres, per
ampliar i millorar la mobilitat dels vianants.
Projecte de millora de la mobilitat dels vianants a l'avinguda del Marquès de
l'Argentera, pla de Palau, passeig d'Isabel II. (1)
Estudi; potenciació com a eix de vianants de l'eix avinguda de la Catedral, avinguda
de Francesc Cambó, carrer de Sant Pere Més Baix fins al passeig de Lluís Companys i
l'estació de metro d'Arc de Triomf. (2)
Impulsar les connexions del parc de la Ciutadella fins al mar dins del marc del Pla
director de la Ciutadella. (3)
Realització de les obres previstes en el projecte de la plaça d'Antoni Maura, creació
d'un gran pas de vianants central. (3) (Projecte en curs i dotat)

Altres mesures:



Avançar amb les connexions de vianants per sobre de les vies del tren fins al parc de
la Ciutadella.
Cercar una solució al carrer de la Princesa que sigui capaç de segregar la mobilitat
de vianants, de bicicletes, de càrrega i descàrrega, etc.

Revisar la capacitat i funcionalitat de les voreres de l'eix Joan de Borbó Comte de
Barcelona (banda moll); Doctor Aiguader, passeig de Salvat Papasseit, passeig
Marítim, i Trelawny; Pepe Rubianes.
Avançar amb les connexions de vianants per sobre de les vies del tren fins al parc de
la Ciutadella.
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El Gòtic:










Projecte; execució de transformació de la Via Laietana, per ampliar i millorar la
mobilitat dels vianants.
Desenvolupar el projecte de transformació de la Rambla, ampliant voreres i reduint
el trànsit de pas de vehicles, per millorar la mobilitat dels vianants tant
longitudinalment com transversalment, millorant les connexions amb el mar i amb la
plaça de Catalunya, avinguda de les Drassanes i avinguda del Paral·lel. (1)
Projecte per millorar la mobilitat dels vianants de la plaça de Catalunya i el carrer de
Fontanella. (1)
Projecte per millorar la mobilitat i els espais dels vianants, estudiant la secció de pas
pel vehicle privat al passeig de Colom. (1)
Realització de les obres previstes en el projecte de la plaça d'Antoni Maura, creació
d'un gran pas de vianants central. (3) (Projecte en curs i dotat)

Altres mesures:




Elaborar estudis específics per eliminar les friccions al carrer de la Canuda, plaça de
George Orwell i a la plaça Reial, i implementar-los.
Cercar una secció a l'eix Ferran-Jaume I que sigui capaç de segregar la mobilitat de
vianants, de bicicletes, de càrrega i descàrrega, etc.
Revisar la funcionalitat de l'avinguda del Portal de l'Àngel fins a la Catedral.
Eliminació d'obstacles, millora de paviment, etc.






Desenvolupar el projecte de transformació de la Rambla, ampliant voreres i reduint
el trànsit de pas de vehicles, per millorar la mobilitat dels vianants tant
longitudinalment com transversalment, millorant les connexions amb el mar i amb la
plaça de Catalunya, avinguda de les Drassanes i avinguda del Paral·lel. (inclòs al
Gòtic) (1)
Millora de la mobilitat de vianants al carrer de Pelai. (1)
Estudi; projecte; execució de millores per potenciar l'eix de vianants (CarmeHospital i Sant Antoni Abat) i del carrer de Sant Pau. Proves pilot (2)
Millorar la zona de vianants del tram de carrer dels Tallers entre la ronda i el carrer
de Gravina. (2)
Proves pilot carrer del Carme, carrer de l'Hospital, carrer de Sant Antoni Abat (2)

Altres mesures:


Elaborar estudis específics per eliminar les friccions als carrers del Bonsuccés i
d'Elisabets, i plaça dels Àngels, i implementar-los.

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris – Guàrdia Urbana.

El Raval:
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Actuacions:

Codi:

V1.2

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
V1 Transformació – definició de la xarxa de vianants. Creació d’una xarxa
general i una xarxa local
Nom de la proposta:
Adaptació de la xarxa de barri als equipaments per garantir-ne la seguretat i
connectivitat
Districte:

Amb l'objectiu de millorar la qualitat dels desplaçaments a peu del districte es
proposa:
(1) Estudi i millores dels itineraris d'accés als equipaments per garantir-ne la
seguretat i connectivitat. Prioritzar camins escolars, mobilitat "de les cures",
revisar la senyalització, habilitar espais de protecció per als vianants, espais de
lleure, etc.; Aplicació de les mesures.
(2) Estudi i millora dels carrers de la xarxa de barri amb problemes de fricció o
permeabilitat.
(3) Revisió i millora de la visibilitat nocturna. Uniformització de nivells lumínics a
tota la xarxa per millorar la seguretat, afavorint la diversificació nocturna
d'itineraris (execució inclosa dins del següent Pla d'enllumenat 20-23).

Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Garantir la seguretat i connectivitat universal d’una xarxa de vianants que connecti els
principals equipaments del districte i les principals parades de transport públic és una
condició indispensable per impulsar definitivament la mobilitat a peu per l’interior d'aquest
districte.
El problema d’aquestes actuacions és el canvi en els usos de la via pública, en desplaçar
uns usos poc sostenibles (com l’aparcament o l’espai de circulació dels vehicles de motor)
per encabir-hi uns usos molt més sostenibles, com anar a peu i en bicicleta.

L’objectiu de la proposta rau a millorar la qualitat dels espais i dels
desplaçaments en els àmbits més quotidians del districte i que inclogui la solució
de les diferents problemàtiques descrites en la diagnosi del pla:
•
•
•
•
•
•

Garantir la connectivitat a peu per l’interior del districte de Ciutat Vella, sense friccions
amb la resta de modes de transport (bicicletes i vehicles de mobilitat personal).
Promoure els desplaçaments a peu incrementant l’espai públic destinat al vianant.
Promoure altres usos ciutadans en l’espai públic.
Millorar la seguretat en els desplaçaments.
Garantir la connectivitat entre els diferents equipaments del districte i les principals
parades de transport públic.
Dur a terme un treball pedagògic amb els equipaments educatius del territori (escoles,
esplais...) que potenciï la mobilitat sostenible, l’autonomia i la corresponsabilitat amb
l’entorn i la comunitat.

A continuació es mostren una sèrie d’actuacions sobre la xarxa de vianants dels diferents
barris del districte:
La Barceloneta


Analitzar i millorar itineraris segurs entre zones que uneixin la xarxa d'equipaments
escolars, sanitaris i espais de lleure. Preferentment els centres d'Alexandre Galí,
Escola Infermeria, Bressol La Mar, Joan Salvat Papasseit, etc., i en la resta
d’equipaments del barri (mercat, CAP i hospital); implantació de les millores. (1)

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera


Analitzar i millorar itineraris segurs, en especial per als equipaments educatius (Pere
Vila, Cervantes, La Salle, etc.) i a la resta dels d’equipaments del barri (CAP, parcs i
places); estudi i implantació del camí escolar per als equipaments educatius que hi
ha a l'entorn de Via Laietana. Implantació de les millores. (1)



Ampliació de les voreres de Via Laietana, reducció de la capacitat de circulació en
vehicle privat i millora dels passos de vianants. (2)

El Gòtic:



Analitzar i millorar itineraris segurs al voltant dels equipaments de barri, sobretot el
Gòtic sud i l'entorn de la Catedral; implantació de les millores. (1)
Estudi i aplicació de millores per eliminar les friccions al carrer de la Canuda, plaça
de George Orwell, carrer d'Escudellers i a la plaça Reial. (2)
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Ampliació de les voreres de Via Laietana, reducció de la capacitat de circulació en
vehicle privat i millora dels passos de vianants. (2)

El Raval:




Analitzar i millorar itineraris segurs al voltant dels equipaments de barri, zona
universitària, Mercat de la Boqueria; implantació de les millores. (1)
Elaborar estudis específics per eliminar les friccions als carrers del Bonsuccés i
d'Elisabets i plaça dels Àngels, i implementar-los. (2)
Millora de la permeabilitat de vianants transversal de la Rambla del Raval. (2)
(Projecte en curs i dotat)

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.
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Actuacions:

Codi:

V2.1

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:

Amb l'objectiu de millorar la qualitat dels desplaçaments a peu del districte es
proposa:

Nom de la proposta:

(1) Estudi dels carrers amb problemes
d'accessibilitat i execució segons priorització
consensuada amb el Districte a partir de la
detecció recollida pels tècnics i tècniques de
l'IMPD.

Revisió de l'accessibilitat de tota la xarxa, prioritzant la xarxa preferent de
vianants de Ciutat Vella. Pla d'accessibilitat a tots els equipaments del districte
agrupats illa per illa.

(2) Estudi per a l'eliminació d'obstacles a la via
pública, tant fixos com mòbils, especialment a
les voreres.

Districte:

(3) Pla per adaptar la senyalització del
districte a les persones amb disfuncions auditives i/o oculars.

V2 Millora de la xarxa de vianants per incrementar-ne la funcionalitat

Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Garantir l’accessibilitat universal de la xarxa de vianants és una condició indispensable per
impulsar definitivament la mobilitat a peu per l’interior del districte.

A continuació es mostren una sèrie d’actuacions sobre la xarxa de vianants dels diferents
barris del districte:
La Barceloneta


Aquesta mesura va en línia amb la resolució de diferents problemàtiques
descrites en la diagnosi:
•
•
•
•
•

Garantir la seguretat i accessibilitat dels espais per a vianants.
Promoure itineraris segurs entre els equipaments, sobretot els escolars.
Incrementar l’espai públic destinat al vianant.
Millorar la qualitat urbana de la ciutat i els espais de convivència.
Generar espais per i per a tothom. Accessibilitat universal.

Estudi de les mesures per adaptar progressivament a la normativa d’accessibilitat les
voreres del barri, sobretot aquelles que coincideixen amb els itineraris principals i les
que envolten els equipaments del barri; Implementació de proves. (1)

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera


Estudi i aplicació de les mesures per adaptar progressivament a la normativa
d’accessibilitat les voreres del barri, sobretot les que coincideixen amb els itineraris
principals i les que envolten els equipaments del barri. (1)

El Gòtic


Implantació de les mesures per adaptar progressivament a la normativa
d’accessibilitat les voreres del barri, sobretot les que coincideixen amb els itineraris
principals i les que envolten els equipaments del barri. (1)

El Raval


Estudi i aplicació de les mesures per adaptar progressivament a la normativa
d’accessibilitat les voreres del barri, sobretot les que coincideixen amb els itineraris
principals i les que envolten els equipaments del barri. (1).

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris - Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
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Codi:

o

V3.1

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:

o

Acords amb l'Associació de guies turístics per concretar la intensitat i
tipologia dels grups i les guies en les rutes generades.
Regular conjuntament amb la Direcció de Turisme l'exercici de guiatge de
grups a Ciutat Vella.

Tot això en coordinació amb el Pla estratègic de turisme.

V3 Aplicar actuacions de millora de la gestió d’aquesta nova xarxa
jerarquitzada

(2) Estudi i impuls de mesures per repartir entre totes les estacions de la xarxa
de metro l'accés al districte.

Nom de la proposta:

(3) Estudi de mesures alternatives per potenciar i canalitzar adequadament els
itineraris a peu des dels punts d'origen fins a les zones de màxima atracció
turística i comercial.

Coordinació d’accions entre els diferents serveis (turisme, mobilitat...) per
desenvolupar les mesures del Pla de mobilitat turística
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
En referència als espais de gran afluència (EGA), aquests són llocs (icones i entorn o
barris) que experimenten una pressió turística i afluència més gran de visitants, i
evidencien la necessitat de gestionar-los de manera específica. En aquestes zones es
produeix una ocupació de gran intensitat, en què destaquen serveis, activitats i usos de
caràcter excepcional enfocats a la visita, acompanyats d’un gran volum de mobilitat.
Reptes:
 Dificultat de la definició geogràfica dels límits.
 Diferents necessitats i contextos que requereixen diferents actuacions.
 Coordinació interna i externa i alineació d’actors.
 Capacitat del marc legal i de les eines de planejament.
 Les decisions que afecten els turistes afecten la vida quotidiana.
 Dificultat de delimitar la capacitat de càrrega en espais oberts.
Objectius del grup de treball:
Fomentar la transferència de coneixement i l’intercanvi de bones pràctiques relacionades
amb la gestió d’EGA, per destacar-les i replicar la seva experiència en altres territoris.
Oferir un espai per coordinar l’acció entre els districtes, les àrees i els agents externs, per
garantir la coherència, l’eficàcia i l’eficiència del desplegament d’accions concretes als EGA.
Deliberar i dissenyar les operacions que cal aplicar als EGA a través de taules operatives
en l’àmbit intern amb els agents municipals implicats, ja siguin districtes, àrees o
empreses municipals.

Internament a cada barri es portaran a terme una sèrie d’actuacions encaminades a
millorar la gestió, com per exemple:
La Barceloneta


Desenvolupar el paquet de mesures de gestió dels
fluxos de visitants a les platges del barri de la
Barceloneta dins de les mesures del Pla estratègic de
turisme (zona de gran afluència: platges). (3)

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera


Impulsar a l'ATM un canvi de nom de les parades de metro de Ciutadella / Vila
Olímpica per Vila Olímpica / Platges o Ciutadella / Platges per desconcentrar els
fluxos d’accés a les platges... (2)

El Raval


Impulsar a l'ATM el canvi de nom de l'estació
de metro de Drassanes per "DrassanesRambla" a fi de convidar els visitants a pujar
per la Rambla. (2)
Actuacions:

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris - Grup de treball de Mobilitat dins del Pla estratègic de turisme de
l’Ajuntament de Barcelona.

Actuacions:
Per millorar la gestió d’aquesta nova xarxa jerarquitzada, es proposa:
(1) Estudis i acords:
o

Acord entre Administració i operadors del sector del guiatge a la via pública
per concretar les rutes entre els diferents punts singulars (PIC) i establir la
seva capacitat de càrrega admissible.
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Codi:

V3.2

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
V3 Aplicar actuacions de millora de la gestió d’aquesta nova xarxa
jerarquitzada
Nom de la proposta:
Pla de senyalització identificativa de la xarxa de districte
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
A fi d'incidir en la jerarquització dels itineraris de vianants a l’interior del districte, cal
diferenciar les vies de la xarxa bàsica mitjançant una senyalització informativa clara i
senzilla. Aquesta senyalització haurà d’informar el vianant que es troba dins de la xarxa
principal de vianants i quins són els punts als quals pot accedir a través d’aquesta xarxa.
Actuacions:
Per millorar la gestió d’aquesta nova xarxa jerarquitzada, es proposa:


(1) Estudis de noves tecnologies mitjançant una implantació innovadora de
nous sistemes de gestió o senyalització dinàmica, sistemes d'informació
intel·ligent sobre la xarxa de vianants. Instal·lació de panells informatius,
apps, etc.



(2) Pla de senyalització que informi els visitants i els usuaris habituals del
districte de la xarxa preferent i implementar noves tecnologies mitjançant
contractació innovadora de nous sistemes de gestió o senyalització
dinàmica, sobre la xarxa de vianants. Realització d'un pla de senyalització
orientativa que informi el ciutadà usuari del districte de la xarxa preferent.

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona
(taxa turística). Consells de barris.
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per al mateix ciutadà com per al districte i la ciutat.

Codi:
Juny del 2018

V4.1

• Incrementar el traspàs modal del vehicle privat a motor cap al mode a peu.
• Difondre les bones pràctiques dutes a terme en l’àmbit de la mobilitat sostenible a la
ciutat.

Línia d’actuació principal:
V4 Establir estratègies de comunicació, educació i sensibilització per
reforçar les mesures de transformació de la xarxa

• Contribuir a situar la ciutat com a referent en qüestions de sostenibilitat.
• Aconseguir un estil de vida saludable.

Nom de la proposta:
Pla de comunicació de la xarxa preferent o de districte

Actuacions:

Districte:

Les actuacions que es deriven d’aquesta proposta són les següents:

Districte de Ciutat Vella

(1) Disseny de plànols de la nova xarxa preferent de vianants.

Descripció de la proposta:
L’opció modal dels ciutadans dependrà en bona part de la infraestructura de transport que
hi hagi al districte, que en el mode a peu es tradueix en les condicions d’habitabilitat de
l’espai públic: accessibilitat, ergonomia, característiques morfològiques del teixit urbà,
presència de vegetació, materials de façanes i paviments, diversitat d’activitat al carrer,
confort acústic o qualitat de l’aire, entre d’altres.
Tot i així, en darrer terme l’opció modal dependrà de la tria personal que faci el mateix
ciutadà. És per aquest motiu que són molt positives les campanyes i actes a favor dels
desplaçaments en modes més sostenibles: mobilitat a peu, en bicicleta, en transport públic
o en vehicle elèctric, així com continuar treballant en la divulgació d’aquesta informació a
través del web de l’Ajuntament de Barcelona, de publicacions monogràfiques o en la
participació en actes de promoció, jornades, reunions i fòrums entorn de la mobilitat
sostenible.

(2) Divulgació de la nova xarxa als visitants i usuaris habituals del districte
(centres de treball, hotels, centres d'atracció turística, principals infraestructures
del transport de la ciutat, etc.).
(3) Impuls per difondre el nou plànol de la xarxa a les guies turístiques, a les
agències de viatges, turoperadors, etc.
La taxa turística pot ser una manera de dotar econòmicament aquesta proposta.

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona,
Consells de barris - Grup de treball de Mobilitat dins del Pla estratègic de turisme de
l’Ajuntament de Barcelona.

Cal crear una cultura on la gent triï el desplaçament a peu. Adequar el districte i fer-lo més
confortable per al mode a peu és important, però difondre una visió positiva dels
avantatges que té caminar per als ciutadans, per al districte i per a la ciutat és
imprescindible.
Per fomentar la utilització de la nova xarxa de
d’informar els potencials usuaris d'aquesta xarxa,
turistes. Per aquest motiu, cal redactar un Pla de
mobilitat turística promocionant la xarxa principal
districte.

vianants principal, cal fer una tasca
com són els visitants al districte i els
comunicació adreçat als gestors de la
d’itineraris de vianants a l’interior del

Aquesta pla de comunicació serà una de les claus per aconseguir que aquesta
jerarquització de les vies esdevingui un èxit; cal promocionar i informar de les bonances
d’aquesta xarxa i identificar-la mitjançant plànols o guies divulgatives.
Objectius
• Donar a conèixer els avantatges que té caminar en els desplaçaments quotidians, tant
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19.2.

Mobilitat en bicicleta

Índex de mesures relacionades amb la bicicleta

B.1

Transformació i definició de la xarxa
B.1.1 Creació d’una xarxa contínua de carrils bici i vies pedalables connectada a la ciutat

B.2

Millora de la xarxa de bicicletes per incrementar-ne la funcionalitat
B.2.1 Incrementar la cobertura i la seguretat de places actuals d’aparcament per a bicicletes
B.2.2 Fomentar la ubicació progressiva de les estacions de Bicing en els itineraris de bicicletes
recomanats preferents
B.2.3 Habilitar petits tallers tipus local quioscs, i kits prop dels itineraris establerts per a
bicicletes i punts d'aparcament segur

B.3

Implantar actuacions de millora de la gestió d’aquesta nova xarxa
B.3.1 Estudi de noves senyalitzacions per a la bicicleta
B.3.2 Impuls de noves tecnologies per al control a les zones regulades
B.3.3 Regular els grups de ciclistes per adaptar-la a les noves condicions de la xarxa de
bicicletes

B.4
Establir estratègies de comunicació, educació i sensibilització per consolidar la bicicleta
com a mode de transport habitual
B.4.1 Desenvolupar campanyes de conscienciació ciutadana per millorar l'ús de la bicicleta
com a mode de transport habitual
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Xarxa de bicicletes proposada

Codi:

B1.1

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
B1. Transformació i definició de la xarxa

Nom de la proposta:
Creació d’una xarxa connexa de carrils bici i vies pedalables connectada a la
ciutat
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
L’objectiu de la proposta rau a avançar en una estratègia d'augmentar les
infraestructures ciclistes segregades a la calçada que donin continuïtat a la
xarxa.






Crear una xarxa connexa d’itineraris en bicicleta que articuli el territori tant
longitudinalment com transversalment.
Garantir la connectivitat en bicicleta per l’interior del districte de Ciutat Vella, sense
friccions amb la resta de modes de transport (vianants i vehicles de mobilitat personal).
Promoure els desplaçaments en bicicleta.
Millorar la qualitat urbana de la ciutat i convidar els residents i visitants a desplaçar-se
en bicicleta.
Garantir la seguretat en els desplaçaments.

A continuació es mostren una sèrie d’actuacions sobre la xarxa de bicicletes dels diferents
barris del districte que es duran a terme seguint els criteris de la Direcció de Mobilitat i la
Guàrdia Urbana:
La Barceloneta

Actuacions:
Per aconseguir millorar la mobilitat en bicicleta del districte, es proposa:
-

-

(1) Projecte i implantació d'un carril bici en doble sentit que tanqui el
perímetre del districte.
(2) Projecte i implantació de les xarxes estructurants interiors i de
connectivitat; xarxa vertical: la Rambla i Via Laietana; xarxa horitzontal:
Princesa - formació de plataforma segregada, Jaume I i Ferran).
(3) Estudis d'implementació d'una xarxa complementària interior
d'itineraris recomanats.
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Projecte i implantació de carril bici al carrer Doctor Aiguader, passeig Marítim i passeig
de Joan de Borbó Comte de Barcelona. (1)
Projecte i execució de carril bici o via pedalable al carrer de l'Almirall Cervera. (2)
Estudi d'implementació d'itinerari recomanat: Carrer de Ramon Trias Fargas fins al mar.
(3).

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera










Projecte i implantació de carril bici a la ronda de Sant Pere - carrer de Trafalgar, passeig
de Lluís Companys - passeig de Picasso i avinguda del Marquès de l'Argentera. (1)
Projecte; execució de secció singular del carrer de la Princesa per transformar-lo en un
eix pedalable en compatibilitat amb la resta de modes previstos, en especial la càrrega i
descàrrega (anàlisi conjunta amb la Guardia Urbana i Mobilitat). En dos trams
diferenciats, abans de i després del carrer del Comerç (2).
Projecte i execució de carril bici o via pedalable a Via Laietana (ja inclòs l'import en el
Projecte Via Laietana). (2)
Estudi d'implementació d'itinerari recomanat: Carrer de Méndez Núñez fins a carrer de
la Princesa, avinguda de Francesc Cambó fins a passeig de Lluís Companys. (3)




Projecte i implantació de carril bici a: plaça de Catalunya, carrer de Fontanella - ronda
de Sant Pere i passeig de Colom. (1)
Projecte i execució de secció singular als carrers de Jaume I - Ferran en un eix
pedalable en compatibilitat amb la resta de modes previstos, en especial la càrrega i
descàrrega (2).
Projecte i execució de carril bici o via pedalable a Via Laietana (ja inclòs l'import en el
Projecte Via Laietana). (2)
Projecte i execució de carril bici o via pedalable a la Rambla en coordinació amb el
projecte de transformació de la via. (Ja inclòs en el Projecte Rambla) (2)
Estudi d'implementació d'itinerari recomanat al carrer d'Avinyó (3)

El Raval

El Gòtic





Projecte i implantació de carril bici a ronda de Sant Antoni, carrer de Pelai. (1)
Projecte i execució. Xarxa estructurant interior de connectivitat: carrer de la Unió i
carrer Nou de la Rambla - carrer de les Tàpies. (2)
Projecte i execució de carril bici o via pedalable que connecti avinguda de les Drassanes,
carrer de Sant Oleguer, Rambla del Raval, carrer de Maria Aurèlia Capmany, carrer del
Carme, carrer dels Àngels, carrer de Montalegre, carrer de Torres i Amat, carrer de la
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Riera Alta. (2)
Projecte i execució de carril bici o via pedalable a la Rambla en coordinació amb el
projecte de transformació de la via. (Ja inclòs en el Projecte Rambla) (2)
Estudi d'implementació d'itineraris recomanats al carrer del Pintor Fortuny fins a ronda
de Sant Antoni i el carrer del Portal de Santa Madrona (3)

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris – Guardia Urbana.
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Codi:

B2.1

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
B2 Millorar la xarxa de bicicletes per incrementar-ne la funcionalitat

Actuacions:
Per millorar la xarxa d’aparcaments de bicicletes, es proposa:



(1) Estudi i implantació de noves places d'aparcament segures a l'interior dels
equipaments i en superfície.
(2) Impuls per a la implementació de places d'aparcament segures a l'interior dels
aparcaments, als establiments comercials i als centres de treball.

Nom de la proposta:
Incrementar la cobertura i la seguretat de places actuals d’aparcament per a
bicicletes
Districte:

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.

Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Degut a l’alta demanda d’aparcament de bicicletes que hi ha al districte de Ciutat Vella, cal
augmentar la superfície destinada a l’aparcament de bicicletes, especialment en les zones
concretes del districte en les quals el dèficit d’aparcament és accentuat o en les que hi ha
una baixa oferta d’aparcament.
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Codi:

B2.2

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
B2. Millorar la xarxa de bicicletes per incrementar-ne la funcionalitat

Nom de la proposta:
Fomentar la ubicació progressiva de les estacions de Bicing en els itineraris de
bicicletes recomanats preferents
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:

Agents implicats:

L’oferta del Bicing al districte de Ciutat Vella és força elevada i uniforme en tots els seus
barris. No obstant això, amb la definició dels nous itineraris de bicicletes n'hi ha alguns
que queden allunyats d’aquest. És per això que, en la mesura del possible, es proposa la
racionalització de la ubicació de les estacions de Bicing per apropar-les als itineraris
proposats.

Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris – BSM (Bicing)

Aquesta mesura va en línia amb la resolució de diferents problemàtiques descrites en la
diagnosi:
Aquesta mesura va en línia amb la resolució de diferents problemàtiques
descrites en la diagnosi:







Redistribuir zones d’aparcament de Bicing segons la demanda.
Crear una xarxa connexa d’itineraris en bicicleta que articuli el territori tant
longitudinalment com transversalment.
Garantir la connectivitat en bicicleta per l’interior del districte de Ciutat Vella, sense
friccions amb la resta de modes de transport (vianants i vehicles de mobilitat personal).
Promoure els desplaçaments en bicicleta.
Millorar la qualitat urbana de la ciutat i convidar els residents i visitants a desplaçar-se
en bicicleta.
Garantir la seguretat en els desplaçaments.

Actuacions:
Per millorar la qualitat dels desplaçaments en bicicleta del districte, es proposa:
-Fomentar que les possibles noves estacions de Bicing se situïn fora de zones de
concentració de vianants i relacionar-les amb les parades i estacions de transport públic.
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Codi:

B2.3

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.

B2. Millorar la xarxa de bicicletes per incrementar-ne la funcionalitat
Nom de la proposta:
Habilitar petits tallers tipus local quioscs, i kits (equips d'eines) prop dels
itineraris establerts per a bicicletes i punts d'aparcament segur
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Com passa amb tots els mitjans de transport rodat, les bicicletes necessiten ser revisades
perquè se'n desgasten els components, cosa que se suma al desconeixement de com fer el
manteniment bàsic d’una bicicleta. És per això que es proposa habilitar tallers prop dels
nous itineraris de bicicletes, a fi de poder assistir els usuaris de la bici si tenen algun
problema amb la seva bicicleta, com podria ser la punxada d’una roda, etc.

Actuacions:
Per millorar la xarxa de bicicletes, es proposa:


Projecte i instal·lació de kits de reparació en pàrquings, equipaments i espais de
concessió.
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Codi:

B3.1

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
B3. Desplegar actuacions de millora de la gestió d’aquesta nova xarxa
Nom de la proposta:
Estudi de noves senyalitzacions per a la bicicleta
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
El districte de Ciutat Vella atreu diàriament un gran volum de residents, turistes i ciclistes.
A mes, tenint en compte l’ordenança de circulació de la bicicleta, es permet la circulació
per zones de vianants, majoritàries al districte, i que quan dos modes entren en
convivència la prioritat és per al vianant. Es vol millorar la convivència entre mitjans de
transport, mitjançant l’estudi de col·locació d’un nou senyal que obligui a baixar de la
bicicleta en horaris i zones amb gran concentració de vianants.
Aquesta mesura va en línia amb la resolució de diferents problemàtiques:
-

Reduir la conflictivitat entre vianants i bicicletes.
Garantir la seguretat en els desplaçaments de vianants i ciclistes.
Garantir la connectivitat en bicicleta per l’interior del districte de Ciutat Vella, sense
friccions amb la resta de modes de transport (vianants i vehicles de mobilitat
personal).

Actuacions:
Per millorar la convivència entre vianants i ciclistes, es proposa:


(1) Estudi i implementació de nous sistemes de senyalització per:
ús alternatiu entre l’àrea DUM i l’itinerari ciclista als carrers de Ferran i de la
Princesa.
Obligació de baixar de la bicicleta en horaris i zones de concentració de
vianants.
Senyalització dels itineraris amb plataforma única.

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.
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Actuacions:

Codi:

B3.2

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:

Per millorar la gestió d’aquesta nova xarxa, es proposa:
-

(1) Impulsar la modificació de l'Ordenança de circulació per establir un màxim de
persones per grup i l'ús de la xarxa per part d'aquests grups.

B3. Desplegar actuacions de millora de la gestió d’aquesta nova xarxa

Agents implicats:

Nom de la proposta:

Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.

Regular els grups de ciclistes per adaptar-la a les noves condicions de la xarxa de
bicicletes
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
En els darrers anys, el districte de Ciutat Vella s’ha convertit en un focus de visitants i
turistes, i ha proliferat la mobilitat en bicicleta (excursions guiades, etc.). Aquesta nova
forma de turisme més el flux de vianants i els carrers estrets característics del districte
provoquen que hi hagi friccions entre aquests grups de bicicletes en la convivència amb
altres modes de transport.

L’objectiu de la proposta rau a:





Garantir la connectivitat en bicicleta per l’interior del districte de Ciutat Vella, sense
friccions amb la resta de modes de transport (vianants i vehicles de mobilitat personal).
Promoure els desplaçaments en bicicleta.
Millorar la qualitat urbana de la ciutat i convidar els residents i visitants a desplaçar-se
en bicicleta.
Garantir la seguretat en els desplaçaments.
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Codi:

B4.1

Juny del 2018

Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.

Línia d’actuació principal:
B4. Establir estratègies de comunicació, educació i sensibilització per
consolidar la bicicleta com a mode de transport habitual
Nom de la proposta:
Desenvolupar campanyes de conscienciació ciutadana per millorar l’ús de la
bicicleta com a mode de transport habitual
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Per fomentar la correcta utilització de la bicicleta, cal fer una tasca d’informar els usuaris i
potencials usuaris d'aquesta, com són els visitants al districte i els turistes. Per aquest
motiu, cal redactar un Pla de comunicació adreçat als usuaris i col·lectius de la mobilitat en
bicicleta.
Aquesta Pla de comunicació serà una de les claus per educar i sensibilitzar els usuaris i
potencials usuaris del correcte ús i circulació del vehicle per dins del districte i el seu
perímetre.
L’objectiu de la proposta rau a:




Promocionar el correcte ús de la bicicleta pel districte.
Garantir la connectivitat en bicicleta per l’interior del districte de Ciutat Vella, sense
friccions amb la resta de modes de transport (vianants i vehicles de mobilitat personal).
Millorar la qualitat urbana de la ciutat i convidar els residents i visitants a desplaçar-se
en bicicleta.

Actuacions:
Per millorar les estratègies de comunicació, es proposa:
-

-

Campanya de comunicació per divulgar la nova xarxa estructurant del districte, les
franges horàries establertes per al seu ús preferent i el bon ús de la bicicleta: a les
escoles, col·lectius, centres de treball, equipaments, operadors turístics, etc.
Incorporar al programa "Camí escolar, espai amic" activitats amb continguts que
sensibilitzin i treballin l’ús correcte de la bicicleta i en potenciïn l'ús.

Agents implicats:
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19.3.

Mobilitat en VMP i en grups

Índex de propostes orientades als vehicles de mobilitat personal:

VMP.1 Transformació i definició de la xarxa
VMP.1.1

Avançar en una regulació especifica del VMP dins del districte

VMP.2 Millora de la convivència amb altres modes de transport
VMP.2.1

Evitar les friccions dels VMP amb la resta de modes de transport

VMP.3 Implantar actuacions de millora de la gestió d’aquests nous modes de transport
VMP.3.1

Avançar cap a la matriculació i assegurança obligatòria dels VMP del districte
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Codi:

VMP1.1

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
VMP1. Transformació i definició de la xarxa
Nom de la proposta:
Avançar en una regulació especifica del VMP dins del districte
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
L’objectiu de la proposta és definir una estratègia singular de funcionament dels
vehicles de mobilitat personal dins del districte, basada en la reducció de
l’impacte dels vehicles d’ús comercial.

Actuacions:
Per aconseguir millorar la mobilitat en VMP del districte, es proposa:
-

(1) Avançar en una regulació de la circulació dels VMP pel districte de
Ciutat Vella.

-

(2) Estudi de limitació de l'ús de VMP a les zones de màxima concentració
de vianants.

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.
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Codi:

VMP2.1

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
VMP2. Millora de la convivència amb altres modes de transport

Nom de la proposta:
Evitar les friccions dels VMP amb la resta de modes de transport
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
L’objectiu de la proposta rau a evitar les friccions dels VMP amb la resta de
modes de transport per poder millorar la convivència amb la resta de modes, i
reduir l’impacte dels grups i de les circulacions per itineraris no permesos.

Actuacions:
Per evitar les friccions dels VMP amb la resta de modes de transport, es proposa:
-

(1) Limitar la mobilitat en grup de VMP per l’interior del districte.

Altres mesures:
-

Avançar i coordinar amb el Pla d’usos l’establiment d’acords amb les empreses de
lloguer de VMP perquè s’instal·lin a les rutes permeses i fora de les zones de
concentració de vianants.

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.
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Codi:

VMP3.1

i respectar sempre la preferència de pas dels vianants.
Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
VMP3. Desplegar actuacions de millora de la gestió d’aquests nous
modes de transport
Nom de la proposta:
Seguir impulsant el registre dels VMP del districte.
Districte:
Districte de Ciutat Vella

És obligatori reduir la velocitat quan es travessi un pas de vianants per evitar situacions de
conflicte amb els vianants, així com prendre totes les precaucions necessàries.
Cal respectar la prioritat dels vianants, adequar la velocitat al seu pas i no fer cap
maniobra que afecti negativament la seva seguretat.

Actuacions:
Per avançar cap al registre obligatòria dels VMP, es proposa:



(1) Impulsar la regulació dels espais de pràctica per grups.
(2) Reforçar campanyes de vigilància i control de l'ús a la via pública. Avançar
cap a la matriculació i assegurança obligatòria dels VMP del districte.

Descripció de la proposta:

Agents implicats:

Barcelona ha desenvolupat una ordenació sense precedents per regular els vehicles de
mobilitat personal (VMP) i els cicles de més de dues rodes, amb l’objectiu de resoldre
problemes de convivència a l’espai públic i fomentar una mobilitat sostenible i segura,
atesa la presència creixent d'aquesta nova mobilitat que anirà guanyant espai a la calçada.

Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.

Els vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes tindran condicions
especials quan desenvolupin una activitat d'explotació econòmica. Afectarà les condicions
de circulació i els àmbits, així com l'obligatorietat d'assegurança, identificació i registre, i
rutes per on circular.
La contractació d’una assegurança de responsabilitat civil és obligatòria per a totes les
persones físiques i jurídiques titulars, ja sigui a títol de propietat o qualsevol altre títol,
davant de tercers i davant dels passatgers dels vehicles tipus C1 (cicles de més de dues
rodes destinats a una activitat d’explotació econòmica), i per cobrir la indemnització de
caràcter subsidiari pels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquells vehicles i cicles per part
dels usuaris i usuàries als quals els cedeixin o lloguin.
Si l’ús del vehicle és personal, l’assegurança no és obligatòria però sí recomanada.
El nou registre permetrà comprovar que els vehicles compleixen els requisits tècnics
normatius que es demanen, identificar-los i registrar-los. Els vehicles s’identificaran amb
un codi QR, excepte aquells cicles la potència dels quals sigui superior als 250 W, que
quedarien fora d’aquesta classificació, ja que són vehicles que han de disposar de
matrícula.
La Guàrdia Urbana disposarà d’un sistema que permetrà obtenir una lectura ràpida de les
característiques tècniques dels vehicles, la titularitat, i comprovar que compleixin tots els
requisits establerts a l’ordenança.
Les accions proposades volen reduir l’impacte a l’espai públic, definir espais per a
l’aprenentatge i afavorir l’ús adequat d’aquests vehicles.
Els conductors dels VMP i cicles de més de dues rodes han de circular amb diligència i
precaució per evitar danys propis o a tercers, no posar en perill la resta d’usuaris de la via
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19.4.

Mobilitat en transport públic i col·lectiu

Índex de mesures relacionades amb el transport públic

TP.1. Ajustar les xarxes de transport públic per coordinar-les amb la
resta de modes
TP.1.1 Desplegament final de la xarxa ortogonal de transport públic en autobús
TP.1.2 Ampliació i millora de la cobertura del bus de barri
TP.1.3 Transformació del funcionament de la xarxa de transport col·lectiu
T.P.1.4
TP.2

Ajustar el servei del taxi a la nova organització de la mobilitat

Millores en la xarxa per incrementar-ne la funcionalitat
TP.2.1 Millores en la xarxa de metro en consonància amb la xarxa de vianants
TP.2.2 Pla per adaptar a la normativa d'accessibilitat el 100% de la xarxa de transport públic del
districte

TP.3

Mesures de gestió de la xarxa en consonància amb la de vianants
TP.3.1.
Harmonitzar els punts de descàrrega de passatgers de transport col·lectiu a la
xarxa bàsica de vianants

TP.4. Campanyes de comunicació, sensibilització, que poden afectar la millora de la
funcionalitat de la xarxa de busos de la ciutat
TP.4.1.

Pla de comunicació accessible als vehicles i a la xarxa de transport públic
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Codi:

TP.1.1

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
TP.1 Ajustar les xarxes de transport públic per coordinar-les amb la resta
de modes
Nom de la proposta:
Desplegament de la xarxa ortogonal de transport públic en autobús
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
En els darrers anys, s’ha desplegat a Barcelona una potent xarxa ortogonal de bus, que
millora la connectivitat i l’accessibilitat del transport públic a la ciutat, tant en les zones
que ja estan ben connectades com en les que tenen importants deficiències.

A continuació es mostren una sèrie d’actuacions sobre la xarxa de transport públic dels
diferents barris del districte:
La Barceloneta:


Estudi específic d’anàlisi del servei de Bus de Ciutat a la Barceloneta un cop s'implanti
la xarxa ortogonal. Cobertura, transbordaments i temps de trajecte especialment en
temporada alta i reforç de les línies. (TMB) (1)

Tot i les bones connexions en transport públic al districte, encara es pot millorar la situació
actual en algunes zones del districte, com a la zona litoral del districte, en entorns de
màxima afluència. És per això que es proposa, d’acord amb l’estratègia general de ciutat,
l’impuls a la creació d’un itinerari horitzontal que absorbeixi la demanda de la zona i que
millori la connectivitat del districte de Ciutat Vella amb totes les platges i amb la Zona
Franca.

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera:

L’objectiu principal d’aquesta proposta rau en una estratègia per millorar
l’eficiència del transport públic de connexió amb la resta de la ciutat.

El Gòtic:





Actuacions

Consolidar el pas del bus per Via Laietana en els dos sentits, eix línies verticals. Anàlisi
dels punts d'intercanvi xarxa horitzontal. (TMB) (1)

Consolidar el pas del bus per Via Laietana i la Rambla (habitual) en els dos sentits, eix
línies verticals. Anàlisi dels punts d'intercanvi xarxa horitzontal. (TMB) (1)

Per millorar la nova xarxa de bus ortogonal, es proposa:

El Raval:







(1) Comprovació i consolidació de les cobertures finals, connectivitat,
freqüències i eficiència de la nova xarxa ortogonal al perímetre i l'interior del
districte. (Mobilitat, TMB)
(2) Impuls a la millora de l’itinerari de bus que relligui el litoral de tota la
ciutat per l'eix de la ronda del Litoral. (Mobilitat, TMB)

Consolidar el pas del bus per la Rambla (habitual) en els dos sentits, eix línies verticals.
Anàlisi dels punts d'intercanvi xarxa horitzontal. (TMB) (1)

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris - TMB
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barris del districte:

Codi:

TP.1.2

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
TP.1 Ajustar les xarxes de transport públic per coordinar-les amb la resta
de modes

La Barceloneta:


Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera:


Nom de la proposta:
Ampliació i millora de la cobertura del bus de barri

Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
A diferència de la resta de Ciutat Vella, el barri de la Barceloneta no disposa d’una línia de
bus de barri. La seva morfologia urbana (carrers estrets, poc espai per a la col·locació de
parades, etc.) i característiques pròpies no predisposen a la seva presència. No obstant
això, cal estudiar la manera més adient per cobrir la demanda que hi ha al barri. En
aquesta proposta es planteja l’estudi i la implantació del bus de barri a la Barceloneta
perquè la connecti amb la resta de barris i doni cobertura als equipaments sociosanitaris.

Estudi i aplicació d'ajustos del traçat actual pel barri d'acord amb la nova
configuració de la línia.

El Gòtic:


Districte:

Actualització de l'estudi d'alternatives per decidir quin és el millor traçat dins del barri i
la connexió amb la resta del districte.

Estudi i aplicació d'alternatives del traçat actual per incrementar la cobertura del barri.

El Raval:


Estudi i aplicació d'ajustos del traçat actual pel barri d'acord amb la nova configuració
de la línia.

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris - TMB

L’objectiu principal d’aquesta proposta rau en una estratègia per millorar les
connexions en transport públic per l’interior del districte

Actuacions
Per millorar la xarxa de bus al barri, es proposa:
1)
Completar
la
xarxa
ortogonal,
estudi
i
implementació de la xarxa del
bus de barri per connectar la
Barceloneta amb la resta de
barris del districte i els centres
sociosanitaris amb l'Hospital
del Mar.

A continuació es mostren una sèrie d’actuacions sobre la xarxa de vianants dels diferents
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es planteja diversificar els punts de destinació, de la mateixa manera que els
autocars discrecionals i en coordinació amb l'estratègia de mobilitat turística de la
ciutat.

ODI:

TP.1.3

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:



TP.1 Ajustar les xarxes de transport públic per coordinar-les amb la resta
de modes

(4) Reducció dels itineraris i parades del Bus Turístic en coordinació amb l’estratègia
de mobilitat turística de la ciutat. (Turisme) A continuació es mostren una sèrie
d’actuacions sobre la xarxa de vianants dels diferents barris del districte.
Proposta de nous espais de parada

Nom de la proposta:
Transformació del funcionament de la xarxa de transport col·lectiu i
zona bus
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
En el marc del Pla de mobilitat turística pel que fa a la proposta d’autocars discrecionals,
s’està engegant un grup de treball en què un dels projectes per al 2018 és elaborar una
proposta de regulació del transport discrecional de serveis turístics que tingui per
objectius:
-

-

-

Disposar d’informació rigorosa per prendre decisions i millorar la integració
d’aquests serveis públics a la ciutat: univers, tipologia de servei, recorreguts,
aparcament, etc.
Reduir la congestió d’autocars en espais i moments concrets, i reduir la indisciplina
en l’ús de parades i estacionaments, així com reduir la pressió a l’espai públic de la
circulació dels grups turístics usuaris de l’autocar.
Afavorir l’accés d’autocars amb motoritzacions més eficients i restringir els vehicles
més contaminants.

Aquestes propostes es concreten en el districte de Ciutat Vella reduint l’impacte en
l’entorn tant dels vehicles com dels grups distribuint les parades en el perímetre en
relació amb la nova xarxa de vianants proposada, disminuint el nombre de vehicles per
cada parada, i també considerant la seva mida i la sostenibilitat.
D’altra banda, es proposa l’estudi de parades per a col·lectius escolars, veïnals o amb
problemes de mobilitat perquè disposin de parades properes als equipaments.

La Barceloneta:


Actuacions:
Per millorar el transport col·lectiu, es proposa:


(1) Estudis i implantació de noves parades més petites d'autocars discrecionals
turístics només per a l'encotxament i el desencotxament. Aquestes parades es
repartiran pel perímetre del districte sense entrar en conflicte amb el teixit
residencial existent i en coordinació amb els itineraris de vianants i rutes.



(2)Estudis i implantació de noves parades d'autocars discrecionals escolars i altres
col·lectius i entitats locals.



(3) Estudi per diversificar les ubicacions de les parades i les llançadores de creuers;

(4) Estudis de fluxos de les parades del Bus Turístic del passeig Marítim i la plaça de
Pau Vila (Museu d’Història) per avaluar la idoneïtat de la seva ubicació.

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera:





(1) Estudis i implantació de parades d'autocars discrecionals al passeig de Lluís
Companys (2 places), avinguda del Marquès de l'Argentera (2 places).
(2) Manteniment de la parada del carrer de Trafalgar per a escoles i entitats del
districte autoritzades.
(4) Reducció d'itineraris i parades a la Via Laietana en coordinació amb la
remodelació de la Via Laietana.
(4) Estudis de fluxos de les parades del Bus Turístic de pla de Palau, passeig de
Picasso i passeig de Lluís Companys per avaluar la idoneïtat de la seva ubicació.
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El Gòtic:



(1) Estudis i implantació de parades d'autocars discrecionals a la zona IMAX del Port
Vell (7 places). Manteniment de l'estacionament actual. (1)
(4) Reducció d'itineraris i parades a la Via Laietana en coordinació amb la
remodelació de la Via Laietana.

El Raval:


(4) Estudis de fluxos de les parades del Bus Turístic de Colom per avaluar la
idoneïtat de la seva ubicació.

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris - BSM
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Codi:

TP.1.4

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
TP.1 Ajustar les xarxes de transport públic per coordinar-les amb la resta
de modes
Nom de la proposta:
Ajustar el servei del taxi a la nova organització de la mobilitat
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Es proposa reordenar el servei del taxi, adequant les parades per fer-les compatibles amb
la xarxa de vianants i limitar el trànsit de pas per l’interior del districte per recollir
passatge, en consonància amb l’estratègia del vehicle privat, amb l’objectiu de millorar la
qualitat ambiental.

Agents implicats:

L’objectiu principal d’aquesta proposta rau en una estratègia per adaptar la
funcionalitat del taxi:

Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris - Institut Metropolità del Taxi.




Potenciar l’ús sostenible del taxi en tots els barris del districte.
Millorar el servei de taxi dins dels barris del districte.

Per adaptar les parades de taxi a la nova organització de la mobilitat, es proposa:



(1) Estudi de l'oferta a les parades de taxi actuals del districte i aplicació
d'ajustos per adaptar-les a les demandes de la nova xarxa.
(2) Estudi i aplicació d'una nova estratègia de mobilitat del taxi pel districte
(taxi ple per l'interior, taxi buit pel perímetre) d'acord amb el gremi del taxi.

A continuació es mostren una sèrie d’actuacions sobre la xarxa de vianants dels diferents
barris del districte:
El Gòtic:


Cercar un acord amb el gremi de taxis per estudiar la ubicació de les parades de la
Rambla en funció d'un horari establert. Coordinació amb el Pla Rambles. (1)



Estudi per regular el pas per la Rambla dels taxis en funció de l'horari, l'ocupació, la
demanda, etc. Coordinació amb el Projecte Rambles. (2)

El Raval:


Cercar un acord amb el gremi de taxis per estudiar el desplaçament de les parades fora
de la Rambla en funció d'un horari establert. Coordinació amb el Pla Rambles. (1)



Estudi per regular el pas per la Rambla dels taxis en funció de l'horari, l'ocupació, la
demanda, etc. Coordinació amb el Projecte Rambles. (2)
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Codi:

TP.2.1

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
TP.2 Millores en la xarxa per incrementar-ne la funcionalitat
Nom de la proposta:
Millores en la xarxa de metro en consonància amb la xarxa de vianants
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Es proposa millorar les estacions amb condicions de saturació molt elevades, i repartir
uniformement els fluxos d’acord amb la xarxa de vianants proposada.
Actuacions:
Per millorar el transport públic, es proposa:


(1) Impulsar la construcció d'una segona
boca de metro a l'estació de la
Barceloneta, amb l'objectiu de millorar
la gestió de fluxos de vianants.



(2) Estudi i impuls de fórmules per
gestionar les parades i les boques de
metro amb l'objectiu de millorar i
prioritzar els fluxos de sortida.

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris – AMB – Generalitat de Catalunya.
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Codi:

TP.2.

Juny del 2018

A continuació es mostren una sèrie d’actuacions
sobre la xarxa de vianants dels diferents barris del
districte:

2

La Barceloneta:

Línia d’actuació principal:



TP.2 Millores en la xarxa per incrementar-ne la funcionalitat

Impuls per aconseguir l'accessibilitat de l'estació
de Metro de Ciutadella - Vila Olímpica. Estudi i
implantació de parades accessibles de la xarxa de
bus. (1)

Nom de la proposta:

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera:

Pla per adaptar a la normativa d'accessibilitat el 100% de la xarxa de transport
públic del districte



Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
L’accessibilitat a les parades de bus i metro és un aspecte bàsic perquè l’accés al transport
públic sigui universal. En els darrers anys, Ciutat Vella ha avançat molt en aquest aspecte.
Des del Pla de mobilitat s’impulsa l'acabament d’aquesta feina, adaptant les parades de
bus de barri i metro als estàndards establerts per la Normativa d’accessibilitat al transport
públic.
L’objectiu principal d’aquesta proposta rau en una estratègia per millorar
l’accessibilitat al transport públic:



Impuls per aconseguir l'accessibilitat de l'estació de metro d'Urquinaona. Estudi i
implantació de parades accessibles de la xarxa de bus. (1)

El Gòtic:


Impuls per aconseguir l'accessibilitat de l'estació de metro de Catalunya
(transbordaments). Estudi i implantació de parades accessibles de la xarxa de bus. (1)

El Raval:


Estudi i implantació de parades accessibles de la xarxa de bus. (1)

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris -TMB.

Potenciar l’ús del transport públic en tots els barris del districte, especialment a la
Barceloneta, millorant la circulació i les connexions amb la resta de la ciutat.
Treballar per garantir l’accessibilitat universal al transport públic.

Actuacions
Per millorar l’accessibilitat a les parades de transport públic, es proposa:


(1) Impulsar estudis i aplicar-los per millorar l'accessibilitat de la xarxa de
transport públic del districte. Metro, parades de bus ortogonal i de barri.
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Codi:

TP.3.1

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
TP.3 Mesures de gestió de la xarxa en consonància amb la xarxa de
vianants

Nom de la proposta:
Millorar la sostenibilitat del transport col·lectiu i la relació amb la xarxa bàsica de
vianants
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Es proposa reduir els desplaçaments de pas i impulsar els vehicles nets, per millorar la
qualitat ambiental. També es proposa incidir en la mida, a fi de millorar l’impacte dels
vehicles que hagin de circular per l’interior del districte.
Actuacions:
Per millorar el transport públic, es proposa:




(1) Impulsar la integració de parades dels autocars interurbans a les
estacions intermodals.
(2) Acord amb gremi d'hotels per fomentar l’ús d'autobusos petits i nets i la
gestió d'un servei d'autorització prèvia.
(3) Impulsar dins del marc de l'Estratègia de mobilitat turística la creació
d'una app de reserva de parada i reserva d'estacionament d'autocar
discrecional, similar a la de l'Àrea DUM. (Mobilitat)

A continuació es mostren una sèrie d’actuacions concretes al barri de Sant Pere, Santa
Caterina i la Ribera.
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera:


Alliberar de parades de bus interurbà la plaça de Palau. (1)

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.
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Codi:
Juny del 2018

TP.4.1
Línia d’actuació principal:

TP.4 Campanyes de comunicació, sensibilització, que poden afectar la
millora de la funcionalitat de la xarxa de busos de la ciutat
Nom de la proposta:
Pla de comunicació accessible als vehicles i a la xarxa de transport públic
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Per comunicar de manera eficient la importància de la xarxa de transport públic, tant pel
que fa a parades com a zones d’intercanvi, cal compaginar les accions físiques a la xarxa
amb l’ús de les noves tecnologies.
És important que la senyalització i indicacions siguin entenedores i clares per donar un
missatge senzill als usuaris no habituals que volen visitar el districte.
Aquest missatge ha de ser entenedor per persones que no coneixen el nostre idioma o
persones que tenen problemes d’accessibilitat a la senyalització convencional.

Funcionament habitual vs. Funcionament puntual. Font: Elaboració pròpia.

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.

L’objectiu d’aquesta proposta és:


Garantir que la informació de la xarxa i de les seves possibilitats arribi a tots els
usuaris.

Actuacions:
Per potenciar la comunicació del transport públic, es proposa:



(1) Impuls pel canvi en la informació de les connexions d’autobús
(missatges de veu, informació sobre àrees d’intercanvi, etc.) per fer-la
literalment accessible i incidir en la direccionalitat dels fluxos.
(2) Estratègia de comunicació al veïnat per preveure diferents
escenaris de tall: fires, Nadal, manifestacions, etc. Incloure un pla de
comunicació veïnal.
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19.5.

Mobilitat en vehicle privat

Índex de mesures relacionades amb el vehicle privat

VP.1 Transformació i definició de la xarxa destinada al vehicle
privat per reduir el trànsit de pas i garantir l'accés finalista (veïnat,
serveis autoritzats i aparcaments)
VP.1.1 Establir uns horaris de regulació a tots els barris de Ciutat Vella per filtrar el trànsit de
pas
VP.2 Desplegar millores que permetin incrementar la funcionalitat i sostenibilitat del transport
privat
VP.2.1 Millores específiques de la xarxa
VP.2.2 Fomentar el desenvolupament del vehicle compartit (elèctric) a l’interior del districte
VP.3

Aplicar mesures en gestió i innovació tecnològica a la xarxa bàsica
VP.3.1 Adaptar l'horari de regulació viària dels cotxes i motos a l’horari de la DUM i dels serveis

VP.4 Potenciar campanyes pel foment del cotxe compartit i net i la utilització responsable del
vehicle privat
VP.4.2 Campanyes de promoció sobre la utilització responsable del vehicle privat, sobretot
motos, i l’ús dels vehicles nets
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Codi:

del dia.
Juny del 2018

VP1.1

L’estudi també prendrà com a referència la zonificació proposada en els esquemes
següents.
Proposta de regulació en període de matí i tarda

Línia d’actuació principal:
VP1. Transformació i definició de la xarxa destinada al vehicle privat per
reduir el trànsit de pas i garantir l'accés finalista (veïnat, serveis
autoritzats i aparcaments)
Nom de la proposta:
Estudis per establir horaris i zones de regulació a tots els barris de Ciutat
Vella, per filtrar el trànsit de pas
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Diàriament al districte hi accedeixen o el voregen 137.000 vehicles, dels quals només el
50% tenen destinació el districte, mentre que la resta tenen altres destinacions fora del
districte.
Es proposa avançar una estratègia de pacificació basada en la regulació temporal i espacial
que redueixi el trànsit de pas del districte, per millorar les friccions amb la resta de modes,
la mobilitat de la vida quotidiana i el medi ambient urbà.
Un dels objectius principals és separar les activitats de manera que no coincideixi la
càrrega i descàrrega o el trànsit privat amb les entrades i sortides de les escoles.
Aquesta regulació s’implementarà un cop fets els estudis i processos de participació
pertinents.
Es prendrà com a referència la matriu de temps, una possible proposta composta per 4
franges horàries, de matí, de migdia, de tarda i de nit, que es proposa a continuació:
PERIODE
Matí
Migdia
Tarde
Nit

HORARI
(07:30 a 09:30)
(9:30 a 12:30)
(12:30 a 20:30)
(20:30 a 07:30)

vianants
Lliure accés
Lliure accés
Lliure accés
Lliure accés

bicicletes
Lliure accés
Lliure accés
Lliure accés *
Lliure accés

VMP
transport públic
Accés Regulat Lliure accés
Accés Regulat Lliure accés
Accés Regulat Lliure accés
Accés Regulat Lliure accés

DUM
Accés Regulat
Lliure accés
Accés Regulat
Accés Regulat

Veh. Privat
Accés Regulat
Lliure accés
Accés Regulat
Lliure accés

* Excepte a les zones regulades

Respecte a les zones d’accés regulat:


Es proposa que els vehicles dels residents, dels usuaris dels aparcaments de rotació,
dels serveis d’emergència i taxis, tinguin sempre accés lliure a les zones amb els
horaris regulats.



Es proposa regular el trànsit dels vehicles de DUM i el trànsit de pas durant 10 hores
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Proposta d’itineraris principals en període de nit

En el primer plànol, es pot veure en una línia vermella contínua els camins que quedarien
oberts al trànsit general, i en línia discontínua els itineraris regulats d’entrada als
aparcaments públics.
S’observa com es generaria un gran espai centrat en la Rambla amb una regulació del
trànsit de pas, és a dir, el veïnat sempre podria arribar fins al seu aparcament privat.
En el segon plànol, es poden veure en color vermell els principals itineraris que restarien
oberts en període nocturn.
Actuacions:


(1) Estudi per a la concreció de les franges horàries d'accés dels vehicles al
districte aplicant sistemes innovadors de control i gestió de la xarxa

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.
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Codi:

El Gòtic:

VP1.2

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:



El Raval:

VP2. Transformació i definició de la xarxa destinada al vehicle privat per
reduir el trànsit de pas i garantir l'accés finalista (veïnat, serveis
autoritzats i aparcaments)



Nom de la proposta:



Canvis de sentits als carrers d'accés al barri per millorar les entrades i sortides
Districte:

Aplicar l’estudi del nou sistema de regulació dels accessos al Gòtic nord relacionats
amb la càrrega i descàrrega i els accessos a residents. (acció iniciada) (1)



Canvi del sentit de Nou de la Rambla cap a la Rambla del Raval per potenciar les
sortides de la Rambla. (1)
Canvi del sentit del carrer de Joaquín Costa entre carrer de Valldonzella i carrer de
Torres i Amat, i carrer del Carme i carrer del Peu de la Creu. (1)
Canvi del sentit del carrer de les Flors. (1)

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.

Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Amb l’objectiu de reduir el trànsit de pas per l’interior dels barris, es planteja la possibilitat
de variar els sentits dels carrers que actualment serveixen de bypass ('apartador').
Per això es plantegen diferents canvis de sentit en trams interiors que serveixin per
aconseguir concentrar els fluxos de pas per la xarxa bàsica de circulació.
Aquests canvis s’executaran un cop fets els estudis i processos de participació pertinents.
Actuacions:
Per aconseguir ordenar el trànsit, es proposa:
-

(1) Modificar sentits de circulació per reduir el trànsit de pas de vehicles

A continuació s’enumeren una sèrie de propostes d’actuacions dels diferents barris del
districte:
La Barceloneta


Projecte per millorar la capacitat de sortida del barri, canvis de sentit a la
Barceloneta nord (travessar el carrer de Carbonell i el carrer dels Pinzón);
implementació. (1)

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera




Estudi per potenciar les entrades perimetrals al barri. Canvi de sentit del carrer de
Méndez Nuñez, nova entrada al barri i circuit intern que permeti descarregar la Via
Laietana. (1)
Habilitar l'entrada a l'aparcament del carrer d'Ortigosa des del carrer de Trafalgar i la
sortida per Via Laietana - carrer de Jonqueres. (1)
Estudi i implementació per canvi de sentit del carrer de Sant Pere Més Alt. (1)
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Codi:

VP2.1

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
VP2. Aplicar millores que permetin incrementar la funcionalitat
Nom de la proposta:
Millores específiques de la xarxa
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
La complexitat de la trama urbana i la concentració d’activitats que hi ha al seu interior
comporten l'aplicació de millores específiques en determinats sectors del districte.
Aquesta proposta es proposa resoldre les problemàtiques particulars sorgides durant els
diferents processos participatius i tècnics.

Actuacions:
Per aconseguir ordenar el trànsit en aquest entorn, es proposa:
-

(1) Elaboració d’estudis específics en entorns singulars

Concretament al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera es proposa fer un estudi
específic de regulació i control d'accés a la zona del Baluard del migdia a través del carrer
d'Ocata / carrer de la Marquesa i carrer del Doctor Aiguader. Implantació. (1)
Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.
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Codi:

VP2.2

Juny del 2018

Actuacions:

Línia d’actuació principal:

(1) Impulsar les gestions per dotar de places d'aparcament del vehicle compartit
els diferents aparcaments del districte.

VP2. Aplicar millores que permetin incrementar la funcionalitat

Impulsar la gestió per fomentar el vehicle compartit elèctric entre les diferents
empreses en substitució dels vehicles amb combustible fòssil. (Mobilitat)

Nom de la proposta:
Fomentar el desenvolupament del vehicle compartit (elèctric) a l’interior del
districte
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
En els darrers anys, la ciutat de Barcelona ha apostat per una nova modalitat d’ús del
vehicle privat: el vehicle compartit o el carsharing. Les noves tecnologies han
desenvolupat vehicles elèctrics, és a dir, que són nets i més respectuosos amb el medi
ambient.
La xarxa de vehicles compartits a la ciutat creix especialment a Ciutat Vella, podem trobar
fins a 19 punts de carsharing.
L’objectiu de la proposta rau a:
•
•

Fomentar l’ús d’aquest tipus de vehicles en detriment d’altres vehicles més
contaminants.
Facilitar una flota de vehicles de carsharing en cada un dels aparcaments del districte,
per oferir al potencial usuari vehicles elèctrics.

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.
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Codi:

El Gòtic:

VP3.
1

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
VP3. Desplegar mesures en gestió i innovació tecnològica a la xarxa
bàsica

Projecte d'implementació de les franges horàries d'accés dels vehicles a l'interior del barri; implantació
de la regulació horària. Instal·lació de noves càmeres de control d'accés. Senyalització, noves càmeres
[1 ud] lectores de matrícula, gestió a través d'app. (1).
El Raval:
Projecte d'implementació de les franges horàries d'accés dels vehicles a l'interior del barri; implantació
de la regulació horària. Instal·lació de noves càmeres de control d'accés. Senyalització, noves càmeres
[3 ud] lectores de matrícula, gestió a través d'app. (1)

Nom de la proposta:
Implementar l'horari de regulació viària dels cotxes i motos a l’horari de
la DUM i dels serveis
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Un cop tancats els estudis i els acords per regular en l’espai-temps el trànsit de pas, es
procedirà a implementar-los, avaluant-ne els resultats de manera dinàmica i adequant
progressivament la regulació.

Actuacions:
Per aconseguir ordenar el trànsit, es proposa:




(1) Implementar les franges horàries d'accés dels vehicles al districte
aplicant sistemes innovadors de control i gestió de la xarxa.
(2) Avançar en matèria de sensorització de la xarxa, radars de control de la
velocitat, instal·lació de punts wifi de control d'itineraris i velocitats, visió
artificial…
(3) Per poder circular per les zones d’accés restringit a vehicles, s’establirà
l’obligatorietat de disposar d’un sistema actiu d’assistència a la conducció.
Aquest requeriment serà establert per l’Ajuntament de Barcelona, un cop
establerta la certificació del sistema per part de la DGT.

En l'àmbit de barri, les mesures serien les següents:

Els models de simulació de la ciutat indiquen que aquesta regulació podria ser
eficient per a Ciutat Vella, ja que provocaria una dispersió del trànsit de pas.

La Barceloneta

Agents implicats:

Projecte d'implementació de les franges horàries d'accés dels vehicles a l'interior del barri;
implantació de la regulació horària. Senyalització. (1)

Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Projecte d'implementació de les franges horàries d'accés dels vehicles a l'interior del barri; implantació
de la regulació horària. Instal·lació de noves càmeres de control d'accés. Senyalització, noves càmeres
[2 ud] lectores de matrícula, gestió a través d'app. (1).
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Codi:

VP4.1

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
VP4. Potenciar campanyes pel foment del cotxe compartit i net i la
utilització responsable del vehicle privat

Actuacions:



(1) Fer campanyes de sensibilització en escoles, col·lectius i entitats sobre
una mobilitat més sostenible perquè els residents del districte formin part
de l’evolució cap a una mobilitat més sostenible.
(2) Estratègia de comunicació al veïnat per preveure diferents escenaris de
tall: fires, Nadal, manifestacions, etc. Incloure un pla de comunicació veïnal.

Nom de la proposta:

Agents implicats:

Campanyes de promoció sobre la utilització responsable del vehicle privat,
sobretot motos, i l’ús de vehicles nets

Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.

Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
L’opció modal dels ciutadans dependrà en bona part de la infraestructura de transport que
hi hagi al districte.
L’ús del vehicle, en els darrers anys, ha anat disminuint per donar pas a altres modes de
caràcter més sostenible (anar a peu, en bicicleta i en transport públic).
Hem d’anar evolucionant cap a una mobilitat més neta i reduint l’ús del vehicle privat per
fer determinats desplaçaments. Per tant, hem de fer un ús racional i responsable del
vehicle.
Les característiques del districte fan que aquest ús racional sigui possible, ja que dona
moltes facilitats per fer desplaçaments a peu o amb bicicleta.
En el cas que el vehicle privat sigui l'única opció, s’ha d’intentar que sigui un vehicle
elèctric, ja que aquests són respectuosos amb el medi ambient.
També és important que al vehicle hi vagi el màxim nombre d’ocupants per optimitzar el
desplaçament i el vehicle.
L’objectiu de la proposta rau a:






Incrementar el traspàs modal del vehicle privat no sostenible a vehicles elèctrics.
Difondre les bones pràctiques dutes a terme en l’àmbit de la mobilitat sostenible a
la ciutat.
Contribuir a situar la ciutat com a referent en qüestions de sostenibilitat.
Aconseguir un estil de vida saludable.
Fer un ús responsable i racional de l’ús del vehicle privat.
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19.6.

Distribució urbana de mercaderies

Índex de mesures relacionades amb la distribució urbana de
mercaderies

DUM.1 Transformar del model de càrrega i descàrrega
DUM.1.1
Incentivar el creixement de sistemes de càrrega i
descàrrega més sostenibles amb vehicles de menys impacte a l'espai
públic
DUM.1.2

Reendreçament del sistema de càrrega i descàrrega convencional

DUM.1.3
Controlar i gestionar el 100% de les places de C/D com una àrea DUM per
afavorir la rotació
DUM.2 Establir millores relacionades amb el funcionament de la xarxa de càrrega i descàrrega
DUM.2.1

Millorar l'app de l'àrea DUM actual

DUM.3 Desenvolupar estratègies de millora de la gestió de la distribució urbana de mercaderies
DUM.3.1

Regular les excepcions a l'horari general de C/D establert.

DUM.3.2

Regulació de la càrrega i descàrrega generada

DUM.3.3
Contacte permanent amb els principals operadors de DUM, amb els comerciants i
amb el gremi de professionals per operar dins de DUM
DUM.3.4
Incrementar la vigilància i el control. Generar un equip de control específic i
continu a la zona
DUM.4 Impulsar campanyes de promoció de la C/D sostenible
DUM.4.1
Desenvolupar una estratègia de promoció a tots els nivells: operadors,
comerciants, etc.

Codi:

DUM1.1

Juny del 2018
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Línia d’actuació principal:

95% del total). Estudi d'impacte a l'espai públic per concretar el seu
funcionament.

DUM1. Transformar el model de càrrega i descàrrega

Nom de la proposta:
Incentivar el creixement de sistemes de càrrega i descàrrega més sostenibles
amb vehicles de menys impacte a l'espai públic
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:

Les microplataformes logístiques són espais de trencament de càrrega, és a dir, on
arriba un camió o furgoneta de mida mitjana i es traspassa la càrrega a tricicles de
càrrega elèctrics o bicicletes. Serveixen per transportar les mercaderies a espais i
zones molt denses sense cap restricció temporal, és a dir, podrien repartir durant
tot el dia.

Un dels grans reptes amb el qual ens trobem amb la mobilitat és en la distribució urbana de
mercaderies (DUM).
La morfologia dels carrers de Ciutat Vella i el gran volum d’establiments fa que al districte hi arribin
cada dia molts vehicles de repartiment de subministraments i paquets necessaris per a la correcta
activitat del districte i la ciutat.
Servint a Ciutat Vella hi ha dues microplataformes públiques, situades a l’estació de França i al Mercat
del Ninot .
D’altra banda, en els darrers anys les noves tecnologies han permès un nou sistema de compra
personal. Cada vegada és més generalitzat comprar des de casa o treballar per internet i que un
transportista sigui l’encarregat de fer la distribució porta a porta dels paquets comprats.

És una manera d’evitar recorreguts en vehicles contaminants pels centres urbans de
les ciutats.


(2) Impuls per desenvolupar un sistema en xarxa de consignes als
supermercats, estacions de transport públic, etc., en coordinació amb el Pla
d'usos del districte. Donar a conèixer entre els operadors i els residents,
mitjançant guies o tríptics, l’existència de consignes per distribuir els
paquets dels habitants del districte, a fi de reduir la circulació de vehicles
pesants per dins del districte.

Això suposa un nou repte a la mobilitat de mercaderies en el qual s’ha d’anar treballant a fi que es
duguin a terme d’una manera sostenible i eficient.
S’està treballant per aplicar noves maneres de lliurar els paquets, per exemple, tricicles de càrrega o
les consignes perquè el repartidor hi deixi els paquets i els residents siguin els que vagin a les
consignes a recollir-los.
L’objectiu d’aquesta proposta és:


Gestionar la C/D eficientment, regulant les zones interiors, generant punts de ruptura de
càrrega, consignes, i potenciant les bicicletes de càrrega i tricicles de càrrega.

Actuacions:


(1) Consolidar una xarxa de plataformes de trencament de càrrega de
repartiment de mercaderies, de manera que s'aconsegueixi rebaixar un
30% el nombre d'entregues fetes en modes convencionals (actualment el

Concretant les propostes a cada barri, podem afegir:
La Barceloneta
Estudi i implantació d'una zona logística de mercaderies amb espais de trencament de
càrrega i consignes en locals i aparcaments a l’entorn del barri. Gran espai de distribució.
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(1)
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Ampliar la microplataforma que hi ha a l'estació de França per crear un espai de
trencament especialment dissenyat per l’HORECA. (1)
Estudi i implantació d'una zona logística de mercaderies amb espais de trencament de
càrrega i consignes en locals i aparcaments del passeig de Lluís Companys. Gran espai de
distribució. (1)
El Gòtic
Estudi i implantació de zones logístiques de mercaderies amb espais de trencament de
càrrega i consignes en locals i aparcaments de la Catedral i en l'aparcament intel·ligent de
la Rambla. Gran espai de distribució. (1)
El Raval
Estudi i implantació de zones logístiques de mercaderies amb espais de trencament de
càrrega i consignes en locals i aparcaments de la plaça de la Gardunya i Jardins de Sant
Pau. Gran espai de distribució. (1)
Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.
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Zones de càrrega i descàrrega, 9.30-12.30 hores

Codi:

DUM1.2

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
DUM1. Transformar el model de càrrega i descàrrega

Nom de la proposta:
Reendreçament del sistema de càrrega i descàrrega convencional
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
A la ciutat de Barcelona, la DUM genera una gran mobilitat de vehicles comercials lligats
al subministrament de comerços (aproximadament el 21,4% del volum de trànsit de la
ciutat).
Al districte de Ciutat Vella cada dia es fan 40.966 desplaçaments en vehicle de
mercaderies, on cada desplaçament suposa una mitjana d'1,7 operacions. D’aquests
desplaçaments, el 60,4% són interiors al districte, i la resta són de connexió amb la resta
de la ciutat.

irregular

Zones de càrrega i descàrrega a partir de les 12.30 hores

Dins de les actuacions de pacificació del trànsit per l’interior del districte, es poden
plantejar diferents solucions sobre la distribució urbana de mercaderies per minimitzar el
seu efecte.
La proposta pretén resoldre les friccions amb els modes tous de mobilitat —vianant,
bicicleta—, eliminant la càrrega i descàrrega irregular, mitjançant un notable augment de
les zones DUM regulades i dins els horaris establerts per al perímetre i l’interior del
districte.
Actuacions:
Per aconseguir racionalitzar els desplaçaments lligats a la DUM del districte, es proposa:
-

(1) Estudi i implementació per ampliar en el perímetre les places de
càrrega/descàrrega que complementin les àrees DUM interiors i que
operin entre les 8.00 i les 20.00 hores.

-

(2) Estudi i implementació d'un increment de l’àrea DUM en carrers i
places de l'interior del districte necessari per eliminar les operacions
informals de C/D, que actualment representen el 40% d'operacions totals.
Estudi per concretar les franges horàries de C/D (de 9.30 a 12.30 hores).
Anàlisi dels temps de rotació (C/D ràpida 10 minuts).

-

(2) Estudis estimatius d’increment d’àrees DUM al districte mitjançant
l'habilitació de noves places, transformació i gestió horària.

irregular
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A continuació s’enumeren una sèrie de possibles actuacions sobre la xarxa de distribució
de mercaderies dels diferents barris del districte:
La Barceloneta


Estudi i implementació per incrementar les places d’àrea DUM a les vies
perimetrals i interiors: passeig Marítim, carrer del Doctor Aiguader, passeig de
Joan de Borbó Comte de Barcelona, etc. (BSM; implementació). (1)

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera


Estudi i implementació per incrementar l’àrea DUM a les vies perimetrals: passeig
de Lluís Companys, passeig de Picasso, avinguda del Marquès de l'Argentera, etc.
(1)



Estudi per incrementar les places d’àrea DUM a les vies i places interiors: carrer
de la Princesa, entorn del Born, etc. (2)

El Gòtic:


Estudi i implementació per incrementar les places d’àrea DUM a les vies
perimetrals: passeig de Colom, entorn de correus, etc. (1)



Estudi per incrementar les places d’àrea DUM a les vies i places interiors: la
Rambla, avinguda del Portal de l'Angel, carrer dels Arcs, plaça de la Vila de Madrid,
etc. (2)

El Raval:


Estudi i implementació per incrementar les places d’àrea DUM a les vies
perimetrals: carrer de Pelai, ronda de Sant Antoni, ronda de Sant Pau, avinguda
del Paral·lel, etc. (1)



Estudi per incrementar les places d’àrea DUM a les vies i places interiors: la
Rambla, avinguda de les Drassanes, Rambla del Raval, entorns del Macba, plaça
de Vicenç Martorell, carrer del Bonsuccés, etc. (2)

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris - BSM
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Codi:

DUM1.3

Actuacions:
Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
DUM1. Transformar el model de càrrega i descàrrega

Per aconseguir racionalitzar els desplaçaments lligats a la DUM del districte, es
proposa:
-

(1) Estudi i projecte per configurar el districte com una àrea DUM dividida
en diferents zones i regulació via app; concreció dels temps mínims
necessaris per a les operacions de càrrega/descàrrega ; implementació.

Nom de la proposta:

Agents implicats:

Controlar i gestionar el 100% de les places de C/D com una àrea DUM per
afavorir la rotació

de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. Consells
de barris. BSM.

Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
La proposta planteja la regulació de totes les places de càrrega i descàrrega del districte,
mitjançant l’establiment de zones DUM, per afavorir la rotació que permeti incrementar el
nombre d’actuacions de distribució de mercaderies, buscant la màxima eficiència del
conjunt de places.
Es concretarà mitjançant un estudi la divisió del districte en diferents zones per limitar el
temps d’estada en cada zona, facilitant, però, el moviment entre zones per reduir el
nombre de desplaçaments.
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Codi:

DUM2.1

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
DUM2. Establir millores relacionades amb el funcionament de la xarxa de
càrrega i descàrrega
Nom de la proposta:
Millorar l’app de l’àrea DUM actual
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
L'app ÀreaDUM disposa del registre detallat de les
operacions de càrrega i descàrrega i on està el
vehicle en cada moment, cosa que permet
gestionar en línia les operacions d’un determinat
sector de la ciutat.
La idea rau a ampliar les possibilitats d’aquesta
app de manera que siguin viables altres utilitats
com orientació remota, informació predictiva, etc.
Actuacions:
-

(1) Impulsar fórmules de reserva i optimització de les places disponibles,
orientació remota cap a les zones menys saturades del districte o cap al
perímetre si convé. Millora de l'aplicació.

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. I
BSM.
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Codi:

DUM3.1

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
DUM3. Desenvolupar estratègies de millora de la gestió de la distribució
urbana de mercaderies
Nom de la proposta:
Regular les excepcions a l’horari general de C/D establert
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
La complexitat de les activitats dins del barri obliga a analitzar les finestres horàries
d’accés a cada sector particular, sobretot relacionats amb el producte fresc i d’altres
sectors molt sensibles com l'hostaleria, la restauració i el catering (sector HORECA).
Actuacions:
Per aconseguir racionalitzar els desplaçaments lligats a la DUM del districte, es
proposa:
(1) Estudiar i regular les excepcions als horaris establerts de DUM: Sector
HORECA, C/D nocturna, producte fresc a primera hora del matí i altres
Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris-BSM.
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Codi:

DUM3.2

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
DUM3. Desenvolupar estratègies de millora de la gestió de la distribució
urbana de mercaderies
Nom de la proposta:
Regulació de la càrrega i descàrrega generada
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Donades les particularitats del districte de Ciutat Vella pel que fa a la seva configuració i
als diferents usos de la via pública, amb una preponderància de la mobilitat a peu, cal
cercar una nova estratègia per compatibilitzar la mobilitat produïda per la distribució
urbana de mercaderies.

Actuacions:
Per aconseguir racionalitzar els desplaçaments lligats a la DUM del districte i
modificar les ordenances, es proposa:
-

impuls per desenvolupar canvis normatius pertinents per reduir l'impacte a
l'espai públic de la DUM generada associada a les noves llicències
d'activitat.

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris - BSM
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Codi:

DUM3.3

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
DUM3. Desenvolupar estratègies de millora de la gestió de la distribució
urbana de mercaderies
Nom de la proposta:
Adaptar els acords de ciutat d’ús de les àrees DUM a les característiques de
Ciutat Vella
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Per consolidar una nova estratègia de distribució urbana de mercaderies i que aquesta
sigui un èxit, cal cercar una sèrie d’acords, tant amb els principals operadors de
mercaderies com amb els diferents gremis.
Per aquest motiu cal un contacte continu entre l’Ajuntament i els principals operadors de
DUM i els diferents gremis, com el de comerciants o especialistes que actualitzin i
modelitzin aquesta nova estratègia a fi d’anar-la adaptant a les diferents necessitats de
tots els agents implicats.
Actuacions:
Per aconseguir racionalitzar els desplaçaments lligats a la DUM del districte, es
proposa:
-

Acords entre l’Ajuntament de Barcelona, i operadors i usuaris de distribució
de mercaderies i GUB, per impulsar un repartiment més sostenible.

-

Estudi i proposta per ajustar els acords d’ús de l'àrea DUM amb els usuaris
per adequar un horari d'acord amb l’estratègia general del districte.

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris - BSM.
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Codi:

DUM3.4

Actuacions:
Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
DUM3. Desenvolupar estratègies de millora de la gestió de la distribució
urbana de mercaderies
Nom de la proposta:
Incrementar la vigilància i el control. Generar un equip de control específic i
continu a la zona

Per aconseguir els objectius, es proposa:
-

Reforçar la presència física amb uns agents habilitats que puguin reforçar
el control i la vigilància de l’àrea DUM.

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris - BSM.

Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Des de l’abril del 2015, BSM té l’encàrrec de l’Ajuntament de constituir i gestionar una
unitat estable d’agents cívics, dins el marc d’un programa destinat a afavorir l’ús cívic dels
espais públics i vetllar per les normes de convivència. L’objectiu és fer de Barcelona una
ciutat més amable i amb una sensació de seguretat i d'interlocució més gran tant per als
ciutadans com per a aquells que ens visiten.
Les seves principals funcions són les de promoure el civisme i la prevenció de conflictes, i
convertir-se en un agent de dinamització de bons usos a través de la conscienciació, així
com afavorir una actitud i uns comportaments cívics mitjançant la informació,
l’advertència, i quan sigui necessari, el requeriment.
Per comprovar el funcionament de la DUM dins del districte, cal incrementar la presència
dels agents de mobilitat i de control de la indisciplina.
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Codi:

Juny del 2018

DUM4.1
Línia d’actuació principal:

DUM4. Impulsar campanyes per promoure la DUM sostenible
Nom de la proposta:
Desenvolupar una
comerciants, etc.

estratègia

de

promoció

a

tots

els

nivells:

operadors,

Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Un dels grans reptes amb el qual ens trobem de cara a regular la C/D del districte és fer
extensiu el nou sistema de regulació a tota la població, entitats, comerços, etc.
L’objectiu d’aquesta proposta és:



Donar a conèixer la nova estratègia de C/D.
Gestionar de manera eficient la C/D, regulant les zones interiors, generant punts de
trencament de càrrega, consignes i potenciant les cargo bikes.

Actuacions:
Algunes de les principals actuacions que caldrà posar en pràctica seran les següents:




Incentivar l’ús de les cargo bikes i repartiments en bicicleta i a peu per fer el
repartiment de mercaderies.
Donar a conèixer entre els comerciants i els operadors els nous sistemes de les
microplataformes i el seu ús mitjançant guies o tríptics.
Donar a conèixer entre els operadors i els residents, mitjançant guies o tríptics,
l’existència de consignes.

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris - BSM.

151

Pla de mobilitat del districte de Ciutat Vella 2018-2023

19.7.

Aparcaments

Índex de mesures relacionades amb l’aparcament

AP.1 La transformació i organització de la xarxa d’aparcaments a la
calçada i fora de la calçada
AP.1.1 Implementar una estratègia per optimitzar els aparcaments
del carrer per al resident i per a la càrrega i la descàrrega
AP.1.2 Fomentar l'aparcament fora del carrer per millorar els espais
dels vianants
AP.2 Aplicar millores en la xarxa d’aparcaments per incrementar-ne la funcionalitat
AP.2.1 Potenciar i habilitar els aparcaments soterrats interiors per a altres usos
AP.2.2 Millores en la xarxa d’aparcament de vehicles elèctrics
AP.3 Desenvolupar mesures de gestió i innovació en els aparcaments i estacionaments
AP.3.1 Desenvolupar aplicacions tecnològiques per optimitzar la gestió dels aparcaments
AP.4 Fer campanyes de comunicació i foment dels aparcaments fora de la calçada
AP.4.1 Campanyes de foment dels aparcaments fora de la calçada
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Agents implicats

Codi:

AP1.1

Juny del 2018

Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. BSM - GUB.

Línia d’actuació principal:
La transformació i organització de la xarxa d’aparcaments a la calçada i
fora de la calçada
Acció principal:
Implementar una estratègia per optimitzar els aparcaments del carrer per al
resident i per a la càrrega i descàrrega
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
L’estudi de detall ha de permetre planificar el ritme de transformació de les places
d’aparcament al carrer i el seu ús en funció de la franja horària, per aconseguir un
increment notable del nombre de places DUM que permeti l’eliminació de la càrrega i
descàrrega irregular.
Una primera estimació ens indica que amb l’habilitació de noves places, la transformació
d’àrea blava en DUM i les zones de places mixtes, es podrà incrementar un 70%
(aproximadament unes 500 places) la disponibilitat per a la càrrega i descàrrega. Aquesta
dotació s’ajustarà segons la implementació del canvi modal de distribució de mercaderies.
Actuacions:

Per optimitzar la regulació de l’estacionament, cal aprofundir en la planificació de les
tasques següents:

-

(1) Estudi i implementació per a la substitució gradual de les places d'àrea
blava en àrea DUM i àrea verda.
(2) Estudi per habilitar un percentatge de places d'aparcament exclusiva
resident en àrea verda a cada barri. Implementació.
(3) Estudi, proves pilot i implantació de zones d'aparcament mixt: DUM +
àrea verda

L’estudi proposat per regular l’estacionament ha de tenir en compte la proporció de cada
plaça per cada àrea estadística, considerant la relació entre la població i l’àrea verda o la
concentració d’activitats amb el nombre de places de zona blava, etc.
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Codi:

AP1.2

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
La transformació i organització de la xarxa d’aparcaments a la calçada i
fora de la calçada
Acció principal:
Foment de l'aparcament fora del carrer per millorar els espais dels vianants
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Dintre de l’estratègia de traspassament de les places d’aparcament en calçada a fora de la
calçada, es proposa establir ponts de negociació amb els operadors per aconseguir acords
que incentivin l'aparcament de pupil·latge dels residents. Per aconseguir aquest trasllat,
s’impulsarà una adequació dels abonaments a les necessitats d’us del vehicle i a preus
proporcionals.




Nocturn: Adequat als residents que necessiten el vehicle per anar a treballar a fora
del districte.
Setmana: Adequat als residents que necessiten el vehicle només durant el cap de
setmana.
Cotxera: impuls d’una reducció de preus d’abonament de pupil·latge, en especial
per als modes més sostenibles.

Actuacions:

Per optimitzar la regulació de l’estacionament, cal dur a terme les tasques
següents:
-

(1) Impuls per incrementar el nombre d'aparcaments de vehicles fora de la
calçada, augmentar l'oferta actual admetent cotxes, motos i bicicletes de
residents amb abonaments parcials (nocturns, setmana i cotxera, etc.) a
preus proporcionals, que n'incentivin l'ús.

Agents implicats
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. GUB.- BSM- Gremi d'aparcaments.
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El Raval

Codi:

AP2.1

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
Aplicar millores a la xarxa d’aparcaments
Acció principal:

Implementació a tots els aparcaments del barri, preferiblement als de concessió municipal:
entorns de plaça de Castella, plaça de Vázquez Montalbán, carrer de l'Om, carrer de l'Arc
del Teatre i Sant Pau. (2)
Agents implicats
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. GUB.- BSM- Gremi d'aparcaments.

Potenciar i habilitar els aparcaments soterrats interiors per a altres usos
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Amb aquesta proposta es pretén potenciar i habilitar els aparcaments soterrats interiors
per a altres usos necessaris com, per exemple, magatzems, zones de càrrega/descàrrega,
microplataformes, grans aparcaments de bicicletes o vehicle compartit, entre d’altres.
Actuacions:
Per optimitzar la regulació de l’estacionament, cal dur a terme les tasques
següents:
-

-

(1) Acords amb aparcaments interiors per substituir la rotació per les
noves necessitats de DUM, i aparcaments per a motos i bicicletes i vehicle
compartit.
(2) Estudi d'ubicacions per habilitar noves places amb endolls per a
vehicles elèctrics en superfície i en aparcaments soterrats segons la
normativa.
Zones DUM de C/D per a vehicles elèctrics i de poc impacte, regulació dels
accessos diferenciada per aquesta tipologia de vehicles. (Mobilitat)

Per barris, les actuacions es detallen a continuació:
La Barceloneta
Implementació a tots els aparcaments del barri, preferiblement als de concessió municipal:
plaça del Mar, moll de Marina, passeig de Joan de Borbó Comte de Barcelona, etc. (2)
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Implementació a tots els aparcaments del barri, preferiblement als de concessió municipal:
entorn avinguda de Francesc Cambó, passeig de Lluís Companys i estació de França, etc.
(2)
El Gòtic
Implementació a tots els aparcaments del barri, preferiblement als de concessió municipal:
entorn de la plaça de Catalunya, Rambla nord, Rambla sud i Catedral, etc. (2)
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Codi:

AP2.2

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
Aplicar millores a la xarxa d’aparcaments

12.Plaça d'Antonio López (Ciutat Vella)
13.Plaça de Catalunya, 16 (Ciutat Vella)
14.Passeig de Joan de Borbó Comte de Barcelona, 22 (Ciutat Vella)
15.Plaça dels Peixos, 3 (Ciutat Vella)
16.Passeig de Salvat Papasseit, 1 (Ciutat Vella)
17.Carrer de l'Escar, 1 (Ciutat Vella)

Acció principal:
Millores en la xarxa d’aparcament de vehicles elèctrics amb endolls
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Pla director del vehicle elèctric. L’Ajuntament de Barcelona impulsa una línia estratègica
per implantar el vehicle elèctric a la ciutat, afavorint una mobilitat sostenible, així com
avançant en la millora de la qualitat de l’aire a partir de la reducció de les emissions de
contaminants fòssils i el consum de fonts locals, en benefici de la convivència urbana. La
mobilitat elèctrica, eix d'innovació i competitivitat, contribueix a reduir les emissions
contaminants i millora la qualitat de l'aire, redueix la contaminació acústica i impulsa el
desenvolupament i la transformació industrial.

S’estudiarà l’adequació i s’implantaran noves places per a aquest tipus de vehicles.

Actuacions:
Per millorar la xarxa d’aparcaments per a vehicles elèctrics, es proposa:
-

(1) Habilitar noves places amb endolls per a vehicles elèctrics en superfície
i en aparcaments soterrats. DUM per a elèctrics i regulació dels accessos.
-

A Barcelona hi ha una creixent flota de vehicles elèctrics, motos i cotxes, que es beneficien
de les facilitats que els ofereix la ciutat, com són els 450 punts de recàrrega públics i
gratuïts repartits per nombroses estacions i aparcaments a tots els districtes, dels quals
125 són específics per a motos elèctriques i 17 són estacions de recàrrega ràpida.
1. Avinguda de Francesc Cambó, 10 (Ciutat Vella)
2. Carrer del Baluard, 27 (Ciutat Vella)
3. Carrer de Sant Rafael, 15 (Ciutat Vella)
4. Carrer de l'Abat Safont, 2 (Ciutat Vella)
5. Carrer dels Àngels, 1 (Ciutat Vella)
6. Plaça de la Gardunya, 1 (Ciutat Vella)
7. Plaça de la Gardunya, 1 (Ciutat Vella)
8. Carrer del Doctor Aiguader, 88 (Ciutat Vella)
9. Passeig Marítim de la Barceloneta, 23 (Ciutat Vella)
10.Avinguda del Litoral, 22 (Ciutat Vella)
11.Passeig de Colom, 23 (Ciutat Vella)

Agents implicats
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. –
BSM - GUB.
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AP

CODI:

3.1

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
AP.3 Desenvolupar mesures de gestió i innovació en els aparcaments i
estacionaments
Acció principal:
Actuacions de gestió sobre la xarxa d’aparcaments fora de la calçada o soterrats.
Tecnologia
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Aquesta proposta té per objectiu portar a terme actuacions de gestió sobre la xarxa
d’aparcaments fora de la calçada o soterrats, de manera que l’usuari conegui en temps
real la disponibilitat d’aparcaments al districte i disminueixi la distància recorreguda
gràcies a suprimir la part del recorregut que l’usuari fa buscant aparcament per poder
deixar el cotxe.
Actuacions:
Per dur a terme les actuacions de gestió sobre la xarxa d’aparcaments fora de la calçada o
soterrats, es proposa:
-

(1) Impuls per crear una app integrada que concreti els espais
d'aparcament disponibles per al vehicle privat amb destinació Ciutat Vella,
a fi de disminuir els recorreguts, en especial per l'interior del districte.

Agents implicats
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. –
BSM - GUB.
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AP

CODI:

4.1

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
Desenvolupar mesures de gestió i innovació en els aparcaments i estacionaments

Acció principal:
Campanyes de foment dels aparcaments fora de la calçada
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Fer campanyes específiques d’impuls per al trasllat dels vehicles a fora de la calçada a fi
de millorar l’espai públic.
Actuacions:
Per fomentar els aparcaments al districte i informar dels desavantatges
d'utilitzar el vehicle privat, es proposa:
-

(1) Fer campanyes per fomentar l'aparcament dels vehicles fora de la
calçada.

Agents implicats
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. –
BSM
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19.8.

Medi ambient

Índex de mesures relacionades amb el medi ambient

M.A.1 Transformar la xarxa de mobilitat actual
M.A.1.1

Estratègia de reducció d'emissions atmosfèriques

M.A.2 Aplicar millores de caràcter mediambiental que afectin la xarxa
M.A.2.1

Millores relacionades amb la reducció d'emissions al medi ambient

M.A.3 Cercar elements de gestió que permetin reduir les emissions
M.A.3.1

Impulsar la transformació de les flotes de vehicles cap a models més sostenibles

M.A.4 Campanyes de sensibilització mediambiental
M.A.4.1

Campanyes per a la millora mediambiental del districte
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Codi:

MA1.1

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
MA1. Transformar la xarxa de mobilitat actual

Nom de la proposta:
Estratègia de reducció d’emissions atmosfèriques
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Les conseqüències de l’aplicació de totes les mesures que el Pla de mobilitat del districte
planteja van en la línia de reduir les emissions, tal com estableix el projecte de llei de
canvi climàtic a Catalunya, que exigeix una reducció del 15% de les emissions
contaminants atmosfèriques des del 2005 fins al 2020, és a dir, un 1% anual.
Ciutat Vella pertany a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona, ciutat que preveu
restringir progressivament la circulació de vehicles més contaminants a partir de diferents
actuacions, per exemple, restringir la circulació dels vehicles més contaminants en
episodis de contaminació.
El districte de Ciutat Vella està en millor situació que la resta de la ciutat de Barcelona en
referència al contaminant NO2s, gràcies a les actuacions dels darrers anys (Zona de Baixes
Emissions, pacificació de carrers, etc.). Tot i així, calen mesures que redueixin els nivells
d’aquest contaminant en les zones de més concentració.

Per millorar les condicions atmosfèriques, es proposa:


(1) Impulsar el Pla de qualitat de l'aire de Barcelona. Consolidar i aplicar
l’estratègia de ciutat relacionada amb la Zona de Baixes Emissions (Medi
Ambient, Ajuntament de Barcelona)



(2) Impuls per al tractament del districte com una Zona Urbana
d'Atmosfera Protegida, restriccions per tipologia de vehicle. (Medi Ambient,
Ajuntament de Barcelona).

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.

Ciutat Vella i tota la ciutat estan dintre de l’àmbit de la ZBE dimensionada per
l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB.
A part del trànsit de la xarxa bàsica del districte, els nivells de PM10 del districte estan
condicionats per la proximitat del Port de Barcelona. Tot i estar per sobre dels 20 µg/m3
(segons l'OMS), les partícules en suspensió a Ciutat Vella estan per sota de la mitjana de
la resta de districtes de la ciutat.
L’objectiu de la proposta rau a avançar a:



Millorar la qualitat de l’aire del districte, per augmentar la salut dels residents i dels
visitants.
Reduir al màxim el nombre de vehicles que transitin pel districte a fi de disminuir les
emissions contaminats.

Actuacions:
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Codi:

MA1.2

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
MA1. Transformar la xarxa de mobilitat actual

Nom de la proposta:
Estratègia de reducció del soroll
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
La contaminació acústica representa un dels problemes més greus que afecta la salut i la
qualitat de vida de les persones que viuen a Ciutat Vella, i aquest és el districte amb una
exposició més gran de soroll en els seus habitants.
Reduir la contaminació acústica urbana ha estat un dels objectius ambientals de
l’Ajuntament de Barcelona des de fa més de vint anys a fi d’invertir la tendència
generalitzada en totes les grans ciutats d’increment progressiu dels nivells de soroll.
Les conseqüències de l’aplicació de totes les mesures que el Pla de mobilitat del districte
planteja van en la línia de reduir les emissions, tal com estableix el projecte de llei de
canvi climàtic a Catalunya, que exigeix una reducció del 15% de les emissions
contaminants atmosfèriques des del 2005 fins al 2020, és a dir, un 1% anual.
Aquest objectiu va en paral·lel a una estratègia clara per reduir la contaminació acústica,
tant de dia com de nit, especialment en determinats entorns del districte on, actualment,
s’han detectat problemes.
L’objectiu de la proposta rau a avançar a:



Millorar la qualitat acústica del districte, per augmentar la salut dels residents i dels
visitants.
Reduir al màxim el nombre de vehicles que transiten pel districte per disminuir els
sorolls produïts pel trànsit.

Per millorar les condicions acústiques, es proposa:


(1) Impulsar el desenvolupament de les mesures del Pla de reducció de la
contaminació acústica de la ciutat.



(2) Impulsar millores i proves pilot de reducció d'impacte acústic en espais
on hi ha superacions de +5 dB dels permesos a les vies interiors i 8 dB a les
vies perimetrals. La Barceloneta
Estudi tècnic per reduir l’impacte acústic a la ronda del Litoral (B10) en el tram
obert i no cobert, al seu pas pel carrer del Doctor Aiguader.(3)

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.

Actuacions:
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Codi:

MA2.1

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
MA2. Posar en pràctica millores de caràcter mediambiental que afectin
la xarxa
Nom de la proposta:
Millores relacionades amb la reducció d’emissions al medi ambient

Tot i que és un districte amb pocs quilometres recorreguts en vehicles de motor i que els
índexs de contaminació detectats estan per sota de la mitjana, queda feina per fer a fi
d'acabar de protegir aquesta zona de la ciutat. El districte de Ciutat Vella està millor que la
resta de la ciutat en referència al contaminant de NO2; tot i així, calen mesures que en
redueixin els nivells.
En els últims anys, s’han desplegat un seguit de mesures per reduir els efectes de la
contaminació que prové dels vehicles, però a part del trànsit de la xarxa bàsica del
districte, els nivells de PM10 del districte estan condicionats per la proximitat del Port de
Barcelona. Tot i que estan per sobre dels 20 µg/m3 (segons l'OMS), les partícules en
suspensió a Ciutat Vella estan per sota de la mitjana de la resta de districtes de la ciutat.
L’objectiu de la proposta rau a avançar a:

Districte:



Districte de Ciutat Vella




Descripció de la proposta:
El districte de Ciutat Vella presenta un gran nombre de carrers pacificats i zones de
vianants, fet que obliga els vehicles (tant turismes com de mercaderies) a circular per
unes determinades vies concretes. La circulació d'aquests vehicles per aquestes vies fa
que els nivells de contaminació acústica es concentrin sobretot en determinats carrers.



D'altra banda, la gran quantitat de vianants que passen al dia pels carrers del districte
suposa que el nivell sonor sigui elevat en part de l’àrea d’estudi, sobretot dels itineraris
turístics com les Rambles i els carrers de l’entorn.



Per aquesta raó, el Pla de mobilitat de Ciutat Vella planeja diferents actuacions per reduir i
regular la circulació dels carrers que presenten afectacions per aquests motius, ja sigui
pels vianants com pels vehicles que hi circulen.
D’altra banda, una de les principals queixes generalitzades pels habitants de la ciutat de
Barcelona és la recollida d’escombraries a la nit. El soroll que representen els vehicles i els
horaris en què es fa la recollida repercuteix en l’increment del nivell de soroll.
La morfologia de Ciutat Vella, a diferència d’altres parts de la ciutat de Barcelona, obliga a
tenir diversos tipus de recollida de brossa: els contenidors convencionals, els pneumàtics i,
als carrers més estrets, la recollida porta a porta.
Igualment, a Barcelona, la distribució urbana de mercaderies (DUM) genera una gran
mobilitat de vehicles comercials lligats al subministrament de serveis i comerços. Aquesta
mobilitat genera un trànsit que s’estima en un 21,4% del volum de trànsit total a la ciutat.




Millorar la qualitat de l’aire i qualitat acústica del districte, per augmentar la salut
dels residents i dels visitants.
Cercar l’equilibri entre la recollida d’escombraries i el descans dels veïns i turistes.
Cercar l’equilibri entre les operacions de càrrega i descàrrega i el descans dels veïns
i turistes.
Potenciar els vehicles nets i les noves tecnologies; els vehicles nets per fer la C/D de
manera eficient i respectuosa amb l’entorn.
Integrar les noves tecnologies per fer més eficient la mobilitat urbana.
Analitzar i detectar la contaminació sonora i ambiental del districte, a fi de fer noves
propostes per seguir millorant en aquest aspecte.
Identificar els desplaçaments que tenen origen o destinació el Port de Barcelona, per
fer altres itineraris que no tinguin tantes externalitats en el districte de Ciutat Vella.

Actuacions:
Per millorar les condicions acústiques i ambientals, es proposa:


(1) Regulació horària de la DUM en funció del tipus de vehicle en
determinats entorns. Potenciació de la DUM en cargo bikes.



(2) Seguiment de les propostes d'actuació de l'estudi de les emissions
contaminants del Port de Barcelona i els seus efectes sobre la ciutat (Medi
Ambient, Ajuntament de Barcelona).

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.

Cada dia es fan 40.966 desplaçaments en vehicle de mercaderies a Ciutat Vella, cada
desplaçament suposa una mitjana d'1,7 operacions en diferents locals.
En els últims anys, el districte de Ciutat Vella ha apostat per nous mètodes de distribució
de mercaderies, com les microplataformes o l’ús de vehicles sostenibles per fer
repartiments (per exemple, les bicicletes.).
Partint d’aquesta línia d’actuació, es vol continuar apostant per un repartiment de
mercaderies sostenible i eficient.
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Codi:

MA2.2

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
MA2. Posar en pràctica millores de caràcter mediambiental que afectin
la xarxa
Nom de la proposta:



(3) Aplicar ajustos en els horaris i millores en l'impacte acústic dels
vehicles de serveis municipals.

Millores relacionades amb la reducció del soroll a la via pública
Districte:

Agents implicats:

Districte de Ciutat Vella

Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.

Descripció de la proposta:
El soroll ve dels problemes que generen les infraestructures de transport i el trànsit a la
ciutat, i pot afectar la salut de les persones.
La millora del soroll ambiental passa per reduir el soroll derivat del trànsit de vehicles de
motor. Això s’aconseguirà reduint el nombre de vehicles, impulsant l’ús de vehicles menys
sorollosos i aplicant paviments especialitzats.
Una problemàtica especifica del districte és la utilització dels skates per desplaçar-se pels
carrers estrets i per les voreres; el soroll, la fricció, la velocitat o la utilització del mobiliari
com a activitat de lleure provoca especials inconvenients en la mobilitat de les persones.
En aquesta línia, també trobem que la mobilitat dels turistes que pernocten al districte o
que passen pels carrers de Ciutat Vella amb les maletes també provoca molèsties de soroll
als veïns, degut a la fricció de les rodes amb el paviment. En aquest sentit, s’està
elaborant un estudi per determinar l’impacte acústic d’aquests tipus de desplaçaments en
funció dels paviments, la tipologia dels elements de fregament i la secció de l’espai.
Una altra eina de treball que ja està en marxa és l’ajustament de les tasques dels serveis
públics en funció dels horaris de descans dels veïns i la millora dels vehicles i sistemes de
neteja.

Actuacions:
Per millorar les condicions ambientals, es proposa:


(1) Estudi de nous paviments amortidors del soroll, noves tecnologies.



(2)Impulsar
mesures
de
regulació
dels
elements
sorollosos
complementaris dels vianants: maletes, skates, i altres ginys a la via
pública, sobretot en hores nocturnes.
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Codi:

MA3.1

Juny del 2018



netes.
Que la ZBE es reguli dins de la normativa de l’ordenança de sorolls i vibracions, i l’ordenança de
medi ambient de Barcelona.

Línia d’actuació principal:

Actuacions:

MA3. Cercar elements de gestió que permetin reduir les emissions

Per millorar les condicions ambientals, es proposa:


(1)Impulsar l'objectiu perquè el 100% dels vehicles de l'Administració
que es mouen pel districte siguin nets i poc sorollosos, sobretot els de
transport públic, neteja i GUB, etc. (Ajuntament de BCN i TMB).



(2) Fomentar contractació amb avantatges per als operadors que
utilitzin flotes sostenibles, tant en els plecs de contractació com en altres
mesures o incentius. Fomentar avantatges per als operadors que utilitzin
flotes sostenibles, tant en els plecs de contractació com en altres
mesures o incentius.

Nom de la proposta:
Impulsar la transformació de les flotes de vehicles cap a models més sostenibles
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
El Pla de sostenibilitat ambiental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2014-2020
(PSAMB), aprovat el 2014, té com a objectiu general esdevenir un pla d’acció transversal
que integri de manera coordinada criteris de sostenibilitat ambiental en totes les polítiques
sectorials metropolitanes (aigua, residus, urbanisme, mobilitat, etc.) que siguin
competència de l’AMB, ja sigui en el seu propi funcionament intern com en l’extern. En
l’àmbit de la mobilitat (tercer eix temàtic) es fan propostes sobre la promoció de vehicles
elèctrics/híbrids.
En els darrers anys, la ciutat de Barcelona ha anat incorporant en la seva flota d’autobusos
públics vehicles nets ambientalment, amb l’objectiu que aquests substitueixin els
autobusos que encara són més contaminants.
En la mateixa línia de la proposta, també s’ha apostat en els últims anys per adaptar
places d’estacionament per a vehicles elèctrics en diferents punts de la ciutat a fi
d'incentivar-ne l'ús.
Dins del Pla de mobilitat de Barcelona 2013-2018, també es preveuen diferents actuacions
per desenvolupar una flota de vehicles elèctrics i nets (augment de la flota d’autobusos
propulsats amb gas natural i elèctrics).

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris – TMB.

Ciutat Vella pertany a la Zona de Baixes Emissions de Barcelona, ciutat que preveu
restringir progressivament la circulació de vehicles més contaminants a partir de diferents
actuacions, per exemple, restringir la circulació dels vehicles més contaminants en
episodis de contaminació.
L’objectiu de la proposta rau a avançar a:




Millorar la qualitat acústica i ambiental del districte, per augmentar la salut dels
residents i dels visitants.
Proporcionar oferta d’estacionament per a vehicles elèctrics dins del districte, i així incentivar-ne
l'ús.
Incentivar les administracions públiques i les empreses de transport públic a
substituir de manera progressiva els vehicles contaminants per altres d’energies
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Codi:

MA4.1

Juny del 2018

Comunicar i educar els usuaris de la via pública sobre les actuacions que produeixen
soroll i contaminació ambiental.

Actuacions:
Línia d’actuació principal:
MA4. Campanyes de sensibilització mediambiental

Per millorar les condicions ambientals, es proposa:


Campanyes per sensibilitzar sobre la necessitat de reduir la
contaminació de l'aire i acústica, a fi de millorar la qualitat de vida i el
descans del veïnat.

Nom de la proposta:
Campanyes per a la millora mediambiental del districte
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
En els darrers anys, la sensibilització en contra del soroll ha augmentat a la ciutat. També
això s’ha posat de manifest en el procés d’elaboració de l’Agenda 21, i algunes propostes
van adreçades a reduir el soroll, ja sigui a través d’actuacions normatives o inversores. De
fet, l’Ajuntament de Barcelona està fent un esforç important per millorar la nostra qualitat
acústica, a través d’actuacions com la pavimentació antisoroll que s’està estenent per
moltes vies i carrers, el control de les motocicletes o, en general, sobre el trànsit rodat.
Aquests esforços s’emmarquen en el Programa marc de minoració acústica aprovat per
l’Ajuntament.
És prioritari en la política municipal de reducció d’emissions i soroll impulsar campanyes de
sensibilització social.

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris – TMB.

L’objectiu de la proposta rau a avançar a:
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19.9.

Seguretat viària

Índex de mesures relacionades amb la seguretat viària

S.V.1 Transformació i gestió de la xarxa per evitar els accidents
S.V.1.1
Pla d'actuació anual per reduir els punts amb més
accidentalitat del districte. Atropellaments i col·lisions
S.V.2 Aplicar millores en la xarxa actual que suposin una reducció del risc d’accident
S.V.2.1

Minimitzar l’efecte “frontera” per als vianants

S.V.2.2

Millores en els passos de vianants

S.V.3 Potenciar la comunicació i les campanyes de reducció dels accidents
SV.3.1
districte

Seguir amb les campanyes de seguretat viària i de protecció del vianant al
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reducció de la velocitat màxima en determinats sectors interiors.
Instal·lació de radars de detecció de velocitat i de càmeres de control.

Codi:

SV.1.1

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
SV.1 Transformació i gestió de la xarxa per evitar accidents
Nom de la proposta:
Pla d’actuació anual per reduir els punts amb més accidentalitat del districte.
Atropellaments i col·lisions
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
El desembre del 2013 es va aprovar el Pla local de seguretat viària de Barcelona
2013-2018 (PLSV), el qual, juntament amb el Pla de mobilitat urbana i sostenible de la
ciutat, són les eines principals de planificació de la mobilitat i la seguretat viària.
L’objectiu principal del PLSV de Barcelona és reduir un 20% el nombre de morts i
ferits greus en accidents de trànsit l’any 2018 respecte als nivells del 2012.
La velocitat és un dels elements que pot provocar més sinistralitat en un accident. Per
tant, des del Pla de mobilitat de Ciutat Vella, es proposen un seguit d’actuacions per reduir
la velocitat dels vehicles en diferents vies.
L’objectiu d’aquesta proposta és:






Millorar la seguretat viària i la convivència entre els usuaris i usuàries dels diferents modes de
transport.
Reduir la inseguretat dels vianants i bicicletes dins del districte de Ciutat Vella.
Evitar que els vehicles que circulen per dins del districte vagin a velocitats
inadequades i que suposin un risc per als altres modes de transport, en especial els
vianants.
Donar un grau de seguretat als vianants més gran i potenciar que la població vagi a
peu en els desplaçaments.
El Pla de mobilitat de Ciutat Vella vol seguir les directrius i impulsar les actuacions
per reduir l’accidentalitat i fer els desplaçaments més segurs en tots els modes de
transport.

La Barceloneta


Estudi per instal·lar radars de detecció de la velocitat al carrer del Doctor Aiguader.

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.

Actuacions:
Per millorar la seguretat viària, es proposa:


(1) Estudis dels punts de concentració d'accidents (PCA) i impuls de les
actuacions necessàries, seguint les recomanacions del Pla local de
seguretat viària i implantant noves tecnologies de prevenció de seguretat
viària al districte.



(2) Impulsar mesures de control de la velocitat. Estudi de la possible
167

Pla de mobilitat del districte de Ciutat Vella 2018-2023

Codi:

SV.2.1

Juny del 2018

Actuacions:
Per millorar la seguretat viària, es proposa:

Línia d’actuació principal:
SV.2 Aplicar millores en la xarxa actual que suposin una reducció del risc
d’accidentalitat
Nom de la proposta:
Minimitzar l’"efecte frontera" per als vianants





(1) Millorar la permeabilitat de la xarxa preferent de vianants, en especial,
la Rambla i Via Laietana, l'eix passeig de Colom - avinguda del Marquès de
l'Argentera i carrer de l'Almirall Cervera.
(2) Millora en el temps semafòric de creuament per als vianants en les
interseccions del carrer de l'Almirall Cervera i el passeig Marítim. (Mobilitat)
(3) Millora en el temps semafòric de creuament per als vianants en les
interseccions de la xarxa preferent, Via Laietana - carrer de la Princesa i
passeig de Picasso - avinguda del Marquès de l'Argentera, etc.

Districte:
Districte de Ciutat Vella

Agents implicats:

Descripció de la proposta:

Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.

Dintre de la diagnosi i del procés de participació ciutadana, va sorgir la necessitat de
millorar la permeabilitat del districte.
Per aquest motiu, la present proposta desenvolupa un conjunt de mesures que tenen com
a objectiu minimitzar aquest “efecte frontera” a través d’aquestes vies principals de la
ciutat que no permeten una còmoda permeabilitat de trànsit de vianants entre els dos
vessants del carrer, ja sigui per manca de passos de vianants o per la condició orogràfica
del territori.
L’anàlisi d’aquesta connexió s’ha fet per a tots els modes de transport i tenint en compte la
posició de les estacions de transport públic.
L’objectiu d’aquesta actuació és donar resposta a la diagnosi i al procés
participatiu:





Millorar la permeabilitat de la xarxa bàsica per a vianants i promoure els
desplaçaments a peu.
Acostar tots els veïns i veïnes a la xarxa de transport públic d’alta capacitat.
Filtrar el trànsit de pas afavorint els vianants en els creuaments de carrers.
Dimensionar una xarxa d’itineraris per als vianants i bicicletes còmoda i segura per
a tota la ciutadania, gent gran, nens, dones, homes...

Malgrat l’esforç que s'ha fet els darrers anys, a Barcelona encara hi ha espais que, sovint
per manca de secció, no tenen els estàndards suficients per garantir l’accessibilitat
universal. L’esperit del Pla de mobilitat de Barcelona aposta per fer un model de mobilitat
sostenible i segura per als vianants, donant més protagonisme al vianant, i dissenyar
l’espai públic de manera que es redueixi el risc d’accident, creant espais agradables,
segurs i adequats perquè la gent hi camini, especialment nens i persones grans o amb
mobilitat limitada.
D’altra banda, el gran volum de vianants a Ciutat Vella, i en especial en vies com les
Rambles, Via Laietana, avinguda del Paral·lel, carrer de Pelai, etc., fa que el temps de verd
dels semàfors no sigui suficient per absorbir la demanda en cada una de les fases.
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Codi:

SV.2.2

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
SV.2 Aplicar millores en la xarxa actual que suposin una reducció del risc
d’accidentalitat
Nom de la proposta:
Millores en els passos de vianants
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Pla per millorar els passos de vianants del districte, sobretot els que estan relacionats amb
els camins escolars i ocupacionals, etc.
Actuacions:
Per millorar la seguretat viària, es proposa:


(1) Estudi de les millores de visibilitat; implantació de places d'aparcament
per a motos o bicicletes als entorns dels passos de vianants.



(2) Estudi i implementació per avançar en la construcció de voreres
corregudes a tot el perímetre del districte excepte en els principals
itineraris de vehicles.
Aquest estudi preveu acabar d’encerclar el districte amb una vorera que permeti al
vianant no haver de baixar a nivell del vehicle en cap intersecció (excepte en els
creuaments de la xarxa bàsica de la ciutat).

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris.
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Codi:

SV.3.1

Juny del 2018

Línia d’actuació principal:
SV.3 Potenciar la comunicació i les campanyes de reducció dels accidents
Nom de la proposta:
Seguir amb les campanyes de seguretat viària i de protecció del vianant al
districte
Districte:
Districte de Ciutat Vella
Descripció de la proposta:
Per reduir l’accidentalitat i fomentar les bones maneres de convivència entre els diferents
modes de transport, cal fer una tasca d’informar a tots els col·lectius: els vianants,
bicicletes, els qui es desplacen amb vehicle privat, etc.
Per aquest motiu, cal redactar un pla de comunicació adreçat a aquests col·lectius.
Aquest pla de comunicació serà una de les claus per aconseguir sensibilitzar i ensenyar les
bones maneres de desplaçar-se per dins del districte, i que les campanyes de
sensibilització esdevinguin un èxit.
L’objectiu d’aquesta proposta és:



Reduir la sinistralitat del districte de Ciutat Vella.
Sensibilitzar la població de la importància de seguir bones pràctiques de
desplaçament.

Actuacions:
Per millorar la seguretat viària, es proposa:



(1) Fer campanyes, guies i xerrades a les entitats i escoles amb l'objectiu de
mentalitzar els usuaris de la via pública dels bons hàbits i el respecte en els
usos i les activitats que es desenvolupen a la ciutat.
(2) Incorporar i reforçar campanyes de reducció de l’accidentalitat a través
del programa “Camí escolar, espai amic”.

Agents implicats:
Districte de Ciutat Vella – Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Consells de barris – GUB.
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Places a la calçada destinades al
resident

IV. Indicadors de referència
Paràmetres de referència
Vianants
Nivells de servei mitjans de totes
les vies
Longituds de trams amb nivells de
servei D
M2 de vorera o espais per a
vianants construïts
Bicicletes
Longitud de carrils bici
Longitud d'itineraris ciclistes
Aparcaments per a bicicletes al
carrer
No
e d’a o atges de Bi i g
VMP
Cens de vehicles de mobilitat
personal
Comerços de VMP desplaçats de
la zona centre
Transport públic
Cobertura xarxa de metro (400 m)
+ ortogonal (300 m)
Cobertura del Bus de Barri (250
m)
% parades de bus accessibles
% estacions de metro i Rodalies
accessibles

U

-10,0%

Km

-20,0%

Ha

10,0%

Km
Km
U
U

100,0%
+8 km
35,0%
5,0%

Aparcament
Motorització districte
Nombre de places destinades a
les motos a la calçada
Creació de places destinades a les
motos fora de la calçada

Objectiu
Duplicar la xarxa actual
Habilitar uns 8 km nous
increment del 35% de les places actuals
Incrementar l'oferta un 5%

Càrrega i descàrrega
Reducció de places irregulars
%
Nombre de paquets distribuïts en
Paquets/mes
cargo bikes al mes
Punts de trencament de càrrega
N
Nombre de noves consignes al
districte
N
Medi ambient
Reducció dels nivells mitjans de
PM10
Reducció dels nivells mitjans de
NOx
% població amb exposició a
nivells de soroll

25,0%

-100,0%

Objectiu
Posar fi a les places irregulars

100,0%
1,00
12,00

%

6,0%

%

6,0%

%

100,0%

Doblar el nombre de paquets distribuïts
Incrementar una microplataforma
Habilitar un mínim de 3 consignes noves
per barri
Objectiu
Reduir un 1% anual els nivells de PM10 tal
com estableix el Pla de qualitat de l'aire
Reduir un 1% anual els nivells de PM11 tal
com estableix el Pla de qualitat de l’ai e
Posar fi als trams amb depassament> 5 dB
a les vies bàsiques interiors i de 8 dB a les
vies bàsiques perimetrals

Objectiu
Seguretat
N
N

100,0%
10
comerços

Controlar el 100% dels VMP
Desplaçar un mínim de 10 comerços a
zones
Objectiu

% habitants

100,0%

Cobertura total

% habitants
%

100,0%
100,0%

Cobertura total
Accessibilitat total

%

100,0%

Accessibilitat total

veh./dia
%

-30,0%
30,0%

Objectiu
Reducció del trànsit de penetració un 30%
per arribar a reduir un 20% els
desplaçaments en vehicle privat
Arribar al 30% de trànsit de pas

N

100,0%

Doblar el nombre de punts de recàrrega

Vehicle privat

Vehicles que entren a Ciutat Vella
Trànsit de pas respecte al total
Punts de recàrrega de vehicles
elèctrics al carrer

Objectiu
Reduir un 10% la saturació mitjana de les
zones de vianants
Reduir un 20% els trams amb nivells de
servei D
Incrementar un 10% les zones destinades
a vianants

N

Incrementar un 25% el nombre de places
per a residents a la calçada

Tur./1.000 hab.

-30,0%

N

-20,0%

S. d.

500

Objectiu
Reduir un 30% la motorització
Traspassar un 20% de places a motos a
aparcaments
Generar 500 places de motos fora de la
calçada. Actualment n'hi ha 2.087 a la
calçada i 801 a la vorera

Nombre d'accidents amb víctimes

N

-25,0%

Nombre d'atropellaments de
vianants

N

-50,0%

Nombre d'accidents en bicicleta

N

-30,0%

Objectiu
Reduir un 25% les víctimes d'accidents
segons el Pla local de seguretat viària
Reduir un 50% el nombre
d'atropellaments per igualar amb els
valors de la resta de la ciutat
Reduir un 30% els accidents amb bicicleta
per igualar els valors de la resta de la
ciutat

Font: Elaboració pròpia.

Seguiment d’indicadors
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Vianants
Nivells de servei mitjans de totes les vies
Longituds de trams amb nivells de servei
D
M2 de vorera o espais per a vianants
construïts

2018
0,72

2023
INC
0,65 -10,0%

Km

15,2

12,16 -20,0%

Ha

27,59

U

Bicicletes

30,35

2018

2023

10,0%
INC

Longitud de carrils bici

Km

7,7

15

Longitud d'itineraris ciclistes

Km

-

8

Aparcaments per a bicicletes al carrer

U

444

599

35,0%

Nombre d’ancoratges de Bicing

U

833

875

5,0%

VMP
Cens de vehicles de mobilitat personal
Comerços de VMP desplaçats de la zona
centre
Transport públic
Cobertura de la xarxa de metro (400 m) +
ortogonal (300 m)
Cobertura del Bus de Barri (250 m)
% parades de bus accessibles
% estacions de metro i Rodalies
accessibles

N

2018
0%

2023
100%

N

0%

100%

2018
% hab.
% hab.
%

INC

2023

INC

95,13%
68,35%

100%
100%

5,1%
46,3%

62,5%

100%

60,0%

2018

2023

INC

%

Vehicle privat
Vehicles que entren a Ciutat Vella
Veh./dia
Trànsit de pas respecte al total
%
Punts de recàrrega de vehicles elèctrics al
carrer
N

100,0%

Càrrega i descàrrega
Reducció de places irregulars
Nombre de paquets distribuïts en cargo
bikes al mes
Punts de trencament de càrrega
Nombre de noves consignes al districte
Medi ambient
Reducció dels nivells mitjans de PM10
Reducció dels nivells mitjans de NOx
% població amb exposició a nivells de
soroll

2018
%
paq./mes
N
N

2023

0% 100,0%

39%

20.058 40.116 100,0%
2
3 50,0%
0
12
2018

%
%

2023
6%
6%

%

100%

Seguretat

INC

2018

2023

INC

INC

Nombre d'accidents amb víctimes

N

920

690

-25,0%

Nombre d'atropellaments de vianants

N

202

101

-50,0%

Nombre d'accidents en bicicleta

N

70

49

-30,0%

137.000 95.900 -30,0%
50%
30% -40,0%
23

Aparcament

2018

46
2023

100,0%
INC

Motorització districte
Nombre de places destinades a les motos
a la calçada
Creació de places destinades a les motos
fora de la calçada

Tur./1.000 hab.

211

148

-30,0%

N

3.074

2.459

-20,0%

N

-

Places a la calçada destinades al resident

N

2.668

500
3.335

25,0%
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V.

Estratègia d’implementació i periodificació de les
propostes

Estratègia d’implementació de les actuacions
Les fórmules per executar les propostes del Pla de mobilitat del districte de Ciutat Vella es basen a
engegar accions relacionades amb la jerarquització i millora de l’oferta disponible per al bon
funcionament de cada mode de transport, ja sigui en espais, infraestructures, aparcament, sistemes de
regulació, etc., i un cop estabilitzat el seu funcionament, aplicar les estratègies de gestió per aconseguir
que la demanda s’adapti a la nova proposta i així es pugui
assolir la millor funcionalitat possible.
És important que la comunicació acompanyi tot el procés
des del primer moment, perquè els usuaris de la via
pública puguin primerament conèixer l’abast de les seves
possibilitats i després rebre formació per a la seva
utilització i bon ús.
Aquesta estratègia s’aplicarà en diverses fases, i en
paral·lel per a cada mode de transport: vianants,
bicicletes, transport públic, DUM i vehicle privat, de
manera que la retroalimentació de cadascuna permeti
detectar els punts febles i forts de cara a aplicar millores
en les fases següents.

oferta, a mitjà termini es plantegen actuacions de gestió puntuals, com ara regulacions de pas horàries,
millores en les zones d’intercanvi, etc.
La xarxa de transport col·lectiu ha d'habilitar els espais de parada previstos en relació amb la nova
xarxa de vianants, i en una segona fase ha d’aplicar la gestió intel·ligent i l’impuls.
El vehicle privat veurà reduïda la seva oferta en especial per al trànsit de pas amb les actuacions
efectuades en la resta de modes, i haurà d’ajustar-se a la regulació que aquestes proposin. En
paral·lel, es revisaran les franges horàries de regulació, les xarxes locals d’accés i sortida dels barris i
també les més internes.
Un cop ordenada la mobilitat en els modes tous, i en consonància amb les obres previstes al districte
(sobretot, la Rambla i la Via Laietana), cal anar executant les mesures de regulació del trànsit de pas
del districte, amb els estudis de les diferents zones per aplicar els punts de regulació dels accessos, ja
siguin càmeres o pilones o els canvis de sentit als carrers interiors més importants.
En relació amb les obres i els retocs en els canvis de sentit, la primera fase inclou les obres de la ronda
de Sant Antoni, posteriorment la Rambla, després la Via Laietana i, finalment, la resta. El moment de
desenvolupament d’aquestes obres condiciona la regulació de la mobilitat del seu entorn immediat.
Fases de les obres previstes

Pel que fa als vianants, es proposa una primera fase en
què s’incideixi en la millora de l’oferta de la xarxa de
districte amb intervencions sobre els carrers amb pitjors
nivells de servei i que després es treballi en la redistribució de la demanda amb l’impuls a la
reordenació dels focus generadors de mobilitat —parades de la xarxa de transport públic: metro i bus i
col·lectiu—, la revisió de la senyalització, la variació de les retolacions de les estacions de metro o les
informacions del bus, etc. Amb tot això, es pretén ser capaços de variar els hàbits de la demanda
modificant les condicions de l’oferta o dels punts de generació o d’origen dels desplaçaments.
També s’ha d’incidir en els itineraris turístics amb guia, els plànols orientatius o la creació d’espais
calmats, etc.
Es proposa dotar la bicicleta d’un fort impuls en els primers anys a fi que l’oferta d’espais es presenti
interessant per als usuaris d’altres modes menys sostenibles i els convidi al canvi. La potenciació es
proposa tant al perímetre com a l’interior durant els primers anys, i és en la fase final quan s’ha de
valorar la necessitat, si escau, de zones i horaris no pedalables.
Les places d’aparcament segures, els petits tallers, i l’adequació de les estacions de Bicing a les rutes
prioritàries, es despleguen en el temps, juntament amb les campanyes de comunicació i formació.
També s’incideix en els VMP en els primers anys, per reduir les friccions amb els vianants, i les
campanyes de vigilància a la via pública es proposen contínues al llarg del temps.
Un cop que TMB acabi i analitzi el desplegament de la xarxa ortogonal (tota l’oferta de ciutat), cal que
el bus de barri del districte incorpori també la Barceloneta (oferta al districte) i cal que s’estudiïn totes
les possibles millores de la xarxa per optimitzar la seva oferta actual. Un cop aconseguida aquesta

Plànol amb la representació de les fases de les obres previstes.
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Les intervencions sobre l’aparcament tenen dos moments diferenciats: un primer que s’ha de fer al
principi per permetre la reconversió de places en superfície cap a places d’àrea DUM o mixta amb zona
verda, tant en el perímetre com a l’interior, per possibilitar l’estratègia de la DUM esmentada; i un segon
que preveu la progressiva reconversió dels aparcaments actuals del districte, per anar incorporant el
servei als diversos modes.

Fases dels espais de regulació

Finalment, tant la seguretat com les actuacions relacionades amb la millora mediambiental de la
qualitat de l’aire i acústica són, de fet, indicadors de l’evolució del pla i, per tant, s’han de mantenir de
manera continuada en el temps fins a arribar als objectius previstos en els paràmetres de referència.

Plànol amb la representació de les fases dels diferents espais o àmbits de regulació.

Obres:

Regulació:






FASE 1: El Gòtic
FASE 1 i 2: El Raval
FASE 3: La Ribera
FASE 3 i 4: La Barceloneta

Fase 1: Rda. Sant Antoni / Rambla del Raval
Fase 2: Rambles
Fase 3: Via Laietana
Fase 4: Pepe Rubianes / Pg. Colom, etc.

La distribució urbana de mercaderies, DUM, requereix també aquesta forma de desenvolupar el pla. Es
planteja una primera fase d’ordenació de l’oferta, amb la intenció d’augmentar-la notablement mirant de
duplicar el nombre de places disponibles en tot el districte i regulant com a DUM la seva totalitat per
aconseguir la màxima eficiència de cada plaça. Una vegada aconseguida l'oferta, es podran
implementar les franges horàries estudiades per a una millor compatibilitat amb la vida quotidiana.
Aquest procés s’aplicarà per zones, i serà progressiu i simultani al control exhaustiu de les actuacions
de repartiment irregulars, a fi d’eliminar-les.
L’impuls cap a una nova idea de la distribució, mitjançant espais de trencament de càrrega, i distribució
amb vehicles més petits i nets, es proposa de manera continuada en el temps.
La comunicació i formació són especialment importants en el desenvolupament d’aquestes propostes i
acompanyarà el procés des de l'inici.
174

Pla de mobilitat del districte de Ciutat Vella 2018-2023

Priorització de les propostes

V.1.1

Creació d’una xarxa de districte amb uns nivells de servei admissibles en els horaris de màxim moviment.
1 Transformació dels carrers, actuant en les voreres i les calçades, i conversió en zones de vianants dels itineraris acordats

X

X

Transformació de la Via Laietana i carrer de Jonqueres i proves pilot.

x

Millora del carrer de Pepe Rubianes i proves pilot.

X

X

Millora de la mobilitat dels vianants a l'avinguda del Marquès de l'Argentera - pla de Palau.
Transformació de la Rambla.

X

Millorar les voreres per a la mobilitat dels vianants de la plaça de Catalunya i el carrer de Fontanella.

X

Millorar la mobilitat i els espais dels vianants estudiant la secció de pas per al vehicle privat al passeig de Colom.
Desenvolupar el projecte i obra de la ronda de Sant Antoni.

Baixa

Transformació-definició de la xarxa de vianants. Creació d’una xarxa general i una xarxa local de caràcter més residencial.

Mitjana

V.1

Alta

Vianants

Alta - Mitjana

Pla de mobilitat del districte de Ciutat Vella. Llista de mesures.

x

Millora de la mobilitat de vianants al carrer de Pelai.

X

2 Potenciació i millora dels carrers de la xarxa bàsica de districte Proves pilot abans de prendre iniciatives de transformació física dels itineraris.

X X

Estudi; potenciació com a eix de vianants de l'eix Catedral, Francesc Cambó, Sant Pere Més Baix, i accés al passeig de Lluís Companys i a l'estació de metro d'Arc de Triomf.
Estudi; projecte; execució de millores per potenciar l'eix de vianants (Carme - Hospital i Sant Antoni Abat) i del carrer de Sant Pau, i proves pilot.
Millorar la zona de vianants en el tram de carrer dels Tallers entre ronda i carrer de Gravina.
Impulsar les connexions del parc fins al mar.
Elaborar un estudi i executar un projecte per orientar els fluxos de la plaça de Pau Vila.
Execució de les obres previstes en el projecte de la plaça d'Antoni Maura.

Adequació de la xarxa de barri a la mobilitat quotidiana dels vianants.
1 Millores dels itineraris d'accés als equipaments per garantir la seva seguretat i connectivitat.

X X X X

Estudis d'itineraris entre centres escolars i equipaments.
Itineraris entre els centres d'Alexandre Galí, Escola Infermeria, Bressol La Mar, Joan Salvat-Papasseit i la resta d'equipaments.
Itineraris entre els centres Pere Vila, Cervantes, La Salle i la resta dels d’equipaments. Entorn de la Via Laietana.
Itineraris entre equipaments al Gòtic sud i entorn de la Catedral - Via Laietana.
Itineraris segurs al voltant dels equipaments de barri, zona universitària, Mercat de la Boqueria.

X

2 Estudi i millora dels carrers de la xarxa de barri amb problemes de fricció o permeabilitat.
Ampliació de les voreres de la Via Laietana.

X

V.1.2

X X X

3 Modificar i millorar la connectivitat de la xarxa de vianants de districte.
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Millores per eliminar les friccions al carrer de la Canuda, plaça de George Orwell, carrer d'Escudellers i a la plaça Reial.
Elaborar estudis específics per eliminar les friccions als carrers del Bonsuccés i d'Elisabets i a la plaça dels Àngels.
Millora de la permeabilitat de vianants transversal de la Rambla del Raval.

3 Revisió i millora de la visibilitat nocturna. Uniformització de nivells lumínics a tota la xarxa per millorar la seguretat.
V.2

Millora de la xarxa de vianants per incrementar-ne la funcionalitat

V.2.1

Revisió de l'accessibilitat de tota la xarxa de vianants de Ciutat Vella. Pla d'accessibilitat a tots els equipaments del districte agrupats illa per illa.

X X X X

Pla de mobilitat del districte de Ciutat Vella 2018-2023

1 Adaptar progressivament a la normativa d’accessibilitat les voreres dels barris de Ciutat Vella.

X

Adaptar progressivament a la normativa d’accessibilitat les voreres del barri de la Barceloneta.

X

Adaptar progressivament a la normativa d’accessibilitat les voreres del barri Gòtic.

X

Adaptar progressivament a la normativa d’accessibilitat les voreres del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

X

X

2 Estudi per a l'eliminació d'obstacles a la via pública, tant fixos com mòbils, especialment a les voreres.

X

Adaptar progressivament a la normativa d’accessibilitat les voreres del barri del Raval.

Aplicar actuacions de millora de la gestió d’aquesta nova xarxa jerarquitzada

V.3.1

Coordinació d'accions entre els diferents serveis (Turisme, Mobilitat…) per desenvolupar les mesures del Pla estratègic de turisme i del Pla de mobilitat turística
1 Acord entre Administració i operadors del sector del guiatge a la via pública per concretar les rutes, intensitat i tipologia dels grups.
2 Estudi i impuls de mesures per repartir entre totes les estacions de la xarxa de metro l’accés al districte.

X X

V.3

X X

3 Pla per adaptar la senyalització del districte a les persones amb disfuncions auditives i/o oculars.

Canvi de nom de les parades de metro de Ciutadella / Vila Olímpica per Vila Olímpica / Platges o Ciutadella / Platges.
Canvi de nom de l'estació de metro de Drassanes per Drassanes-Rambla.

X

3 Mesures alternatives per potenciar i canalitzar adequadament els itineraris a peu des dels punts d'origen fins a les zones de màxima atracció.
Gestió dels fluxos de visitants a les platges del barri de la Barceloneta dins de les mesures del Pla estratègic de turisme (Zona de Gran Afluència: platges)

Pla de senyalització identificativa de la xarxa de districte

X

V.3.2

1 Estudi de noves tecnologies mitjançant contractació innovadora de nous sistemes de gestió o senyalització dinàmica, sobre la xarxa de vianants.

Establir estratègies de comunicació, educació i sensibilització per reforçar les mesures de transformació de la xarxa

V.4.1

Pla de comunicació de la xarxa preferent o de districte
1 Disseny de plànols de la nova xarxa preferent de vianants.
2 Divulgació de la nova xarxa als visitants i usuaris habituals del districte.
3 Impuls per difondre el nou plànol de la xarxa a les guies turístiques, a les agències de viatges, turoperadors, etc.

X X

V.4

X

Pla de senyalització que informi els visitants i els usuaris habituals del districte de la xarxa preferent, implementar noves tecnologies mitjançant contractació innovadora de
nous sistemes de gestió o senyalització dinàmica, sobre la xarxa de vianants.

X

2
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Carril bici a la ronda Sant Pere - carrer de Trafalgar, passeig de Lluís Companys - passeig de Picasso i avinguda del Marquès de l'Argentera.

X

Carril bici al carrer del Doctor Aiguader, passeig Marítim i passeig de Joan de Borbó Comte de Barcelona.

X X

1 Projecte i implantació d'un carril bici en doble sentit que tanqui el perímetre del districte.

X

Carril bici a: plaça de Catalunya, carrer de Fontanella - ronda de Sant Pere i passeig de Colom.
Carril bici a la ronda de Sant Antoni, carrer de Pelai.

Baixa

Creació d’una xarxa contínua de carrils bici i vies pedalables connectada a la ciutat.

Mitjana

B.1.1

Alta - Mitjana

B.1

Bicicletes
Transformació i definició de la xarxa

Alta
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X

2 Projecte i implantació de les xarxes estructurants interiors i de connectivitat.

X

Secció singular del carrer de la Princesa per transformar-lo en un eix pedalable en compatibilitat amb la resta de modes previstos, en especial la càrrega i descàrrega.

X

Carril bici o via pedalable al carrer de Pepe Rubianes.

X X

Secció singular als carrers Jaume I - Ferran en un eix pedalable en compatibilitat amb la resta de modes previstos, en especial la càrrega i descàrrega.

X

Carril bici o via pedalable a la Via Laietana.

Carril bici o via pedalable a la Rambla.
Carril bici o via pedalable als carrers de la Unió i Nou de la Rambla.

X

Carril bici o via pedalable que connecti avinguda de les Drassanes, carrer de Sant Oleguer, Rambla del Raval, carrer de Maria Aurèlia Capmany, carrer del Carme, carrer dels Àngels,
carrer de Montalegre, carrer de Torres i Amat.

X X X X

3 Estudis d'implementació d'una xarxa complementària interior d'itineraris recomanats.
Carrer de Ramon Trias Fargas fins al mar.
Carrer de Méndez Núñez fins al carrer de la Princesa, avinguda de Francesc Cambó fins a passeig de Lluís Companys.
Carrer d'Avinyó.
Carrer del Pintor Fortuny fins a ronda de Sant Antoni i el carrer del Portal de Santa Madrona.

Millora de la xarxa de bicicletes per incrementar-ne la funcionalitat
Incrementar la cobertura i la seguretat de places actuals d’aparcament per a bicicletes.

X

B.2
B.2.1

2 Impuls per a la implantació de places d'aparcament segures a l'interior dels aparcaments, als establiments comercials i als centres de treball.

1 Fomentar que les possibles noves estacions de Bicing se situïn fora de zones de concentració de vianants i relacionar-les amb el transport públic.
B.2.3

Habilitar petits tallers tipus local quioscs, i kits prop dels itineraris establerts per a bicicletes i punts d'aparcament segur.
1 Projecte i instal·lació de kits de reparació en pàrquings, equipaments i espais de concessió.

B.3

X

Fomentar la ubicació progressiva de les estacions de Bicing en els itineraris de bicicletes recomanats preferents.

X

B.2.2

X

1 Estudi i implantació de noves places d'aparcament segures a l'interior dels equipaments i en superfície.

Aplicar actuacions de millora de la gestió d’aquesta nova xarxa
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Estudi de noves senyalitzacions per a la bicicleta.

X

1 Nous sistemes de senyalització per a: ús alternatiu entre càrrega/descàrrega i itinerari ciclista als carrers de Ferran i de la Princesa, obligació de baixar de la bicicleta, etc.
Impuls de noves tecnologies per al control a les zones regulades.

X

1 Estudi i impuls de noves tecnologies mitjançant contractació innovadora de nous sistemes de control de velocitat i identificació per evitar friccions amb els vianants.
Regular els grups de ciclistes per adaptar-la a les noves condicions de la xarxa de bicicletes.

B.4

Establir estratègies de comunicació, educació i sensibilització per consolidar la bicicleta com a mode de transport habitual

B.4.1

Desenvolupar campanyes de conscienciació ciutadana per millorar l'ús de la bicicleta com a mode de transport habitual.

X

1 Impulsar la modificació de l'Ordenança de circulació per establir un màxim de persones per grup i l'ús de la xarxa per part d'aquests grups.

X

B.3.3

VMP.1

Transformació i definició de la xarxa

Alta

VMP i grups

1 Regulació de VMP al districte de Ciutat Vella.
2 Estudi de limitació de l'ús de VMP particulars a les zones de màxima concentració de vianants.
VMP.2

X X

VMP.1.1 Avançar en una regulació especifica del VMP dins del districte

Alta - Mitjana

1 Campanya de comunicació per divulgar la nova xarxa estructurant del districte, les franges horàries establertes per al seu ús preferent i el bon ús de la bicicleta.

Baixa

B.3.2

Mitjana

B.3.1

Millora de la convivència amb altres modes de transport

1 Limitar la mobilitat en grup de VMP per l’interior del districte, tal com es desenvolupa en l'ordenança reguladora.
VMP.3

X

VMP.2.1 Evitar les friccions dels VMP amb la resta de modes de transport.
Desplegar actuacions de millora de la gestió d’aquests nous modes de transport

1 Regulació dels espais de pràctica per grups a la via pública.
2 Reforçar campanyes de vigilància i control de l'ús a la via pública.

X X

VMP.3.1 Seguir impulsant el registre dels VMP del districte.
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X

Estudi específic d’anàlisi del servei de Bus de Ciutat a la Barceloneta un cop s'implanti la xarxa ortogonal.

X

1 Comprovació i consolidació de les cobertures finals, connectivitat, freqüències i eficiència de la nova xarxa ortogonal al perímetre i l'interior del districte.

X

X

Mantenir el pas del bus per la Via Laietana en els dos sentits, eix línies verticals.
Mantenir el pas del bus per la Rambla en els dos sentits, eix línies verticals.
2 Estudi de la creació d'una línia de bus que relligui el litoral de tota la ciutat per l'eix de la ronda del Litoral.
T.P.1.2

Baixa

Desplegament final de la xarxa ortogonal de transport públic en autobús

Mitjana

T.P.1.1

Alta- Mitjana

TP.1

Transport públic i col·lectiu
Ajustar les xarxes de transport públic per coordinar-les amb la resta de modes

Alta
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Ampliació i millora de la cobertura del bus de barri.

X

Estudi d'alternatives per millorar el traçat dins del barri i la connexió amb la resta del districte. La Barceloneta.
Estudi i aplicació d'ajustos del traçat actual pel barri d'acord amb la nova configuració de la línia. Santa Caterina.
Estudi i aplicació d'alternatives del traçat actual per incrementar la cobertura del barri. El Gòtic.
Estudi i aplicació d'ajustos del traçat actual pel barri d'acord amb la nova configuració de la línia. El Raval.
T.P.1.3 Transformació del funcionament de la xarxa de transport col·lectiu.
1 Estudis i implantació de noves parades més petites d'autocars turístics només per a l'encotxament i el desencotxament al perímetre.
Estudi i implantació de parades per a autocars discrecionals.
Estudis i implantació de parades d'autocars discrecionals al passeig de Lluís Companys (2 places), avinguda del Marquès de l'Argentera (2 places).

X X X X

1 Estudi i implantació de la xarxa del bus de barri per connectar la Barceloneta amb la resta de barris del districte i els centres sociosanitaris.

Estudis i implantació de parades d'autocars discrecionals a la zona IMAX del Port Vell (7 places). Manteniment de l'estacionament actual.

Manteniment de la parada del carrer de Trafalgar per a escoles i entitats del districte autoritzades.
3 Estudi per diversificar les ubicacions de les parades, les llançadores de creuers, de la mateixa manera que els autocars discrecionals.
4 Reducció dels itineraris i parades del Bus Turístic en coordinació amb l’estratègia de mobilitat turística de la ciutat. (Turisme)
Estudis de fluxos de les parades de Bus Turístic del passeig Marítim i la plaça de Pau Vila (Museu d'Història) per avaluar la idoneïtat de la seva ubicació.
Reducció d'itineraris i parades a la Via Laietana en coordinació amb la remodelació de la Via Laietana.
Estudis de fluxos de les parades del Bus Turístic del pla de Palau, passeig de Picasso i passeig de Lluís Companys per avaluar la idoneïtat de la seva ubicació.
Estudis de fluxos de les parades de Bus Turístic de Colom per avaluar la idoneïtat de la seva ubicació.

X

Ajustar el servei del taxi a la nova organització de la mobilitat.
1 Estudi de l'oferta a les parades de taxi actuals del districte i implantació d'ajustos per adaptar-les a les demandes de la nova xarxa.
Cercar un acord amb el gremi de taxis per estudiar la ubicació de les parades de la Rambla en funció d'un horari establert. Coordinació amb el Pla Rambles.

X

T.P.1.4

X X X

2 Estudis i implantació de noves parades d'autocars discrecionals escolars i altres col·lectius i entitats locals.

X X X X X

Estudis i implantació de parades d'autocars discrecionals a la plaça de la Universitat (1 plaça), carrer del Comte d'Urgell / ronda de Sant Pau (1 plaça) i a la plaça de les
Drassanes (2 places).
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X
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X

2 Estudi i desplegament d'una nova estratègia de mobilitat del taxi pel districte (taxi ple per l'interior, taxi buit pel perímetre) d'acord amb el gremi del taxi.
Estudi per regular el pas per la Rambla dels taxis en funció de l'horari, l'ocupació, la demanda, etc. Coordinació amb el Projecte Rambles.
Millores en la xarxa per incrementar-ne la funcionalitat
Millores en la xarxa de metro en consonància amb la xarxa de vianants.

X

1 Impulsar la construcció d'una segona boca de metro a l'estació de metro de la Barceloneta, amb l'objectiu de millorar la gestió de fluxos de vianants.

X

TP.2
T.P.2.1

2 Estudi i impuls de fórmules per gestionar les parades i les boques de metro amb l'objectiu de millorar i prioritzar els fluxos de sortida.
T.P.2.2

Pla per adaptar a la normativa d'accessibilitat el 100% la xarxa de transport públic del districte.

X

Impuls per aconseguir l'accessibilitat de l'estació de metro de Ciutadella - Vila Olímpica. Estudi i implantació de parades accessibles de la xarxa de bus.

X

1 Impulsar estudis i implementació per a la millora de l'accessibilitat de la xarxa de transport públic del districte. Metro, parades de bus ortogonal i de barri.

X

Impuls per aconseguir l'accessibilitat de l'estació de metro d'Urquinaona. Estudi i implantació de parades accessibles de la xarxa de bus.

X

Impuls per aconseguir l'accessibilitat de l'estació de metro de plaça de Catalunya (transbordaments). Estudi i implantació de parades accessibles de bus.
Estudi i implantació de parades accessibles de la xarxa de bus.

Mesures de gestió de la xarxa en consonància amb la de vianants
Millorar la sostenibilitat del transport col·lectiu i la relació amb la xarxa bàsica de vianants.
1 Impulsar la integració de parades dels autocars interurbans a les estacions intermodals.

X

TP.3
T.P.3.1

Alliberar de parades de bus interurbà la plaça de Palau.

X

2 Acord amb el gremi d'hotels per fomentar l’ús d'autobusos petits i nets i la gestió d'un servei d'autorització prèvia.

TP.4

Campanyes de comunicació, sensibilització, que poden afectar la millora de la funcionalitat de la xarxa de busos de la ciutat.

T.P.4.1

Pla de comunicació accessible als vehicles i a la xarxa de transport públic.

X

3 Impulsar dins de l’Estratègia de mobilitat turística la creació d'una app de reserva de parada i d'estacionament d'autocar, similar a la de l'Àrea DUM.

X

2 Estratègia de comunicació al veïnat per preveure diferents escenaris de tall: fires, Nadal, manifestacions, etc. Incloure un pla de comunicació veïnal.

X

1 Impuls pel canvi en la informació de les connexions d’autobús per fer-la més accessible i incidir en la direccionalitat dels fluxos.
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V.P.1.1

Establir uns horaris de regulació a tots els barris de Ciutat Vella, per filtrar el trànsit de pas.
1 Estudi per a la concreció de les franges horàries d'accés dels vehicles al districte aplicant sistemes de control i gestió de la xarxa. Regulació.
Canvis de sentits als carrers d'accés al barri per millorar les entrades i sortides.
1 Modificar sentits, etc., de la circulació per reduir el trànsit de pas de vehicles.

X

Projecte per millorar la capacitat de sortida del barri, canvis de sentit a la Barceloneta nord (travessar el carrer de Carbonell i el carrer dels Pinzón); implementació.

X
X X

Estudi per potenciar les entrades perimetrals al barri. Canvi de sentit del carrer de Méndez Nuñez, nova entrada al barri i circuit intern per descarregar la Via Laietana.
Habilitar l'entrada a l'aparcament del carrer d'Ortigosa des del carrer de Trafalgar i la sortida per Via Laietana - carrer de Jonqueres.

Canvi del sentit de Nou de la Rambla cap a la Rambla del Raval per potenciar les sortides de la Rambla.
Canvi del sentit del carrer de Joaquín Costa entre carrer de Valldonzella i carrer de Torres i Amat, i carrer del Carme i carrer del Peu de la Creu.
Canvi del sentit del carrer de les Flors.

V.P.2.1

Aplicar millores que permetin incrementar la funcionalitat i sostenibilitat del transport privat
Millores específiques de la xarxa
1 Estudis i aplicació de millores en entorns singulars.

X

V.P.2

X X X

Aplicar l’estudi del nou sistema de regulació dels accessos al Gòtic nord relacionats amb la càrrega i descàrrega i els accessos a residents. (Ja dotat)

X

Estudi i implementació per canvi de sentit del carrer de Sant Pere Més Alt.

Estudi específic de regulació i control d'accés a la zona del Baluard del migdia a través del carrer d'Ocata / carrer de la Marquesa i carrer del Doctor Aiguader. Implantació.
Fomentar el desenvolupament del vehicle compartit (elèctric) a l’interior del districte.
1 Dotar de places d'aparcament del vehicle compartit i fomentar el vehicle compartit elèctric entre les empreses en substitució de vehicles de combustible fòssil.
Desplegar mesures en gestió i innovació tecnològica a la xarxa bàsica
Adaptar l'horari de regulació viària dels cotxes i motos a l’horari de la DUM i dels serveis.
1 Implementació de les franges horàries d'accés dels vehicles al districte aplicant sistemes innovadors de control i gestió de la xarxa. Regulació.

Implementació de les franges horàries d'accés dels vehicles a l'interior del barri i de la regulació horària. Instal·lació de càmeres de control d'accés. Santa Caterina.

X

Implementació de les franges horàries d'accés dels vehicles a l'interior del barri; aplicació de la regulació horària. Senyalització. La Barceloneta

Implementació de les franges horàries d'accés dels vehicles a l'interior del barri i de la regulació horària. Instal·lació de càmeres de control d'accés. El Gòtic.

X

V.P.3
V.P.3.1

X

V.P.2.2

X

V.P.1.2

Baixa

Transformació i definició de la xarxa destinada al vehicle privat per reduir el trànsit de pas i garantir l'accés finalista (veïnat , serveis autoritzats i aparcaments)

Mitjana

V.P.1

Alta

Vehicle privat

X Alta - Mitjana
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X
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Implementació de les franges horàries d'accés dels vehicles a l'interior del barri i de la regulació horària. Instal·lació de càmeres de control d'accés. El Raval

V.P.4.2

Campanyes de promoció sobre la utilització responsable del vehicle privat, sobretot motos, i l’ús dels vehicles nets.
1 Campanyes de sensibilització en escoles, col·lectius i entitats cap a una mobilitat més sostenible a fi que els residents formin part de l’evolució.

X

Potenciar campanyes pel foment del cotxe compartit i net i la utilització responsable del vehicle privat

2 Estratègia de comunicació al veïnat per preveure diferents escenaris de tall: fires, Nadal, manifestacions, etc. Incloure un pla de comunicació veïnal. (Ja dotat a TP4)

X

V.P.4

X

2 Avançar en matèria de sensorització de la xarxa, radars de control de la velocitat, instal·lació de punts wifi de control d'itineraris i velocitats…
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DUM.1.1 Incentivar el creixement de sistemes de càrrega i descàrrega més sostenibles amb vehicles de menys impacte en l'espai públic.

Baixa

Transformar del model de càrrega i descàrrega

Mitjana

DUM.1

Alta

Distribució urbana de mercaderies

Alta-Mitjana
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X X

1 Xarxa de plataformes de trencament de càrrega de repartiment de mercaderies per rebaixar d'un 95% a un 30%. Estudi d'impacte a l'espai públic.
Implantació d'una zona logística de mercaderies amb espais de trencament de càrrega i consignes a l'aparcament del passeig de Joan de Borbó Comte de Barcelona.

X

Ampliar la microplataforma existent a l'estació de França per crear un espai de trencament especialment dissenyat per l’HORECA.

X

Estudi i implantació d'una zona logística de mercaderies amb espais de trencament de càrrega i consignes a l'aparcament del passeig de Lluís Companys.

X X

Implantació de zones logístiques de mercaderies amb espais de trencament de càrrega i aparcament de la Catedral i a l'aparcament Rambla - passeig de Lluís Companys.
Implantació de zones logístiques de mercaderies amb espais de trencament de càrrega i aparcament de Gardunya i Jardins de Sant Pau.

2 Impuls per desenvolupar un sistema en xarxa de consignes als supermercats, estacions de transport públic, etc. Pla d'usos del districte.
DUM.1.2 Reendreçament del sistema de càrrega i descàrrega convencional.

Estudi i aplicació per incrementar l’àrea DUM a les vies perimetrals: passeig de Colom, entorn de correus, etc. (BSM).
Estudi per incrementar l’àrea DUM a les vies perimetrals: carrer de Pelai, ronda de Sant Antoni, ronda de Sant Pau, avinguda del Paral·lel, etc. (BSM).

X

Estudi i aplicació per incrementar l’àrea DUM a les vies perimetrals: passeig de Lluís Companys, passeig de Picasso, avinguda del Marquès de l'Argentera, etc. (BSM).

X X

Estudi i aplicació per incrementar l’àrea DUM a les vies perimetrals i interiors: passeig Marítim, carrer del Doctor Aiguader, passeig de Joan de Borbó Comte de Barcelona,
etc. (BSM)

X

1 Aplicar l'ampliació en el perímetre de places de C/D per complementar les àrees DUM interiors i que operi contínuament entre les 8.00 i les 20.00 hores.

X

Estudi per incrementar l’àrea DUM a les vies i places interiors: la Rambla, avinguda del Portal de l'Àngel, carrer dels Arcs, plaça de la Vila de Madrid, etc. (BSM;
implementació).
Incrementar l’àrea DUM a les vies i places interiors: la Rambla, avinguda de les Drassanes, Rambla del Raval, entorns del Macba, plaça de Vicenç Martorell, carrer del
Bonsuccés.

X

Estudi per incrementar l’àrea DUM a les vies i places interiors: carrer de la Princesa, entorn del Born, etc. (BSM; implementació).

X

2 Aplicació d'un increment de DUM en carrers i places de l'interior del districte necessari per eliminar les operacions informals de C/D.

1 Projecte per configurar el districte com una àrea DUM dividida en diferents zones i regulació via app. Concreció dels temps mínims per a C/D.
DUM.2

X

DUM.1.3 Controlar i gestionar el 100% de les places de C/D com una àrea DUM per afavorir-ne la rotació.

Establir millores relacionades amb el funcionament de la xarxa de càrrega i descàrrega

DUM.2.1 Millorar l'app de l'àrea DUM actual.
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X
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1 Impulsar fórmules de reserva i optimització de les places disponibles, orientació remota cap a les zones menys saturades o cap al perímetre si convé.
DUM.3

Desenvolupar estratègies de millora de la gestió de la distribució urbana de mercaderies.

1 Estudiar i regular les excepcions als horaris establerts de C/D: sector HORECA, C/D nocturna, producte fresc a primera hora del mati i altres.

X

DUM.3.1 Regular les excepcions a l'horari general de C/D establert.

1 Impuls per desenvolupar canvis normatius pertinents per reduir l'impacte a l'espai públic, de la C/D generada associada a les noves llicències d'activitat.

X

DUM.3.2 Regulació de la càrrega i descàrrega generada.

2 Estudi i proposta per ajustar els acords amb els gremis de professionals per establir un horari d'acord amb l’estratègia general del districte.

X

1 Acords entre l’Ajuntament de Barcelona, operadors de distribució de mercaderies, altres associacions i GUB, per impulsar un repartiment més sostenible.

X

DUM.3.3 Adaptar els acords de ciutats d’ús de les àrees DUM a les característiques de Ciutat Vella. Contacte amb operadors de DUM, comerciants i amb altres col·lectius.

1 Reforçar la presència física amb uns agents habilitats que puguin reforçar el control i la vigilància de l’àrea DUM.
DUM.4

X

DUM.3.4 Incrementar la vigilància i el control. Generar un equip de control específic i continu a la zona.

Impulsar campanyes de promoció de la C/D sostenible

2 Donar a conèixer entre els comerciants i els operadors els nous sistemes de les microplataformes i el seu ús mitjançant guies o tríptics.
3 Donar a conèixer entre els operadors i els residents, mitjançant guies o tríptics, l’existència de consignes.

X X

1 Incentivar l’ús de les cargo bikes i repartiments en bicicleta i a peu per fer el repartiment de mercaderies.

X

DUM.4.1 Desenvolupar una estratègia de promoció a tots els nivells: operadors, comerciants, etc.
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Desplegar una estratègia per optimitzar per al resident i la càrrega i descàrrega els aparcaments del carrer.
1 Estudi i aplicació per a la substitució progressiva de les places d'àrea blava en àrea DUM i àrea verda (Mobilitat-BSM).
2 Estudi per habilitar un percentatge de places d'aparcament residencial en àrea verda no exclusiva a cada barri (Mobilitat); implementació.
3 Estudi, proves pilot i implantació de zones d'aparcament mixt: C/D + resident
Foment de l'aparcament fora del carrer per millorar els espais dels vianants.

X

AP.1.2

1 Impuls per incrementar el nombre d'aparcaments de vehicles fora de la calçada, amb abonaments parcials i a preus proporcionals.

1 Acords amb aparcaments interiors per substituir la rotació per les noves necessitats de DUM, i aparcaments per a motos i bicicletes i vehicle compartit.
Estudi d'ubicacions per habilitar noves places amb endolls per a vehicles elèctrics en superfície i en aparcaments soterrats segons la normativa i zones DUM de C/D per a vehicles elèctrics,
i regulació dels accessos diferenciada per a aquesta tipologia de vehicles. (Mobilitat)
Implementació als aparcaments de la plaça del Mar i moll de la Marina. (2)
Implementació als aparcaments de l'avinguda de Francesc Cambó, passeig de Lluís Companys i estació de França. (2)
Implementació als aparcaments de la plaça de Catalunya, la Rambla - Pàrquing intel·ligent, Rambla sud i la Catedral. (2)
Implementació als aparcaments de la plaça de Castella, plaça de Vázquez Montalbán, carrer de l'Om, carrer de l'Arc del Teatre i Sant Pau. (2)

X

Millores en la xarxa d’aparcament de vehicles elèctrics.
1 Habilitar noves places amb endolls per a vehicles elèctrics en superfície i en aparcaments soterrats. DUM per elèctrics i regulació dels accessos.

1 Impuls per crear una app integrada que concreti els espais d'aparcament disponibles per al vehicle privat.

AP.4

Fer campanyes de comunicació i foment dels aparcaments fora de la calçada

AP.4.1

Campanyes de foment dels aparcaments fora de la calçada.
1 Fer campanyes per fomentar l'aparcament dels vehicles fora de la calçada.

X

Desenvolupar mesures de gestió i innovació en els aparcaments i estacionaments
Desenvolupar aplicacions tecnològiques per optimitzar la gestió dels aparcaments.

X

AP.3
AP.3.1

X X X X

2

X

Desplegar millores en la xarxa d’aparcaments per incrementar-ne la funcionalitat
Potenciar i habilitar els aparcaments soterrats interiors per a altres usos.

AP.2
AP.2.1

AP.2.3

Baixa

AP.1.1

Mitjana

La transformació i organització de la xarxa d’aparcaments a la calçada i fora de la calçada

X X X

AP.1

Alta

Aparcament

Alta-Mitjana
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1 Impulsar el Pla de qualitat de l'aire de Barcelona. Zona de Baixes Emissions (Medi Ambient, Ajuntament de Barcelona).
2 Impuls per al tractament del districte com una Zona Urbana d'Atmosfera Protegida, restriccions per tipologia de vehicle. (Medi Ambient, Ajuntament de Barcelona).

Estratègia de reducció del soroll

1 Impulsar el desenvolupament de les mesures del Pla de reducció de la contaminació acústica de la ciutat. (Medi Ambient, Ajuntament de Barcelona).

X

M.A.1.2

Baixa

Estratègia de reducció d'emissions atmosfèriques

Mitjana

M.A.1.1

X

Transformar la xarxa de mobilitat actual

X

M.A.1

Alta

Medi ambient

Alta-Mitjana
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X

2 Impulsar millores i proves pilot de reducció de l'impacte acústic en espais on hi ha superacions de +5 dB dels permesos. (Medi Ambient, Ajuntament de Barcelona).

Proves pilot i estudi tècnic de viabilitat per insonoritzar la ronda del Litoral (B10), en el tram obert i no cobert, al seu pas pel carrer del Doctor Aiguader.

1 Regulació horària de la DUM en funció del tipus de vehicle en determinats entorns. Potenciació de la DUM en cargo bikes.
2 Seguiment de les propostes d'actuació de l'estudi de les emissions contaminants del Port de Barcelona.

Millores relacionades amb la reducció del soroll a la via pública

1 Estudi de nous paviments amortidors del soroll, noves tecnologies.

X

M.A.2.2

X X

Desplegar millores de caràcter mediambiental que afectin la xarxa
Millores relacionades amb la reducció d'emissions al medi ambient.

X

M.A.2
M.A.2.1

3 Aplicar ajustos en els horaris i millores en l'impacte acústic dels vehicles de serveis municipals.

Cercar elements de gestió que permetin reduir les emissions
Impulsar la transformació de les flotes de vehicles cap a models més sostenibles.

X

M.A.3
M.A.3.1

X

2 Impulsar mesures de regulació dels elements sorollosos complementaris dels vianants: maletes, skates, i altres ginys a la via pública, hores nocturnes.

2 Fomentar contractació amb avantatges per als operadors que utilitzin flotes sostenibles, tant en els plecs de contractació com en altres mesures o incentius.

Campanyes de sensibilització mediambiental
Campanyes per la millora mediambiental del districte

1 Campanyes per sensibilitzar sobre la necessitat de reduir la contaminació de l'aire i acústica, a fi de millorar la qualitat de vida i el descans del veïnat.

X

M.A.4
M.A.4.1

X

1 Impulsar que el 100% del vehicles de l'Administració que es mouen pel districte siguin nets i poc sorollosos, sobretot els de transport públic, neteja i GUB.

186

S.V.1.1

Pla d'actuació anual per reduir els punts amb més accidentalitat del districte. Atropellaments i col·lisions.
1 Estudis i actuacions en els punts de concentració d'accidents.

Baixa

Transformació i gestió de la xarxa per evitar els accidents

Mitjana

S.V.1

Alta

Seguretat viària

X Alta-Mitjana

Pla de mobilitat del districte de Ciutat Vella 2018-2023

X

2 Impulsar mesures de control de la velocitat. Estudi de la possible reducció de la velocitat màxima a 20 km/hora. Instal·lació de radars i de càmeres de control.

Instal·lació de radars de detecció de la velocitat al carrer del Doctor Aiguader.

3

Millores en els passos de vianants.

X

S.V.2.2

Millora en el temps semafòric de creuament per als vianants a les interseccions de la xarxa preferent, Via Laietana - carrer de la Princesa i passeig de Picasso - avinguda del Marquès de
l'Argentera, etc.

X

2 Millora en el temps semafòric de creuament per als vianants a les interseccions del carrer de Pepe Rubianes i del passeig Marítim.

X

1 Millorar la permeabilitat de la xarxa preferent de vianants, en especial, la Rambla i la Via Laietana, l'eix passeig de Colom - avinguda del Marquès de l'Argentera i carrer de Pepe Rubianes.

X

Aplicar millores en la xarxa actual que suposin una reducció del risc d’accident
Minimitzar l’efecte “frontera” per als vianants.

S.V.2
S.V.2.1

X

1 Estudi de les millores de visibilitat; implantació de places d'aparcaments per a motos o bicicletes als entorns de passos de vianants.
2 Estudi i implementació per avançar en la construcció de voreres corregudes a tot el perímetre del districte excepte als principals itineraris de vehicles.

Potenciar la comunicació i les campanyes de reducció dels accidents
Seguir amb les campanyes de seguretat viària i de protecció del vianant al districte.
1 Fer campanyes, guies i xerrades a les entitats i escoles amb l'objectiu de mentalitzar els usuaris de la via pública dels bons hàbits.

X

S.V.4
SV.4.1
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VI.

Avaluació econòmica

El cost econòmic incorpora inversions previstes o que cal tenir en compte, i l’estimació per modes de
les actuacions proposades que es volen desenvolupar és:

Vianant

37 mesures:

74.020.000 euros

Bicicleta

23 mesures:

2.869.000 euros

VMP

5 mesures:

10.000 euros

Transport públic

33 mesures:

2.405.000 euros

Vehicle privat

18 mesures:

828.000 euros

DUM

23 mesures:

1.675.000 euros

Aparcament

12 mesures:

243.000 euros

Seguretat

9 mesures:

490.000 euros

Medi ambient

12 mesures:

80.000 euros

El pressupost total estimat per implementar les 172 mesures d’aquest Pla de mobilitat del districte és
de 82.620.000,00 euros IVA inclòs, que s'han de repartir en els propers 6-10 anys.
D’aquests mesures, n'hi ha 61 que s’efectuaran des dels mateixos serveis municipals, i que, per tant,
no requereixen una dotació econòmica específica, però sí la disponibilitat dels efectius humans
necessaris per desenvolupar-les.

Barcelona, 31 de maig de 2018
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