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Campanya Growshops 



1. Cens Grow Shops 

Ciutat Vella; 27 

Eixample; 25 
Sants; 5 

Corts; 0 

Sarrià; 1 

Gràcia; 2 

Horta; 3 

Nou Barris; 4 

Sant Andreu; 2 
Sant Martí; 8 

- Cens elaborat per rastreig del territori. 
 
- Volatibilitat d’algunes activitats per la Covid a Ciutat 

Vella 
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 2. Antecedents i preparació Operació 
Cànem 

 
 

- Inspeccions a 2 Grow Shop de Ciutat Vella abans de la pandèmia amb Districte, GUB i ASPB 
 
 
- Des de Ciutat Vella, s’engega la campanya a nivell de ciutat, coordinant-la amb diversos 

Departaments de dues administracions (Ajuntament i Generalitat) 
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CECOR 
presenci

al 

Agència 
Salut 

Pública 

GUB 

Consum 
Ajuntament 

Districte 
Ciutat Vella 

Agricultura 
Generalitat. 

Online 

Farmàcia 
Generalitat. 

Online 
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3. Inspeccions: 
Dispositiu transversal 



4. Objectius Operació Cànem 

• La inspecció administrativa i exhaustiva de la majoria de locals growshops de la ciutat per tal 
de comprovar la seva situació administrativa  

 
• Conèixer quins productes es venen 
  
• Comprovació de la legalitat del productes que es venen i de la seva procedència 
 
• Prohibir la comercialització de productes alimentaris amb més del 0,2 THC o CBD 
 
• Control de productes terapèutics 
 
• Verificar legalitat llavors  
 
•  Controlar l’etiquetatge i composició dels productes 
 
•  Detectar possibles il·lícits penals 

 
• La intervenció / immobilització de productes en cas que fos necessari 
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5. Resultats 
 Operació Cànem 
Al Districte de Ciutat Vella, s’han aixecat 21 actes. 
 
Pel que fa al total de la ciutat: 
 
- 2 persones investigades.  
 
- Milions de llavors intervingudes.  
 
- 95 persones identificades.  
 
- 199 infraccions detectades.  
 
-  - 2 diligències penals per tràfic de drogues; una amb 14,347 quilos de presumptament 

marihuana i l’altra amb 740 grams.  
 
- 12.823 articles immobilitzats per diferents infraccions referents a les normatives de Consum, 

Seguretat Alimentaria, condicions tècniques de la pròpia activitat, Agricultura, Farmàcia i 
Tabac.  
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Llavors 
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Maquina envasar Llavors 
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Cabdells 
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Productes terapèutics 
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Productes alimentaris 
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Eix transversal bicicletes 



Proposta Eix ciclable a Ciutat Vella – Carrer Ferran: 
 
 
1. Estudi preliminar 

 
2. Anàlisi situació actual 

 
3. Desenvolupament de la proposta 

 
4. Desenvolupament alternatives 



Àmbit estudiat 

 | RELACIONS DE MOBILITAT ACTUAL   | Mobilitat global 



• La mobilitat predominant al llarg de tot l’àmbit és la de vianants. 
 

• De la mobilitat rodada, la predominant és la de la bicicleta. 

INTENSITAT D’ÚS DE TOT L’ÀMBIT (mitjana i hora punta) 

El 87% del total de desplaçaments de 
l’àmbit són a peu 

El 42% dels desplaçaments 
rodats són en bicicleta 

953 persones/hora 

58 bicis/hora 

54 vehicles/hora 

24 vehicles DUM/hora 

 | RELACIONS DE MOBILITAT ACTUAL   | Mobilitat global 

Mitjanes diàries de tot l’àmbit 



• El volum de vehicles al llarg de tot el dia és molt reduït. Durant les hores punta, cap punt 
d’aforament arriba als 150 vehicles/hora. 

 
• No s’observa un patró unificat en la distribució horària, ja que cada punt actua d’una 

forma diferent (hores punta en diferents moments del dia segons el punt d’aforament). 
 

• Tot i així, la distribució horària del vehicle privat és lleugerament semblant a la de la 
bicicleta. 
 

Desplaçaments vehicles en hora punta 

 | RELACIONS DE MOBILITAT ACTUAL   | Vehicle privat 



• El major volum de vehicles DUM a l´hora punta es troba al carrer Jaume I (sentit Llobregat) 
amb 116 vehicles/hora.  

 
• El major volum de vehicles DUM es produeix en l'horari del matí (concretament, de 9 a 

11h), en aquelles vies amb més volum de comerços: Princesa, Jaume I, Ferran i Nou de la 
Rambla. 

 

Desplaçaments vehicles DUM en hora punta 

 | RELACIONS DE MOBILITAT ACTUAL   | Càrrega i descàrrega 

Comportament de la càrrega i descàrrega 



• Elevat volum de vianants durant tot el dia i al llarg de tot l’àmbit. 

Desplaçaments vianants en hora punta 

 | RELACIONS DE MOBILITAT ACTUAL   | Vianants 

Aforaments de vianants 



9:00 – 11:00 h 

803  persones/hora 

42  bicis/hora 

• Les hores punta de la DUM són de 9 a 11h del matí, amb un punt màxim de 116 
vehicle/hora al carrer Jaume I (sentit Ferran). 
 

• Les hores punta dels vehicles de mercaderies (de 9 a 11h) no coincideixen amb les hores 
punta de la resta de mitjans (vianants, bicicletes o cotxes). 
 

51 vehicles/hora 

48  vehicles/hora 

Distribució horària DUM respecte de la resta 
de modes 

Mitjana de desplaçaments de 
tots els mitjans de mobilitat de 

9 a 11h 
9.00 – 11.00h 

| RELACIONS DE MOBILITAT ACTUAL   | Càrrega i descàrrega 

Comportament de la resta de modes durant les hores punta de càrrega i 
descàrrega 



• Les hores amb major volum de bicicletes són també les de major volum de vianants. 
Tot i així, el volum de vianants és molt més elevat que el volum de bicicletes al llarg de tot el 
dia. 

 
• Eix amb un volum constant de bicicletes. Tot i que actualment no es tracta d’un eix 

bidireccional de bicicletes, s’observa com, igualment,  les bicicletes circulen en ambdós 
sentits. 

Desplaçaments bicicletes en hora punta 

 | RELACIONS DE MOBILITAT ACTUAL   | Bicicletes 



• Els nivells de servei de vianants o grau de 
saturació de les voreres està, a totes les vies, dins 
dels paràmetres recomanats (mínim B), excepte 
en el cas del carrer Jaume I en hora punta, on el 
nivell de servei és B-. 

Mitjana diària 

Hora punta 

Paràmetres Nivells de Servei 

 | RELACIONS DE MOBILITAT ACTUAL   | Vianants 

Nivells de servei 



Hores punta vianants i bicicletes 
(mitjana de desplaçaments de tot 

l’àmbit) 

19.00 – 
20.00h 

12.30 – 15.30h 

1.160   
persones/hora 

1.010   
persones/hora 

81   
bicis/hora 

55   
bicis/hora 

12.30 – 15.30h 
19.00 – 20.00h 

Distribució horària bicicletes i 
vianants 

• Les hores punta de vianants i bicicletes coincideixen en molts trams, ja que ambdós mitjans 
tenen una distribució horària molt similar. Per tant, les hores amb major volum de vianants són 
també les de major volum de bicicletes. Tot i així, el volum de vianants és molt més elevat. 
 

• Es tracta d’una distribució horària amb un patró de mobilitat no obligada, degut al gran volum de 
mobilitat de turistes. 

 | RELACIONS DE MOBILITAT ACTUAL  | Bicicletes-vianants 

Comportament de la mobilitat de vianants i bicicletes durant les hores punta 



• Als espais amb una intensitat elevada de desplaçaments a peu, els vianants acaben envaint 
i utilitzant tot l’espai disponible (imatges). 

Diversos carrers de Ciutat Vella amb un volum de vianants elevat, sense segregació d’espais. 

• Problemàtiques de convivència vianants – bicicletes.  

| RELACIONS DE MOBILITAT ACTUAL  | Bicicletes-vianants 

Problemàtiques actuals de la mobilitat de vianants i bicicletes 



 | NECESSITATS DETECTADES  | Aspectes a considerar 

• Baixa concentració de vehicles privats en tot l’eix (la mitjana diària de tot l’àmbit és de 54 
vehicles/hora). 
 

• Eix amb un volum constant de bicicletes en ambdós sentits  (tot i que, actualment, només 
poden circular en un sentit). Per tant, d’una banda, es posa de manifest el perill que això genera 
sobre els diferents mitjans de mobilitat (invasió voreres vianants, circulació en sentit contrari 
als vehicles, etc.) i, d’altra banda, s’evidencia el potencial de què disposa aquest carrer com a eix 
de mobilitat de bicicletes bidireccional. 

 
• Inexistència d’una ruta alternativa en bicicleta ràpida i directa. 

 
• Mobilitat de vianants molt elevada. Tot i així, els nivells de servei estan dins dels paràmetres 

recomanats.  
 
• Aquesta mobilitat de vianants tan elevada fa que els vianants acabin conquerint tot l’espai. Per 

tant, si es vol crear un eix per bicicletes, prioritàriament la bicicleta necessita disposar d’un 
espai per on poder circular, un lloc que la resta d’usuaris reconeguin com a espai de la bicicleta 
(encara que el vianant mantingui la preferència, com en el cas d’una via ciclable que transcorri per 
plataforma única). 

 
• Si no se li atorga aquest espai a la bicicleta (preferentment amb paviment diferenciat i/o 

senyalització específica), el vianant tendeix a utilitzar tot l’espai (com succeeix a molts carrers 
de plataforma única del Districte de Ciutat Vella), ja que la mobilitat de vianants és majoritària.  
 

• S’han d’evitar situacions o restriccions que obliguin als ciclistes a actuar de forma no 
pràctica. Per exemple: fer-los anar per un espai massa estret o bloquejat constantment per 
vianants, o fer-los anar a una velocitat molt reduïda. Aquestes senyals probablement acabaran 
introduint conflictes entre vianants i ciclistes difícils de resoldre. 



• S’ha de mantenir o millorar el confort i l’espai actual destinat als vianants. 
 

• Carril bici bidireccional: s’ha de garantir la circulació de la bicicleta en 
ambdós sentits. 
 

• S’ha de mantenir el servei d’autobús actual: pas de l’autobús i parades 
adaptades. 
 

• S’han d’incrementar les zones de càrrega i descàrrega actuals per poder 
abastir els comerços de la zona. 

 
• S’ha de mantenir el carril de circulació de vehicles: serveis, veïns, vehicles 

autoritzats, etc. 
 
 

 

 | NECESSITATS DETECTADES | Punts clau 

PREMISSES I CONDICIONANTS 



AMPLADES 
MÍNIMES 

Itinerari de vianants 
accessible 

Carril de circulació vehicles:  

*En cas que hi hagi un únic carril de circulació de vehicles motoritzats, l’ amplada 

d’aquest carril serà de 3,5m.  

Carril bici unidireccional  

Carril bici bidireccional:     

Franja de seguretat carril 

bici: 

Carril bus:  

Ample mitjà dels busos: 2,5 m (sense comptar miralls retrovisors) 

1,8 m (1,5 m casos 
puntuals) 

AMPLADES 
RECOMANADES 

1,4 m 2,0 m 

0,95 m 1,2 m 
0,25 m 0,3 m 

2,4 m* 2,7 m* 

2,8 m 2,9 m 

Referència: Orden VIV/561/2010 , de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para  el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados 

Referència: Manual de disseny de carrils bici de Barcelona. 2016. Ajuntament de Barcelona 

Referència: Manual de disseny de carrils bici de Barcelona. 2016. Ajuntament de Barcelona 

Referència: Manual de disseny de carrils bici de Barcelona. 2016. Ajuntament de Barcelona 

Referència: Transports Metropolitans de Barcelona  

 | NECESSITATS DETECTADES  | Resum de normativa 



Segregació d’espais 

Pros 

Contres 

Espais compartits 

Pros 

Contres 

• Els usuaris de cada mitjà de transport saben per on han o 
poden anar. 

• Major seguretat pels vianants, ja que disposen d’un lloc 
segur reservat per ells. 

• La bicicleta pot circular a major velocitat (menys obstacles). 
• És més simple conceptualment. 
• Major comprensibilitat per part dels dos col·lectius (rutes 

més clares). 

• Ús més eficient de l’espai, sobretot quan el flux de 
vianants i ciclistes és reduït. 

• Disseny més cohesiu i harmoniós. 
• Permet a les dues tipologies d’usuari a utilitzar el mateix 

espai quan no hi ha cap altra alternativa o on l’única opció 
seria prohibir l’ús del carrer per part d’un dels dos 
col·lectius (generalment bicicletes). 

• Disseny menys harmoniós, major impacte visual, aspecte 
de carrer més convencional i “menys d’espai d’estada”. 

• Necessita més espai. 
• S’han de dissenyar per separat dos fluxos de moviment 

diferent. 
• Certes formes de segregació poden crear barreres a la 

mobilitat de vianants. 
• La circulació de bicicletes a major velocitat pot representar 

una barrera pels creuaments de vianants. 

• Major confusió pels usuaris i percepció de conflicte, que 
afecta el confort i la seguretat subjectiva. 

• Major problemàtica per als col·lectius invidents o grups de 
persones amb problemes de visió. 

• Major conflictivitat en quant a xocs, etc. 
• Els ciclistes poden trobar-se amb molts obstacles i 

persones, fet que redueix la seva velocitat i, per tant 
l’efectivitat de la via ciclable. 

• Compromet la “legitimitat” de la mobilitat de bicicletes. 

Plataforma 
única amb 
paviment 
diferenciat. 
Via ciclable, 
preferència 
vianants. 

Plataforma 
única 
sense 
segregació 
d’espais 
Via 
ciclable, 
preferència 
vianants. 

 | NECESSITATS DETECTADES  | Segregació d’espais o espais compartits 

Pros i contres de la segregació d’espais i dels espais compartits 



Plataformes úniques amb paviment diferenciat. Vies ciclables o itineraris ciclistes on els vianants tenen preferència. 

En un carrer de plataforma única, quan es crea una segregació d’espais (ja sigui mitjançant paviment 
diferenciat, diferenciació cromàtica, pilones i/o mobiliari urbà), els vianants deixen d’identificar tot l’espai 
del carrer com a seu. En aquest cas, aquest factor ens pot ajudar a que la bicicleta guanyi un espai per on 
circular per aquest eix sense el creuament o l’ocupació tant freqüent per part dels vianants. 

 
El paviment diferenciat i la senyalització del pas de bicicletes és útil com a mitjà per legitimar la 

presència de ciclistes en un espai on els vianants tenen prioritat, però no és un atorgament de drets o 
prioritats sobre el carrer. Per tant, els diferents grup d’usuaris  no s’han d’esperar un ús rígid o exclusiu de 
cada espai. 

 
Aquesta diferenciació o forma de separació no és una separació legal sinó psicològica. No és una 

separació legal perquè tant ciclistes com vianants tenen permès circular per tota l’amplada del carrer de 
plataforma única. Per tant, l’objectiu és psicològic: una ruta fàcilment identificable que encoratgi a ambdós 
tipologies d’usuaris a romandre i circular per l’espai recomanat i dissenyat per cadascun d’ells. 

Barcelona (Carrer Ribes) Bristol (Straight Street ) Sevilla (Av. de la Constitución) 

 | NECESSITATS DETECTADES | Segregació d’espais o espais compartits 

Segregació d’espais amb diferenciació de paviment 



 | ANÀLISI D’ALTERNATIVES | Anàlisi d’alternatives 

SECCIÓ SEGREGADA 
(eix 30) 

ESPAI COMPARTIT 
(eix 20/10) 

Opció A Opció B Opció C Opció D 

Semi plataforma única Plataforma única Secció segregada amb franja 
de serveis sobre la vorera 

Secció segregada amb franja 
de serveis a nivell de 

calçada 

Resum d’alternatives estudiades 



• Vial segregat amb un sol sentit de circulació. 
 
• Voreres 3m (1,5 + 1,5): Nivell de servei B 

 
• Carril bici unidireccional per permetre la circulació de bicicletes en sentit Besòs (1,4m, és el mínim 

exigit per la normativa “Manual de disseny de carrils bici de BCN, 2016”). 
 
• No és possible col·locar carril bici bidireccional:  
a) Amplada mínima de carril per sentit = 0,95m, total de carril bidireccional=2,0m.  
b) No tindria sentit ja que es tracta d’un carrer 30 i, per tant, en sentit Llobregat les bicicletes poden 

circular per la calçada. 
 

• Dificultat per al pas de l’autobús (carril de 2,4m), ja que: 
a) Amplada mínima per carril bus= 2,80m (Manual de disseny de carrils bici de BCN, 2016).  
b) Segon TMB, ample mitjà dels busos=2,5m (sense comptar miralls retrovisors) 

 
• Franja de Serveis (C/D):  
a) sub-utilitzat quan està fora del seu horari de operació. 
b) Pot ser utilitzat per altres usos (exemple: augmentar vorera en espai no utilitzat) 

CARACTERÍSTIQUES 

Circulació de 
bicicletes 

Sentit 
Llobregat 

Sentit Besòs 

 | ANÀLISI D’ALTERNATIVES | Anàlisi d’alternatives 

Opció descartada A (eix 30 amb franja de serveis a la calçada) 



SUPERPOSICIÓ AMB ESTAT ACTUAL 

Estat actual 
Proposta 

 | ANÀLISI D’ALTERNATIVES | Opció B: Eix 30 (carrer segregat + CiD a la vorera)  

B.a) Carrer segregat (1,40) + CiD a la vorera 



• L’amplada de vorera de 3,2m (quan no existeix operació de CiD) permetria: 
 

 Recorreguts de vianants més fluids i confortables que els actuals.  

 La utilització multimodal de l’espai públic possibilita no només millorar la 

circulació de tots els usuaris de la via, sinó també una convivència més 

confortable entre tots. 

 Col·locar mobiliari urbà com jardineres i bancs en vorera on no hi hagi 

zones de CiD.   
 

• Possible existència de conflictes entre vianants i  CiD, només en les franges 
horàries de CiD. 
 

• L’habilitació del carril bici segregat permetria als usuaris una circulació més 
segura en sentit Besòs, fet que evitaria els conflictes actuals entre els ciclistes i 
els vianants.  
 

• El carril bici a l’esquerra de la via permetria: 
 

 Eliminar els conflictes entre els usuaris del transport públic i els ciclistes.  

 La no habilitació d’una rampa elevada de carril bici en els punts de parada. 
 

• El carril de circulació té una amplada major (2,6m) que l’amplada mitjana dels 
busos (2,5m), permetent una circulació més segura que la plantejada a l’opció A. 

 
• Aquesta proposta no eliminaria l’eix 30 existent, permetent mantenir el carril d’ús 

multimodal actual, així com també mantenir un adequat nivell de seguretat viària 
en la circulació de tots els usuaris.   
 

PROBLEMÀTICA 

4 | ANÀLISI D’ALTERNATIVES 4.2 | Opció B: Eix 30 (carrer segregat + CiD a la vorera)  

B.a) Carrer segregat (1,40) + CiD a la vorera 



• Voreres 3,1m (en horari CiD): Nivell de servei B amb flux vianants en horari de CiD (de 9 a 
11h) 

 
• Voreres 5,3m (fora horari CiD): Nivell de Servei A- 

 
• La franja de serveis situada sobre la vorera seria únicament per a vianants fora de l’horari de 

CiD 
 
• Hi ha prou amplada de vorera per altres usos en espais on no hi hagi zones de CiD.   
 
• L’amplada del carril bus és més gran que l’amplada mitjana dels busos (2,5m) 

 
• Carril bici unidireccional per permetre la circulació de bicicletes en sentit Besòs (1,4m és el 

mínim exigit per la normativa “Manual de disseny de carrils bici de BCN, 2016”) 

CARACTERÍSTIQUES 

Circulació de 
bicicletes 

Sentit 
Llobregat 

Sentit Besòs 

 | ANÀLISI D’ALTERNATIVES | Opció B: Eix 30 (carrer segregat + CiD a la vorera)  

B.b) Carrer segregat (1,10) + CiD a la vorera 



 | ANÀLISI D’ALTERNATIVES  | Opció B: Eix 30 (carrer segregat + CiD a la vorera)  

Eix Nou de la Rambla – Ferran – Jaume I – Princesa  



• Vorera elevada + plataforma única. 
 

• A més, es manté una de les dues voreres com un 
espai exclusiu de vianants. 
 

• Voreres 4,2m (2 + 2,2) = Nivell de servei B+ (dins 
dels valors recomanats)  tot i que en aquest cas, 
al ser semi plataforma única, el vianant podria 
circular per tota la via. (Nivell de Servei A+) 

 
• La bicicleta podrà circular en ambdós sentits. 

 
• El carril bici unidireccional estarà a la franja de 

serveis i no compleix amb l’amplada mínima segons 
normativa (1,4m + 0,25m de separació) 
 

• Senyalització LED en la franja de separació dels 
carrils. 

CARACTERÍSTIQUES 

Circulació de bicicletes 
Senyalització LED 

Secció amb CiD Secció sense CiD 

Secció amb 
CiD 

Secció sense  
CiD 

Sentit 
Llobregat 

Sentit 
Besòs 

 | ANÀLISI D’ALTERNATIVES | Opció C: Eix 20 (semi plataforma única)  



SUPERPOSICIÓ AMB ESTAT ACTUAL 

Estat actual 
Proposta 

Secció amb CiD Secció sense CiD 

 | ANÀLISI D’ALTERNATIVES | Opció C: Eix 20 (semi plataforma única)  



• Espai flexible per tots els usuaris. 
 
• Aquesta configuració permet disposar de més espai pels vianants a través de la 

vorera elevada + plataforma única. 
 

• Voreres de 2,2m permetria als vianants realitzar recorreguts més confortables i 
segurs.   

 
• El paviment diferenciat ofereix: 

 
  Major sentit de prioritat als vehicles motoritzats en el seu espai delimitat. 

 Segregació del trànsit, causant una segregació d’espai on el vianant perd 

la prioritat.  
 
• La disminució de la velocitat de circulació a 20km/h possibilitaria major seguretat 

i confort als usuaris més fràgils (vianants i bicicletes). 
 
• Existència de conflictes entre vianants i bicicletes en els espais amb mobiliari 

urbà quan els ciclistes circulen entre les zones de CiD.  
 

• La col·locació de senyalització LED en la franja de separació dels carrils 
permetrà major seguretat als ciclistes que circulen en sentit Besòs.  

 
• L’amplada del carril de circulació igual a 2,6m permet als busos realitzar 

maniobres amb major seguretat que amb una amplada inferior a aquesta.  
 
 

PROBLEMÀTICA 

 | ANÀLISI D’ALTERNATIVES  | Opció C: Eix 20 (semi plataforma única)  



Eix Tàpies – M. de Barberà – Unió – Ferran – Jaume I – Princesa  

 | ANÀLISI D’ALTERNATIVES | Opció C: Eix 20 (semi plataforma única)  



Separació vianants-
vehicles: vorada 

Separació vehicles-
bicicletes: línia 
d’il·luminació LED 

Separació CiD-
vianants: pintura 

MATERIALITZACIÓ DELS 
LÍMITS 

Separació bicicletes-
vianants: mobiliari 

 | ANÀLISI D’ALTERNATIVES  | Opció C: Eix 20 (semi plataforma única)  



Els carrers Ferran i Jaume I s’hauran de treballar en 
detall com a punt singular dins l’eix pels motius 
següents: 

 
• Es tracta d’una unitat paisatgística singular, per 

les característiques de l’espai públic, pel conjunt 
de façanes, per l’elevat flux de vianants que hi 
circulen i per la presència de la plaça Sant Jaume 
 

• Flux de persones molt elevat 
 

• Molta presència de comerç i, per tant, molta 
càrrega i descàrrega 
 

• Forta relació informal entre façanes i, per tant, 
molta mobilitat transversal 
 

• Identitat pròpia molt forta que requereix d’un 
tracte singular 
 

• Forta simetria entre façanes 

_Imatges carrer Ferran (Google StreetView) 
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Proposta A 
Fora horari CiD, carril bici 

bidir. al centre de la calçada 

Proposta B 
Fora horari CiD, carril bici 
bidir. en un extrem de la 

calçada 

Proposta C 
Fora horari CiD, carrils bici 

unidir. als extrems 

Proposta D 
Fora horari CiD, calçada 

bidirec. Amb espai compartit 
vehicles-bicis 

Estudi d’alternatives 
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Contres: 
• No es manté la simetria del 

carrer 
• Fora horari CiD, espai vianants 

només s’amplia en un costat 
• Fora horari CiD, vianants es fan 

seu tot l’espai 
• Discontinuïtat Ferran-Jaume I 
 
Pros: 
• Senyalització clara 

Contres: 
• Dificultat en la senyalització 
• Fora horari CiD, vianants es fan 

seu tot l’espai 
• Discontinuïtat Ferran-Jaume I 

 
Pros: 
• Es manté la simetria del carrer 
• Fora horari CiD, espai vianants 

s’amplia de forma quasi 
simètrica 

Contres: 
• Dificultat en la senyalització 
• Discontinuïtat Ferran-Jaume I 
• Espai residual enmig de la 

calçada 
 

Pros: 
• Es manté la simetria del carrer 

Contres: 
• El vianant té menys llibertat 

d’ocupació de la calçada 
 

Pros: 
• Senyalització clara 
• Continuïtat Ferran-Jaume I 
• Es manté la simetria del carrer 
• Els vianants no poden apropiar-

se de tot l’espai 
 

D
in

s 
ho

ra
ri 

C
iD

 
Fo

ra
 h

or
ar

i C
iD

 

D
in

s 
ho

ra
ri 

C
iD

 
Fo

ra
 h

or
ar

i C
iD

 

D
in

s 
ho

ra
ri 

C
iD

 
Fo

ra
 h

or
ar

i C
iD

 

? 



Estudi d’alternatives 

 | SOLUCIÓ PLANTEJADA  | Tram singular: carrers Ferran i Jaume I 

Contres: 
• El vianant té menys llibertat 

d’ocupació de la calçada 
 

Pros: 
• Senyalització clara 
• Continuïtat Ferran-Jaume I 
• Es manté la simetria del carrer 
• Els vianants no poden apropiar-

se de tot l’espai 
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Proposta D: fora horari CiD, calçada bidireccional amb espai compartit vehicles-bicis / En 
horari CiD, eix unidireccional 
 
Dins aquesta proposta, s’estudien 3 escenaris: 
 
• Escenari 1: Ferran unidireccional al matí (sentit Llobregat) amb CiD i bidireccional la 

resta del dia / Jaume I situació actual (bidireccional) 
• Escenari 2: Ferran unidireccional al matí (sentit Besòs) amb CiD i bidireccional la resta 

del dia / Jaume I situació actual (bidireccional) 
• Escenari 3: Eix unidireccional (sentit Llobregat) de 9 a 11h amb CiD/ Eix bidireccional 

la resta del dia 
• Escenari 4: Eix unidireccional (sentit Besòs) de 9 a 11h amb CiD/ Eix bidireccional la 

resta del dia 
 

Característiques generals: 
 
• Espai dinàmic (eix unidireccional o bidireccional segons les necessitats) 
• Manteniment de l’estructura actual 
• Nivells de servei adequats al flux de vianants 
• Recuperació de l’espai central per a la mobilitat més enllà dels vianants 
• Ús de senyalització LED, adaptable a cada situació 
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Desenvolupament de la proposta D: escenari 1 

PL. SANT JAUME 

C/ FERRAN C/ JAUME I 

9-11h 

PL. SANT JAUME 

C/ FERRAN C/ JAUME I 

Resta 
del dia 

Ferran unidireccional (sentit Llobregat) al matí amb CiD i bidireccional la resta del dia / Jaume I 
situació actual (bidireccional) 

Pros: 
• Es manté l’operació de CiD a Ferran en horari limitat 
• La resta del dia s’habilita a Ferran el doble sentit de circulació 

(1 carril per sentit), facilitant: 
• Circulació més fluïda de les bicis 
• Continuïtat directa de la circulació de les bicis en 

ambdós sentits 
• Continuïtat de l’eix bidireccional de zona 30 existent a 

Jaume I 
• Major sentit de pertinença de l’espai públic per als 

ciclistes 
• Jaume I continua sent zona 30 en els dos sentits de circulació, 

mantenint entrades i sortides del flux vehicular per Via Laietana 

Contres: 
• Disminueix la zona de circulació dels vianants en Ferran 
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Desenvolupament de la proposta D: escenari 2 

PL. SANT JAUME 

C/ FERRAN C/ JAUME I 

9-11h 

PL. SANT JAUME 

C/ FERRAN C/ JAUME I 

Resta 
del dia 

Ferran unidireccional (sentit Besòs) al matí amb CiD i bidireccional la resta del dia / Jaume I 
situació actual (bidireccional) 

Pros: 
• Es manté l’operació de CiD a Ferran en horari limitat 
• La resta del dia s’habilita a Ferran el doble sentit de circulació (1 

carril per sentit), facilitant: 
• Continuïtat directa de la circulació de les bicis en ambdós 

sentits 
• Continuïtat de l’eix bidireccional de zona 30 existent a 

Jaume I 
• Major sentit de pertinença de l’espai públic per als 

ciclistes 
• Jaume I continua sent zona 30 en els dos sentits de circulació, 

mantenint entrades i sortides del flux vehicular per Via Laietana 
• Disminució del vehicles a la Pl. St Jaume des de Jaume I. 
• Disminució de conflictes entre vianants i vehicles motoritzats a la 

Pl  St  J  

Contres: 
• Afectaria la circulació de les bicis en sentit Llobregat al carrer 

Ferran 
• Augment del flux vehicular a Rambla, sentit Pl. Catalunya, 

provocant un augment del nivell de congestió en aquest carrer.  
• Increment de conflictes a la intersecció de Rambla amb Ferran, 

sentit Pl. St. Jaume. 
• Augment del gir de retorn dels vehicles a Pl. St Jaume amb 

Jaume I des de Via Laietana.  
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Desenvolupament de la proposta D: escenari 3 

PL. SANT JAUME 

C/ FERRAN C/ JAUME I 

9-11h 

PL. SANT JAUME 

C/ FERRAN C/ JAUME I 

Resta 
del dia 

Eix unidireccional (sentit Llobregat) de 9 a 11h amb CiD/ Eix bidireccional la resta del dia 

Pros: 
• L’ habilitació de la zona CiD a Jaume I implica: 

• Continuar la zona CiD existent a Ferran 
• Augmentar la capacitat  de CiD a l’eix Ferran-Jaume I 
• Disminuir la circulació de vehicles de CiD als carrers 

propers a Jaume I i Ferran 
• En horari sense CiD es manté el doble sentit de circulació a 

Jaume I i s’habilita a Ferran (avantatges exposades a l’escenari 
1) 

• Disminueix el flux vehicular a Via Laietana (sentit mar) des de 
Jaume I 

Contres: 
• L’eliminació de la sortida de vehicles a Jaume I (des de Pl. St. 

Jaume) i la prohibició de l’ operació de CiD durant la tarda 
provocarien un augment d’aquests vehicles en un 50% al carrer 
Ferran en aquest horari, així com un augment del 56% del volum 
de cotxes. 

• L’augment de vehicles a Ferran (sentit Rambla), provocaria un 
augment de la demanda a Rambla, tenint com a conseqüència: 

• Augment del nivell de congestió vehicular a Rambla, 
sentit Pl. Catalunya. 

• Augment dels conflictes dels vehicles de CiD amb la 
resta d’usuaris (vianants, bicicletes, VMP) 

NOTA. Avaluar amb més profunditat aquest escenari d’anàlisi. 
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Desenvolupament de la proposta D: escenari 4 

PL. SANT JAUME 

C/ FERRAN C/ JAUME I 

9-11h 

PL. SANT JAUME 

C/ FERRAN C/ JAUME I 

Resta 
del dia 

Eix unidireccional (sentit Besòs) de 9 a 11h amb CiD/ Eix bidireccional la resta del dia 

Pros: 
• L’ habilitació de la zona CiD a Jaume I implica: 

• Continuar la zona CiD existent a Ferran 
• Augmentar la capacitat  de CiD a l’eix Ferran-Jaume I 
• Disminuir la circulació de vehicles de CiD als carrers 

propers a Jaume I i Ferran 
• En horari sense CiD es manté el doble sentit de circulació a 

Jaume I i s’habilita a Ferran (avantatges exposades a l’escenari 
1) 

Contres: 
• L’eliminació a Jaume I de la circulació de vehicles en sentit Ferran 

provocaria: 
• Augment del flux vehicular a Via Laietana (sentit mar), Pg. 

Colom i Rambla, en sentit Ferran, provocant un augment 
del nivell de congestió en aquests carrers 

• Els vehicles de CiD haurien de fer 1.735m més (recorregut 
incrementat un 88%) des de Via Laietana fins a Ferran 

• Increment de conflictes en la intersecció Rambla-Ferran, 
sentit Pl. St. Jaume 

• L’eliminació a Jaume I de la circulació de vehicles en sentit Ferran 
provocaria un augment del 52% dels vehicles de CiD a Ferran i del 
73% a Jaume I (sentit Via Laietana) 

NOTA. Avaluar amb més profunditat aquest escenari d’anàlisi. 



Mòdul 1: espai d’estada 

Mòdul 3: espai lliure (per ex. en passos de vianants) 

Mòdul 2: aparcament de bicis 

2 places 2 places 

Mòdul 4: contenidors 1100L 
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Esquema general 
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C/ Unió 
 

Secció: semi plataforma única 
 

Circulació bicis: carril bici en 
sentit Llobregat i espai compartit 

amb vehicles en sentit Besòs 

C/ Ferran i C/ Jaume I 
 

Secció: segregada 
 

Circulació bicis: en calçada, compartit amb 
els vehicles 

C/ Princesa 
 

Secció: semi plataforma única 
 

Circulació bicis: carril bici en sentit 
Besòs i espai compartit amb 
vehicles en sentit Llobregat 

C/ Princesa 
 

Secció: segregada 
 

Circulació bicis: carril 
bici de doble sentit 

Pl. St. Jaume 
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Pl. Puntual Pl. Àngel 

Pl. Pere 
Coromines 
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C/ Tàpies i C/ M. de Barberà 
 

Secció: plataforma única 
 

Circulació bicis: espai compartit 
amb els altres usuaris 

Jardins de St. 
Pau del Camp Pl. Pieyre de 

Mandiargues 

ELEMENTS 
VIAL 

Existent Proposta 

Contenidors 32 37 

Places CiD 79 70 o 82 

Pk bicis 41 35 

Pk moto 82 24 

Pk residents 17 17 

Pk hotel 0 0 

Zona blava 0 0 

PMR 0 0 
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C/ Tàpies Existent Proposta 

Contenidor
s 

3 3 

Places CiD 0 0 

Pk bicis 0 0 

Pk moto 0 0 

Pk 
residents 

0 0 

Pk hotel 0 0 

Zona blava 0 0 

PMR 0 0 



C/ Princesa 

Pg. Picasso 
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Ferran – Jaume I – Princesa  

Princesa (Comerç-
Picasso) 

Existent Proposta 

Contenidors 6 6 

Places CiD 4 10 

Pk bicis 0 0 

Pk moto 24 24 

Pk residents 17 17 

Pk hotel 0 0 

Zona blava 0 0 

PMR 0 0 

Zoom 



A+ A+ A+ A- B+ B+ B- B B+ A Niv. servei 
actual 

4,9 3,2 3,2 2,7 3,4 3,4 2,3 2,4 2,6 5,5 Ae* actual 

A+ A+ A+ A- B+ B+ B B+ B+ B+ Niv. servei 
proposta 

= = = = = = ↑ ↑ = ↓ 
5,3 5,6 4,9 2,6 3,4 3,4 2,9 2,6 2,6 2,6 Ae* proposta 

B B B B B B B B B B 
Niv. serv. 
mín. 
recomanat 

0,2 0,3 0,4 1,1 3,0 2,9 2,5 1,9 1,7 1,8 Ae* mínima 
necessària 
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Anàlisi nivells de servei 

*Ae = amplada efectiva (lliure d’obstacles) 





























Estudi implantació i valoració de l’èxit de la prova pilot: 
 
1. Introducció i objecte 

 
L’objectiu del present apèndix és estudiar la implantació de la prova pilot 
mitjançant: 
 
• La justificació i anàlisis de l’espai disponible de les bicicletes per 

maniobrar en funció de l’espai que ocupen els vehicles en la 
maniobra de l’estacionament.  
 

• L’anàlisi de les dades claus per valorar la prova pilot durant el 
seguiment de la prova. 
 

• Enquesta dirigida als usuaris que ajudi a valorar l’èxit de la prova, 
complementàriament al seguiment de la prova. 



 
2, Justificació dels espais reservats per la maniobra de les bicicletes: 

 
Es realitza un estudi gràfic de les dimensions necessàries de l’espai 
lliure reservat per a que les bicicletes maniobrin. S’estudien espais de 
09,00 m i 13,00 m. 
 
Es prenen els següents punts de partida: 
• Radi de gir bicicleta = 2,00 m (radi de gir relaxat) 
• Radi de gir vehicle DUM = 6,00 m 
• Dimensions vehicle DUM = 2,10 m ample x 6,50 m longitud 
 
Els vehicles envaeixen 5,20 m d’espai lliure reservat per a bicicletes, 
tenint 3,80 m lliures en espais de 9,00 i 7,80 m lliures en espais de 
13,00 m.  



3. Dades clau en el seguiment de la prova pilot 
 
Desprès de diverses reunions entre els redactors del projecte i els 
diferents operadors municipals (el director de servei de llicències i espai 
públic del districte, el conseller de districte i mobilitat), s’estableixen les 
següents dades claus a estudiar durant les fases de prova: 
 
1. Volum de ciclistes, VMPs, DUM i vianants segons les franges 

horàries. 
2. Número de circulacions de bicicletes i VMPs per les voreres. 
3. Número de vianants iruclant per la calçada. 
4. Temps d’espera de les bicicletes en els espais de trenat. 
5. Número de vehicles DUM maniobrant/marxa enrere per estacionar 
6. Volum de ciclistes a cada espai de trenat. Valorar quins es fan servir 

més. 
7. Temps de pas bicicletes i VMPs 
 
 
 
 



3. Dades clau en el seguiment de la prova pilot 
 
8. Nombre de situacions de conflicte i/o de risc entre bicicletes i 

vehicles motoritzats: 
 -  Explicació situació de conflicte. 
 -  Ubicació risc 
 -  Croquis situació 
 
9. Nombre de conflictes de bicicletes amb vianants, tant a la vorera 

com a la calçada segons els diferents horaris.  
 
 
 



 
03 
Torn obert de paraules 



 
Moltes gràcies 
 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/ 
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