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01 
Càrrega i descàrrega de 
mercaderies al Raval 



1.1 







- La zona que presenta una major ocupació de les zones 
DUM del Raval és la zona nord, així com carrers 
perimetrals com ara la Rambla, Pelai o Rda. Sant Antoni 

- La Rbla del Raval també presenta una elevada 
ocupació en la franja de matí 



- La zona que presenta una major ocupació de les zones 
DUM del Raval és la zona nord, així com carrers 
perimetrals com ara la Rambla, Pelai o Rda. Sant Antoni 

- La Rambla del Raval també presenta una elevada 
ocupació en la franja de matí 





1.2 







El Raval Nord és a zona que concentra més vehicles estacionats de manera irregular. Es pot 
veure que a les 15 h hi ha una disminució del nombre de vehicles que repunta a les 16 h i torna a 
baixar a les 17 h, 



- En la franja de 10 a 13 h s’ha detectat el major número 
de vehicles realitzant DUM irregular. 

- En aquesta franja hi ha, de mitjana, 50 vehicles a tot el 
barri. 

- La ocupació a les zones DUM, la mitjana del barri en 
aquesta franja és del 70%. 

- La pressió més elevada es dona per damunt el carrer 
de l’Hospital (zona Raval Nord). 

- Alta demanda al voltant del carrer Joaquim Costa. 
Aquesta zona, però, disposa d’una zona de C/D i per tant, 
els 4-6 vehicles que hi estacionen no es poden 
considerar DUM irregular. 

- El carrer Portal de Santa Madrona i d’altres carrers de la 
zona com el carrer Montserrat o el carrer Nou de la 
Rambla també concentren DUM irregular. 

- La zona de la Ronda Sant Pau també concentra dobles 
files i estacionaments irregulars als xamfrans. 



1.3 



Metodologia 
 
• En aquest apartat s’analitza l’impacte d’un canvi d’horari en la regulació de les 

places DUM. A proposta del Districte, es determina un nou possible horari que 
compren de 9 a 13 h per les places interiors, mantenint l’horari de 8 a 20 h a les 
places del perímetre. Això implica que el número de places necessàries per 
donar resposta  la demanda augmentarà, ja que es redueix l’horari en la majoria 
de trams. 

 
• S’ha considerat que les places DUM perimetrals, en horari 08:00 a 20:00 h, 

absorbiran part de la demanda interior en els horaris que aquesta deixi d’estar 
operativa (de 08.00 a 09.00 i de 13:00 a 20:00); la demanda restant haurà de 
ser absorbida per les mateixes places interiors (ja que no es troben al 100% 
d’ocupació) en els horaris en que estigui operativa i a través de la implantació 
de noves places. 



Metodologia 
 
• Aquest anàlisi s’ha dut a terme dividint el Raval en tres zones: el Raval Nord, el Central i 

el Sud. En cada una de les zones estudiades es mostren dos gràfics, un per les places 
perimetrals i l’altre per les interiors. Aquests gràfics mostren a cada hora, l’ocupació actual 
de les places DUM i s’hi indica, en color groc, l’oferta disponibles de les places perimetrals 
que coincideix amb la d’una part de la demanda traspassada de les interiors a les 
perimetrals. D’aquesta maneres es considera la hipòtesi que les perimetrals seran 
capaces d’absorbir una part de la demanda interior. Per altra banda, en marró es mostra 
la part de la demanda que haurà de ser servida en el nou horari, ja que es dona en hores 
en què ja no es podrà estacionar. Aquesta demanda s’afegeix a la ja existent en l’horari 
de 9-13 h i a partir d’aquí s’obté el numero de places necessàries per satisfer aquesta 
demanda. Per últim, es resta la indisciplina existent donat que el dimensionament de 
places es realitza en base únicament a la demanda de vehicles comercials. 

 
• Per a l’anàlisi de la DUM irregular, s’ha trobat el número total de vehicles que estacionen 

de forma irregular i s’han distribuït equitativament en la totalitat d’hora que es podrà dur a 
terme l’activitat de càrrega i descàrrega. El nombre obtingut serà el nombre total de 
places noves.  



Al Raval hi ha 225 places DUM: 
 
• PERIMETRALS: 38 (21%) 
• INTERIORS: 187 (79%) 

 
La zona Nord del Raval concentra: 
 
• 44 places interiors 
• 22 places perimetrals  

 
La zona Centre del Raval concentra: 
 
• 111 places interiors 
• 5 places perimetrals 

 
La zona Sud del Raval concentra: 
 
• 32 places interiors 
• 11 places perimetrals 
 
 















En aquest apartat es mostren les dades d’un estudi que ha determinar espais del barri del 
Raval on es podrien pintar noves places DUM. La creació d’aquestes noves places DUM 
està diferenciada entre difícil i fàcil, depenent de les característiques de la zona, la 
pavimentació, el desnivell, l’arbrat, etc.  

1.4 



• A partir d’un estudi realitzat, s’han llistat 
espais del barri del Raval en els quals seria 
possible la implantació de noves places 
DUM. Per un costat hi hauria les places que 
es podrien executar de forma directa 
provinents de canvis d’ús. 

• La major part de places vindrien d’àrea verda 
residents i de places de motos reconvertides 
a DUM. 

• A banda, s’ha de realitzar un exercici per 
cercar nous espais i segons les longituds 
d’amplada i llargada d’aquests espais, s’ha 
determinat el nombre de places DUM 
addicionals que es podrien implantar. 

• Aquests espais s’han classificat entre espais 
de difícil i molt difícil execució en funció de la 
dificultat que hi ha per implementar les noves 
places DUM. 

• Les zones on es podrien implantar totes les 
noves places se situarien en les àrees 
marcades al plànol adjacent.  
 



En total, sumant les places necessàries per cobrir la demanda DUM regular i DUM irregular, caldrien 
un mínim de 233 places addicionals en el nou horari. El número de places totals al barri passaria de 225 
a 458, un 103% més.  

*En taronja es 
mostra el número 
de places de difícil 
execució i en 
vermell les molts 
difícils d’executar. 

Així doncs, la nova oferta disponible seria suficient per absorbir tota la demanda, 
tot i que a la zona centre hi hauria una pressió molt elevada que es podria 
repartir entre la zona nord i la sud.  

*No s’ha realitzat un anàlisi de l’impacte sobre la circulació al barri degut a l’increment del número de 
vehicles que tindrà la mesura.  



En total, sumant les places necessàries per cobrir la demanda de DUM regular i el 70% de la DUM 
irregular, caldrien un mínim de 211 places addicionals en el nou horari. El número de places totals al 
barri passaria de 225 a 436, un 93% més.  

*En taronja es 
mostra el número 
de places de difícil 
execució i en 
vermell les molts 
difícils d’executar. *No s’ha realitzat un anàlisi de l’impacte sobre la circulació al barri degut a l’increment del número de 

vehicles que tindrà la mesura.  

Així doncs, la nova oferta disponible seria suficient per absorbir tota la demanda, 
tot i que s’hauria d’assumir que una part de la DUM es seguiria fent de forma 
irregular. 
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Tipologia d’activitat dels vehicles en DUM regular (Àrea DUM) i 
irregular 
 
• Els vehicles de distribució i transport suposen gairebé el 50% 

del total, no obstant representen el 78% dels que carreguen i 
descarreguen de forma irregular. 

• Els vehicles que es dediquen a l’obra civil i a les instal·lacions, 
en canvi, realitzen menys estacionaments en llocs irregulars, 
que no pas en zones DUM.  



Tipologia de vehicles estacionats en DUM regular (àrea 
DUM) i irregular 
 
• El grup més nombrós que estaciona a l’àrea DUM 

correspon a les furgonetes lleugeres (5 metres) amb un 
52% del total, mentre que els furgons i camions petits 
representen un 39%. 

• El canvi, pel que fa als vehicles que estacionen 
irregularment, s’ha observat que el 60% corresponen a 
furgons o camions petits mentre que el 32% correspon 
a furgonetes. Així doncs, el perfil de vehicle és 
lleugerament diferent. 

• S’ha observat també un 1% de vehicles tipus bicicleta o 
tricicle elèctric que realitza repartiment de mercaderies.  



• Hi ha 3008 comerços censats al barri on un 34% correspon a botigues de consum diari. Es el 
barri que acumula més comerços de Ciutat Vella (també és el que té més extensió i duplica la 
densitat residencial dels altres barris del Districte). 

• L’ocupació de les Àrees DUM és molt elevada, d’entre el 65-70% en promig al llarg del dia. 
Aquesta ocupació en moments puntuals està per sobre del 100% i alguns vehicles han 
d’estacionar en doble fila.  

• El promig d’indisciplina al llarg de les hores de regulació és del 12,4%, tot i que presenta 
variacions: al matí és de prop del 3-5% mentre que a partir de les 18h es dispara al 18,3%, 
arribant al 38% prop de les 20 h. 

• Pel que fa a la DUM irregular, aquesta té molta incidència en aquest barri. Té major afectació per 
sobre del carrer Hospital, on hi arriben a haver 30 vehicles estacionats en l’hora de major 
concentració.  

• En les zones DUM estacionen un 47% de vehicles que realitzen distribució de béns i un 21% 
realitza obra civil. Un 14% són vehicles autoritzats (PMR, cotxes oficials, etc). 

• Durant el treball de camp s’ha comptabilitzat que durant el matí (8-11h) hi havia un promig de 2 
vehicles obstruint la circulació del carrer, mentre que al migdia el valor promig ascendeix a 4 
vehicles. De total de vehicles observats realitzant DUM irregular, un 15% estaven estacionats en 
llocs que obstruïen la circulació.  

• Els vehicles detectats que obstrueixen les vies quan realitzen l’activitat es troben principalment a 
la Ronda Sant Pere, Ronda Sant Pau i al carrer Aurora. 

• La DUM irregular és realitzada en un 78% per vehicles de distribució i transport mentre que aquest 
grup representa un 50% de les observacions en zones DUM.  
 
 



• S’ha calculat l’augment de places d’Àrea DUM necessàries per tal de poder absorbir durant el nou 
horari tota la demanda actual que hi ha de 08:00 a 20:00 h. S’obté un valor de 233 noves places, 
tot i que només mancarien 211 si s’assumís que un 30% de la DUM irregular se seguís realitzant 
de forma irregular.  

• La DUM irregular requereix un augment de l’Àrea DUM de 73 places.  
• La nova oferta de places calculada, considerant espais que podrien estar disponibles per a pintar 

places DUM, totalitza 213 places de relativament senzilla execució i 34 places més difícils 
d’implementar i 32 que resultarien molt difícils d’implementar. 

• En conclusió, el número de places que es podrien ofertar podria superar les places 
necessàries, fent viables l’esquema d’horari proposat. Tot i això, cal indicar que s’ha treballat amb 
mitjanes i no s’han considerat factors d’hora punta. Això implica que en determinats moments la 
demanda podria superar la oferta i forçar la DUM irregular.  
 



1.6 
Proposta 
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Actualització de la implementació de 
la Nova Contracta de Neteja 









• Totals de contenidors canviats 



• S’han canviat 121 contenidors de càrrega lateral 3200. 



Barri  Dia i hora 

Raval 21/03/2022 dilluns de 13 a 15 h 

Barceloneta 22/03/2022 dimarts de 16 a 18 h 

Gòtic 06/04/2022 dimecres de 17:30 a 19:30h 

Casc Antic 07/04/2022 dijous de 16:30 a 18:30 h 

• Sessions de les passejades de manteniment als barris: 
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Torn obert de paraules 



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