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1.  OBJECTE DE L’ESTUDI 

L’objecte d’aquest estudi respon a l’elaboració d’un estudi de mobilitat que avaluï la 

conveniència o no de la implantació d’una sucursal del museu Hermitage a la Nova 

Bocana de Barcelona. 

La implantació de l’Hermitage posarà pressió a un entorn marítim ja de per sí molt 

congestionat, sobretot en època estiuenca i en dies de cap de setmana. 

En el present estudi s’analitzen les diferents xarxes de transport que connecten i donen 

accés a l’àmbit per conèixer en quina mesura podran absorbir l’increment de 

desplaçaments generats per l’equipament.   

1.1.  L’ÀMBIT DE LA NOVA BOCANA I L’EDIFICI CENTRAL 

El 24 d’abril de 2018, el Plenari del Consell Municipal aprova definitivament el nou 

planejament urbanístic per a l’àmbit de la Nova Bocana. 

Els objectius de la 3ª Modificació puntual del Pla Especial de la Nova Bocana eren: 

 L’augment de la superfície de l’àmbit destinada a espais públics. 

 L’actualització de la 2ª Modificació puntual del Pla Especial d’acord amb l’evolució 

de la definició dels diferents usos, espais lliures, públics, semipúblics i portuaris, 

i edificis de manera precisa segons la definició geomètrica disponible a la data de 

redacció d’aquesta 3ª modificació puntual del Pla Especial.  

 La clarificació i millor precisió dels espais i edificis que ja es consideraven en la 

2ª Modificació. 

Respecte al planejament vigent, el planejament proposat incrementa lleugerament la 

superfície de sòl (de 155.877 m2 a 156.587 m2) mentre que manté el mateix sostre 

edificable (99.414 m2). 

El Port de Barcelona ha obert al públic els espais públics creats al voltant de la Marina 

Vela i la nova escullera, que és una continuació del passeig Marítim, i que han permès 

regenerar 36.000 metres quadrats per a la ciutat. 

La Nova Bocana pretén esdevenir un nou node formatiu i tecnològic per acollir serveis 

educatius i professionals del sector de la nàutica, i diversos equipaments amb usos 

culturals. Les millores consensuades respecte a la proposta inicial del Port preveuen crear 

14.000 m2 nous d’espais d’ús públic de qualitat distribuïts en tres àmbits principals: la 

Marina Vela, l’Edifici Central i els tinglados del Moll de Llevant. 

El Museu Hermitage quedaria ubicat en l’Edifici Central (1a/31.3b: Àrea 

portuària, esportiva, comercial, restauració, oficines, cultural i docent.) 
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Figura 1. Acord per la reordenació d’espais a la Nova Bocana 

 

A nivell d’accessibilitat es podrà accedir a l’equipament des de la plaça Rosa dels Vents, 

a través del passeig que hi comunica des del front marítim i que connecta a la vegada 

amb l’Hotel W Barcelona (Pg. Mare Nostrum), així com des del passeig Joan de Borbó.  

Tenint en compte que les parades de bus més pròximes se situen al Pg. Joan de Borbó, 

els usuaris del transport públic hi accediran des d’aquest passeig, mentre que les 

persones que s’hi desplaçaran a peu és d’esperar que optin principalment pel pg. Mare 

Nostrum.  

Figura 2. Foto aèria de la Nova Bocana 
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2.  OFERTA DE MOBILITAT 

L’oferta de serveis de mobilitat per a les diferents xarxes es resumeix en: 

 

- Vianants: Dos vials d’accés. El passeig Marítim amb amplis espais, voreres 

amples i bona accessibilitat, i el passeig Joan de Borbó, amb voreres estretes, 

ocupades per mobiliari urbà. 

- Bicicletes: Carril bici (en vorera) que recorre tot el passeig. Ancoratges propers 

i estació de bicing a 300 metres. 

- Vehicle privat: A través del passeig Joan de Borbó. Vial d’un sol carril de 

circulació per sentit + carril de Bus en les seves zones més estretes. 

- Aparcament: Aparcament soterrat en edifici proper amb més de 400 places. 

Les motos aparquen sobre vorera amb places delimitades mitjançant pintura. 

- Metro: Estació de la Barceloneta a més de 1.5 km. 

- Bus: Dues parades de bus davant de l’equipament (V15 i V19) pertanyent a la 

xarxa ortogonal, amb una elevada freqüència de pas. 

- Taxi: Parada de taxis davant de la plaça. 
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3.  MOBILITAT GENERADA  
 

La sucursal del museu Hermitage de Barcelona preveu rebre el primer any al voltant de 

600.000 visitants, i al cap de 10 anys, arribar als 1.135.100 visitants, al nivell del museu 

Guggenheim de Bilbao. 

En un dia punta del mes de màxima afluència es preveu rebre fins a un màxim de 5.272 

visitants/dia, equivalent a 10.544 desplaçaments/dia. En un dia vall del mes de juliol 

s’estima un màxim de 4.414 visitants/dia. A la resta de mesos de l’any, l’afluència de 

visitants serà menor, fins a un màxim de 4.490 i 3.760 visitants/dia en un dia punta i 

vall, respectivament. 

El volum de desplaçaments és reduït en comparació a altres tipus d’activitats que poden 

desenvolupar-se a la peça, particularment de tipologia comercial. 

Una altra qüestió és l’impacte negatiu que pugui generar la implantació d’una activitat 

com l’Hermitage que atraurà principalment turistes, en una zona ja prou castigada per 

la pressió turística i el fenomen de la gentrificació.     

El repartiment modal s’estima en funció de l’oferta de transports existent i a les 

previsions del Port de Barcelona, que contempla un nou bus nàutic d’accés a la Nova 

Bocana, encara sense definició clara. 

 

Taula 27. Distribució modal segons ús i desplaçaments 

Mode 
Edifici Central 

Anada / tornada Desplaçaments totals % 

A peu 1.213 2.425 23 

Bici / VMP 211 422 4 

Bus 1.740 3.480 33 

Bus nàutic 264 527 5 

Autocar 369 738 7 

Cotxe 498 (turismes) 1.792 17 

Moto / sharing 192 (motos) 422 4 

Taxi /VTC 205 (taxis) 738 7 

TOTAL per ús  10.544 100 

El repartiment modal podria variar substancialment en funció del desenvolupament de 

determinats serveis de mobilitat o de serveis culturals que es poguessin oferir a turistes. 

Destaquen 3 elements que en podrien modificar la seva distribució: 

- Arribada de visitant en autocar. 

- Implantació d’un servei de bus nàutic. 

- Paquets culturals amb visita de l’Hermitage inclosa entre creueristes. 
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Taula 28. Distribució horària de la mobilitat diària total 

 
Desplaçaments 

totals 
Nombre de turismes Nombre de motos 

Nombre de    taxis / 
VTV 

Hora Entren Surten Entren Surten Entren Surten Entren Surten 

9 a 10 422 264 40 25 15 10 16 10 

10 a 11 580 422 55 40 21 15 23 16 

11 a 12 633 580 60 55 23 21 25 23 

12 a 13 633 633 60 60 23 23 25 25 

13 a 14 474 633 45 60 17 23 18 25 

14 a 15 422 527 40 50 15 19 16 21 

15 a 16 369 369 35 35 13 13 14 14 

16 a 17 474 369 45 35 17 13 18 14 

17 a 18 474 422 45 40 17 15 18 16 

18 a 19 422 474 40 45 15 17 16 18 

19 a 20 264 369 25 35 10 13 10 14 

20 a 21 105 211 10 20 4 8 4 8 

TOTAL dia 5.272 5.272 498 498 192 192 205 205 
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4.  INCIDÈNCIA DE LA MOBILITAT EN LES XARXES 

Cada una de les xarxes de mobilitat s’avaluen des de la triple vessant de 

l’accessibilitat/connectivitat a l’equipament i de la capacitat d’absorció de la demanda 

generada pel museu Hermitage. 

S’avalua l’escenari previst i altres hipòtesis que accentuen la quota assignada a cada 

mitjà de transport. 

4.1.  ACCÉS A PEU 

S’estima que en hora punta (12.-13h.) 

unes 150 persones entraran i també 

marxaran a peu de l’Hermitage, a les 

quals s’hauria de sumar les 400 que 

arriben en transport públic i vehicle 

privat i fan el darrer tram del seu 

recorregut a peu. 

L’accés més concorregut serà pel front 

marítim, a través del Pg. Mare 

Nostrum. Aquest passeig connecta la 

Plaça del Mar amb la Plaça de la Rosa 

dels Vents, que permetrà l’accés a l’Edifici Central. Alternativament es podrà accedir a 

l’Edifici Central a través de l’accés de la Marina Vela situat al final del Pg. Joan de Borbó. 

Tram del Pg. Joan de Borbó, entre la Pl. Pau Vila i la Pl. del Mar 

Accessibilitat / connectivitat Absorció de la demanda 

  

 

El tram del Pg. Joan de Borbó, entre la Pl. Pau Vila (parada de metro Barceloneta) i la 

Pl. del Mar, és molt concorregut sobretot durant els mesos estiuencs i dies de cap de 

setmana, quan la presència de turistes és més elevada. Hi ha passos de vianants amb 

guals estrets on s’acumula molta gent. La convivència sobre vorera amb altres mitjans 

de transport com ara bicicletes i patinets és difícil per l’elevada densitat de vianants.   
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Tram del Pg. Joan de Borbó, davant del C.N. Atlètic-Barceloneta i Club Natació Barcelona 

Accessibilitat / connectivitat Absorció de la demanda 

  

 

És el tram més incòmode per als desplaçaments a peu. La vorera és utilitzada per 

estacionar-hi motocicletes, el que redueix considerablement l’espai de desplaçaments 

dels vianants. Aquest itinerari és usat principalment pels usuaris dels clubs nàutics i 

presenta una baixa demanda de desplaçaments. Serà poc utilitzat pels usuaris de 

l’Edifici Central.  

 

Tram del Pg. Joan de Borbó, entre edifici Desigual i accés a la Marina Vela 

Accessibilitat / connectivitat Absorció de la demanda 

  

 

El tram del Pg. Joan de Borbó, entre edifici Desigual i accés a la Marina Vela, serà 

utilitzat gairebé en exclusivitat pels visitants. Principalment pels usuaris que hi 

accediran amb bus.  

El carril bici del Pg. Joan de Borbó pot generar conflicte amb el trànsit de vianants i 

amb les places de motos ubicades sobre vorera.  
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Tram Pg. Mare Nostrum, entre la Pl. del Mar i la Pl. de la Rosa dels Vents 

Accessibilitat / connectivitat Absorció de la demanda 

  

 

Al pg. Mare Nostrum l’afluència de vianants és elevada a mig matí i a la tarda. Al 

passeig hi coincideixen els clients de les activitats properes i molts visitants que 

utilitzen el passeig i la nova escullera per passejar i fer esport.  

Aquest serà l’itinerari principal a peu des de la Pl. del Mar.   

 
 
 
 

4.2.  ACCÉS EN BICI/VMP I APARCAMENT 

S’estima que en hora punta (12.-13h.) accediran 25 persones en bici / VMP i la mateixa 

quantitat marxaran, i que la necessitat d’aparcament serà de 25 bicis estacionades 

alhora.  

El carril bici sobre vorera que connecta l’àmbit amb la Plaça del Mar transita pel passeig 

marítim i quan arriba a la Nova Bocana gira a la dreta per enllaçar amb el carril bici del 

Pg. Joan de Borbó (davant façana de Desigual), que connecta amb la Marina Vela. 
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Tram Pg. Mare Nostrum, entre la Pl. del Mar i la Pl. de la Rosa dels Vents 

Accessibilitat / connectivitat Absorció de la demanda Aparcament 

   

 

Al pg. Mare Nostrum el carril bicicleta està segregat del trànsit a peu, separat per una 

filera d’arbrat, i no presenta problemes de capacitat. El tram que connecta amb el 

carril bici del Pg. Joan de Borbó és suficientment ample com perquè tampoc presenti 

complicacions. Al pg. Mare Nostrum es comptabilitzen més de 50 ancoratges en U-

invertida amb capacitat per estacionar-hi 100 bicicletes. L’ocupació actual de 

l’aparcament és baixa. 

 

Tram del Pg. Joan de Borbó, entre edifici Desigual i accés a la Marina Vela 

Accessibilitat / connectivitat Absorció de la demanda Aparcament 

   

  

El carril bici del Pg. Joan de Borbó pot generar conflicte amb el trànsit de vianants i 

amb les places de motos ubicades sobre vorera. Per aquest motiu, es creu necessari 

estudiar la reubicació del carril bici a la calçada i la possibilitat d’eliminar aquestes 

places de motocicleta en funció de l’afluència futura de vianants. 

Al pg. Joan de Borbó es comptabilitzen 24 ancoratges en U-invertida, amb capacitat 

per estacionar-hi 48 bicicletes. L’ocupació actual de l’aparcament és baixa. 



Conveniència de la implantació d’una sucursal de l’Hermitage a la Nova Bocana de Barcelona 

 

13 

4.3.  ACCÉS EN MOTO I APARCAMENT 

S’estima que en hora punta (12.-13h.) accediran 23 motos i la mateixa quantitat 

marxaran, i que la necessitat d’aparcament serà de 13 motos estacionades alhora. 

 

Tram del Pg. Joan de Borbó, entre edifici Desigual i accés a la Marina Vela 

Accessibilitat / connectivitat Absorció de la demanda Aparcament 

   

   

Al tram delimitat per les dues rotondes situades al final del Pg. Joan de Borbó (davant 

l’accés a la Marina Vela), s’han comptabilitzat 188 places amb una ocupació del 46%. 

Més del 75% d’aquestes places se situen sobre vorera, el que podria suposar un 

problema en el cas de que els desplaçaments a peu s’incrementessin 

considerablement. L’accés a l’aparcament ha de superar el carril bici i l’itinerari en 

vorera dels vianants. 
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4.4.  ACCÉS EN COTXE I APARCAMENT 

S’estima que en hora punta (12.-13h.) accediran 60 turismes i la mateixa quantitat 

marxaran, i que la necessitat d’aparcament serà de 35 turismes estacionats alhora. 

Tram del Pg. Joan de Borbó, entre la Pl. Pau Vila i la Pl. del Mar 

Accessibilitat / connectivitat Absorció de la demanda Aparcament 

   

   

El punt crític de la mobilitat en l’àmbit d’influència de la Nova Bocana és la intersecció 

entre el passeig de Joan de Borbó i el carrer del Doctor d’Aiguader. Aquesta cruïlla té 

una intensitat mitja diària entre tots dos vials de 38.800 vehicles. 

Actualment ja dona sortida a un 56% de la mobilitat de sortida de la Barceloneta cap 

a la ciutat. Aquest passeig és la via de sortida tant per veïns del barri de la Barceloneta, 

com pels banyistes de les platges de Sant Sebastià i Barceloneta, el Club Natació 

Barcelona, l’hotel Vela i altres centre d’atracció. El volum de trànsit del Passeig de Joan 

de Borbó segueix una tendència ascendent des de l’hotel Vela fins al carrer Dr. 

Aiguader (6.400 i 13.900 vehicles diaris, respectivament). 

 

Tram del Pg. Joan de Borbó, entre edifici Desigual i accés a la Marina Vela 

Accessibilitat / connectivitat Absorció de la demanda Aparcament 

   

Els aparcaments públics i privats de l’entorn de la Marina Vela podran fer front a les 

demandes d’aparcament de turismes en hora punta (35 vehicles). La Nova Marina Vela 

disposa de més de 100 places de turisme cobertes que a dia d’avui estan buides. 

El Pg. Joan de Borbó presenta un trànsit motoritzat molt reduït entre la Pl. del Mar i 

el final del passeig (punt d’accés a la Marina Vela). L’efecte del nou trànsit generat per 

les noves activitats de la Nova Bocana es focalitzarà entre la plaça de Pau Vila i la 

plaça del Mar, on trobarà el seu coll d’ampolla. 
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4.5.  ACCÉS EN AUTOBÚS URBÀ 

S’estima que en hora punta (12.-13h.) accediran 299 persones en bus i que la mateixa 

quantitat marxaran. Els usuaris de l’Hermitage utilitzaran preferentment la parada de 

bus situada al final del Pg. Joan de Borbó. Les línies V15 i V18 tenen parada al final del 

Pg. Joan de Borbó, davant de la Marina Vela. En dies feiners totes dues línies tenen 

freqüències de pas de 8 minuts (7 exp./hora). En dissabtes i diumenge és de 11 i 15 

minuts, respectivament. 

Pg. Joan de Borbó 

Accessibilitat / connectivitat Absorció de la demanda 

  

 

Enllaç amb metro L4 (Barceloneta) a la Pl. Pau Vila (30%)     Pg. Joan de Borbó / Almirall Aixada (40%) 

 
Plaça del Mar (ocupació 30%)                              Tram final Pg. Joan de Borbó (ocupació 10%) 

La capacitat de cada autobús (V15 i V19) és de 91 persones: 64 de peu + 25 

assegudes + 2 adaptades. Considerant 10 exp./hora en cap de setmana s’obté una 

oferta de 910 places. 

A l’alçada de la pl. Pau Vila l’ocupació de la línia és del voltant del 30%. L’ocupació 

s’incrementa al llarg del Pg. Joan de Borbó sense superar el 50%, l’equivalent a 45 

persones. A partir de la Plaça del Mar, l’ocupació es redueix per sota del 20%. 

Per tant, les quasi 300 persones en l’hora punta podran ser absorbides per l’oferta 

remanent de 455 places. 

Al ser final de línia, les expedicions surten buides des de l’Hermitage. 
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4.6.  ACCÉS EN METRO 

Estació de metro de la Barceloneta (L4) 

Accessibilitat / connectivitat Absorció de la demanda 

  

L’estació de metro de la Barceloneta se situa a 1,7 km de l’Hermitage. 

Des de la parada de metro de la Barceloneta es pot efectuar transbord modal amb 

l’autobús (línies V15 i V19) o amb el servei del bicing. 

 
 

4.7.  ACCÉS EN TAXI 

 

Pg. Joan de Borbó 

Accessibilitat / connectivitat Espai de parada Absorció de la demanda 

     

 

La parada de taxi més pròxima a l’àmbit se situa al costat de l’Hotel W Barcelona i del 

futur Edifici Central. Té capacitat per a 11 taxis. El desencotxament dels clients dels 

taxis no presenta dificultats donat el baix trànsit de la via. 
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4.8.  ACCÉS EN AUTOCAR PRIVAT 

S’estimen 738 desplaçaments diaris en 

autocar, la meitat d’entrada i la meitat de 

sortida (7% de la mobilitat). Al llarg del dia 

arribaran autocars per portar o recollir 

persones reiteradament a no ser que es 

reguli l’accés, parada i estacionament 

d’aquests vehicles. 

 

 

Pg. Joan de Borbó 

Accessibilitat / connectivitat Espai de parada Aparcament 

     

Als vials d’accés al Museu no hi ha espai contemplat per a l’estacionament d’autocars 

i, per tant, no es considera la possibilitat que aquests puguin estacionar en les 

immediacions. Els autocars que transportin els clients, siguin turistes o escolars, 

hauran d’aparcar en zones d’estacionament habilitades de la ciutat. Sinó caldrà 

acordar amb el Port de Barcelona i l’Ajuntament la regulació de la parada i 

estacionament d’aquests vehicles, en terrenys propis del Port o fora. 
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4.9.  ACCÉS EN BUS NÀUTIC 

S’estimen 528 desplaçaments diaris en bus nàutic, la meitat d’entrada i la meitat de 

sortida (5% de la mobilitat). 

S’estima que en hora punta (12.-13h.) accediran 32 persones en bus nàutic i que la 

mateixa quantitat marxaran.  

 

Pg. Joan de Borbó 

Accessibilitat / connectivitat Absorció de la demanda Nivell d’implantació 

     

 

Es desconeixen les previsions d’implantació del bus nàutic per part del Port:  

 Bus nàutic de connexió entre Drassanes i la Nova Bocana amb possibles 

parades intermèdies. 

 Plataforma mòbil de connexió entre el Moll d’Espanya i el Moll de Pescadors. 

Es desconeix el nivell d’integració del servei dins sistema tarifari integrat de l’Autoritat 

del Transport Metropolità. 
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5.  CONCLUSIONS 

 Els més de 10.000 desplaçaments que generaran les quasi 5.300 visites d’un dia 

tindran efecte en totes les xarxes de mobilitat. 

 Es preveu una afluència molt repartida entre els diferents mitjans de transport (a peu, 

bicicleta, autobús, moto, taxi, cotxe, autocar, VMP). 

 L’entorn immediat, de recent urbanització, es troba molt ben condicionat i es troba 

en línies generals apte per a l’absorció de tota la mobilitat generada. El problema es 

podria originar en l’accés a aquesta zona. 

 Des de la plaça Pau Vila fins a la plaça del Mar i en la zona de davant dels gimnasos 

es poden generar alguns colls d’ampolla, tant pel vehicle privat, com pel transport 

públic, com pels vianants. 

 S’està posant en un espai lineal més mobilitat de tots els tipus. Potser analitzada una 

per una resulta assumible, però el que ja està passant en el passeig de Borbó, és que 

la combinació de tots els mitjans, en elevats contingents de cada un, està creant una 

convivència complicada. 

 Tot i la recent urbanització de l’espai final del passeig, la gestió de la mobilitat, amb 

possibles autocars, les dues línies de bus i la presència de taxis i turismes buscant 

aparcament, pot resultar complicada en moments puntuals. 

 Es detecten disfuncions puntuals que afecten a mitjans de transport de forma 

particular: 

- La zona de la Nova Bocana és un “cul-de-sac” que ja no hauria d’acceptar més 

cotxes. Però, encara que l’Hermitage no disposi d’aparcament, l’oferta en 

soterranis del voltant és àmplia i no es podrà evitar que el visitant opti per aquest 

mitjà de transport. 

- Un espai de nova urbanització no hauria de permetre un carril bici en vorera. 

- No hi ha espai habilitat a l’entorn de la Nova Bocana per a l’aparcament i parada 

d’autocars.  

- El projecte del Port d’implantació d’un bus nàutic es troba en punt mort. 

 No és només la sucursal de l’Hermitage, sinó el fet que més activitats podrien 

implantar-se a la zona, augmentant molt més la pressió sobre les xarxes. 

 El volum de desplaçaments generat per l’Hermitage és reduït en comparació a altres 

tipus d’activitats que podrien desenvolupar-se a la peça, particularment de tipologia 

comercial. Caldria valorar aleshores la mobilitat màxima potencial, davant d’una 

possible finalització de l’activitat i substitució per una altra que generés més afluència. 

 Una altra qüestió és l’impacte negatiu que pugui generar la implantació d’una activitat 

com l’Hermitage, que atraurà principalment turistes, en una zona ja prou castigada 

per la pressió turística i el fenomen de la gentrificació.     


