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OBJECTIUS 

4 



Objectius 

Superilla Barcelona, és la estratègia per aconseguir aquest objectiu.  

És un model d’èxit, molt ben valorat allà on s’ha implantat i amb prestigi 

internacional. 

L’Ajuntament de Barcelona vol 

construir un model de ciutat 

que disposi d’un espai públic... 

 
• Més segur i saludable. 

• Que afavoreixi les relacions 

socials. 

• Que fomenti el comerç de 

proximitat. 

• Que posi en el centre les 

necessitats dels nens i nenes i de 

la gent gran d’aquesta ciutat. 

5 



Diversos indicadors dibuixen una ciutat 

al límit de la seva capacitat en relació a 

la qualitat de vida de les persones:  

 

• Alts nivells de contaminació 

• Manca d’espais verds 

• Alta accidentalitat viària 

• Sedentarisme 

• Efecte illa de calor 

• Contaminació acústica 

• Emissions CO2 

Els motius 
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1.1. MODEL DE TRANSFORMACIÓ  

       PER A TOTA LA CIUTAT 
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Superilles 2015-2020 

 

 

 

ÀMBIT SUPERILLES AMB PLA D’ACCIÓ 

ÀMBIT SUPERILLES AMB ACTUACIONS EXECUTADES 

La implantació del model Superilles Barcelona, s’ha desplegat a 

diferents àmbits locals  de la ciutat. 8 



Superilles 2015-2020 

 

 

 

ÀMBIT SUPERILLES AMB PLA D’ACCIÓ 

ÀMBIT SUPERILLES AMB ACTUACIONS EXECUTADES 

Superilles Barcelona, fa un salt d’escala i comença a expandir-se per  tota la ciutat 9 



Volem que Superilles esdevingui el model de transformació de l’espai públic 

100% Barcelona. 

Canvi d’enfoc: Si abans actuàvem localment, en àmbits delimitats, ara volem ampliar 

la mirada i aspirem a que els canvis siguin estructurals i que progressivament 

s'estenguin per tota la ciutat 

Estratègia d’implantació per àrees Estratègia d’implantació per eixos verds 

Estratègia d’implantació 

Model Superilla Barcelona.  
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Eixos verds ciutat 
Eixos verds ciutat 

Eixos verds: 183,6 Km 

Els eixos verds creen una nova infraestructura ambiental. Un guany d’espai 

públic per als vianants, amb espais d’estada i forta presencia de verd  11 



Xarxa viària bàsica 

 

 

 

XARXA BÀSICA 

TRAMS XARXA BÀSICA EN ESTUDI 

La xarxa bàsica de carrers prioritza la mobilitat essencial del transport 

públic, la bicicleta  i els serveis, alhora que  canalitza el trànsit de pas 12 



1.2. EIXAMPLE CENTRAL 

       ÀMBIT D’ACTUACIÓ PRIORITÀRIA  
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Superilla Barcelona 

Superilles Barcelona, en aquesta expansió, estructural i continua, prioritza l’Eixample 
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L’Eixample central és l’àmbit d’actuació prioritària degut a: 

 

• Gran volum de trànsit  de connexió i de pas 

 

• Elevada contaminació́ ambiental (50 micrograms/m3 de mitjana al 2019, quan l’OMS 

recomana no superar els 40 micrograms/m3). 

 

• Elevada contaminació sonora > 65db 

 

• Escassetat d’espais verds i de relació a l’espai públic. 1,85m2/habitant 

 

• Elevada densitat de població. L’Eixample central seria la tercera ciutat de Catalunya 

amb més població. (269.185 habitants, Densitat bruta: 356 habitants/ha) 

 

• Alta activitat comercial i de negocis 

 

• Gran potencial d’influència cap a la resta de la ciutat. 

Eixample central, àmbit d’actuació prioritària 
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1.3. EIXAMPLE CENTRAL  

       PROPOSTA DE TRANSFORMACIÓ 
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Eixos verds i places 

Actuacions 2020-2023 

Eix verd prioritat vianant 

Eix verd sense prioritat vianant 

Places octogonals 

Corredors verds urbans 

Espais verds 

Superilla BCN actuacions 2020-2023 

Superfície de 
transformació d’eixos 
verds i places = 11Ha 
 
4 eixos verds = 4,65Km 
 
4 places = 0,8 Ha 
 
Increment de 5,8 Ha  
d’espai per a vianants 
 
1,1 Ha de verd urbà 
 
2,2 Ha de paviments 
permeables 
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Eixos verds i  
places 

Superfície de 
transformació d’eixos 
verds i places = 66Ha 
 
21 eixos verds = 33 Km 
 
21 places = 3,9 Ha 
 
Increment de 33,4 Ha  
d’espai per a vianants 
 
6,6 Ha de verd urbà 
 
13,2 Ha de paviments 
permeables 
 
Cobertura de 200m a 
tota la població. 

Eixample central, proposta de transformació.  
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02 
 
ALTRES PLANS, PROGRAMES I 
PROJECTES DE TRANSFORMACIÓ 
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• Declaració d’Emergència Climàtica 

• Nou Pla de Mobilitat Urbana 

• Pla de gestió de les zones DUM 

• Zona de baixes emissions. 

• Pla del Verd 

• Xarxa ortogonal d’ Autobusos 

• Ampliació de la xarxa de metro 

• Ampliació de la xarxa de Tramvia 

• Pla del Joc 

• ....... 

 

 

Altres Plans, Programes i Projectes de transformació 

• Ampliació de voreres en carrers de la xarxa bàsica: Via Laietana, 
Ronda Universitat..... 

• Reducció de carrils de cotxes en carrers de la xarxa bàsica per 
augmentar la xarxa bus i xarxa carrils bici: València, Aragó, 
Diagonal, Gran Via 

• Carrers oberts a l’ús ciutadà en caps de setmana:  Creu Coberta, 
Major de Gràcia... 

• Programa Protegim escoles: Entorns escolars, amb ampliacions 
de voreres i reducció de carrils..... 

• Carrers 30 

• Nous carrils Bus 

Superilla Barcelona, és un nova visió de l’estructura de la ciutat que orienta totes les transformacions 

de l’espai públic: treballant conjuntament, podrem assolir els reptes plantejats .  

 

Plans i Programes    Projectes      
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LINIES DE MILLORA 
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3.1.  LÍNIA DE MILLORA DE LA MOBILITAT 
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3.1.1. PLA DE MOBILITAT URBANA 
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3.1.2. OBJECTIUS MOBILITAT SUPERILLA BCN 



OBJECTIUS MOBILITAT SUPERILLA BCN,  

a nivell metròpoli i ciutat  

1. REDUIR ELS DESPLAÇAMENTS EN VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT A LA 

CIUTAT 

 

2. REDISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC REDUINT L’ESPAI VIARI 

 

3. OFERIR ALTERNATIVES DE MOBILITAT SOSTENIBLE A ESCALA CIUTAT 

 

4. OFERIR ALTERNATIVES DE MOBILITAT SOSTENIBLE A ESCALA 

METROPOLITANA 

 

5. FOMENTAR EL TRANSVASAMENT MODAL 

 

6. FACILITAR UNA ADAPTACIÓ PROGRESSIVA AL CANVI 
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1. REDUIR ELS DESPLAÇAMENTS EN VEHICLE 
PRIVAT MOTORITZAT A LA CIUTAT 



1. REDUIR ELS DESPLAÇAMENTS EN VEHICLE PRIVAT 

MOTORITZAT A LA CIUTAT 

29 

Elevada concentració de trànsit a l’Eixample 

L’Eixample suporta el 44%, del trànsit privat¹ que creua la secció central de la ciutat. 

 

¹ Dades tenint en compte un tall en direcció mar – muntanya a l’alçada de la Via Laietana–Pau Claris–Pl .Lesseps–Pl. Alfonso Comín.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’aranya de trànsit 2019 de l’Ajuntament de Barcelona. 

170.000 

60.000 

350.000 

170.000 

Ronda de Dalt 

Ronda del Mig 

Eixample 

Ronda Litoral 

Vehicles/dia feiner 



1. REDUIR ELS DESPLAÇAMENTS EN VEHICLE PRIVAT 

MOTORITZAT A LA CIUTAT 
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Elevada concentració de trànsit a l’Eixample 

L’Eixample suporta el 44%, del trànsit privat¹ que creua la secció central de la ciutat. 

 
 

¹ Dades tenint en compte un tall en direcció mar – muntanya a l’alçada de la Via Laietana–Pau Claris–Pl .Lesseps–Pl. Alfonso Comín.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’aranya de trànsit 2019 de l’Ajuntament de Barcelona.  



1. REDUIR ELS DESPLAÇAMENTS EN VEHICLE PRIVAT 

MOTORITZAT A LA CIUTAT 
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Nivells de contaminació superiors als llindars recomanats per l’OMS 

 
 



1. REDUIR ELS DESPLAÇAMENTS EN VEHICLE PRIVAT 

MOTORITZAT A LA CIUTAT 

32 

Nivells de soroll superiors als recollits a les directives europees 

 
 



 
 
2. REDISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC REDUINT 

L’ESPAI VIARI 
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Anàlisi en els eixos Pau Claris (sentits Llobregat i Besòs) i Aragó (sentits mar i muntanya). 

Horitzó temporal 

Nombre de carrils 

Horitzontals Verticals 
Total 

S. Besòs S. Llobregat 
Total 

horitzontals 
S. Mar S. Muntanya 

Total 
verticals 

2020 pre COVID 17 18 35 40 38 78 113 

Maig 2021 15 17 32 37 35 72 104 
reducció respecte a 2020 pre COVID¹ -12% -6% -9% -8% -8% -8% -8% 

2023. Actuacions Superilles 14 16 30 33 33 66 96 
reducció respecte a 2020 pre COVID¹ -18% -11% -14% -18% -13% -15% -15% 

Full de ruta (estimació) 11 10 21 25 22 47 68 
reducció respecte a 2020 pre COVID¹ -35% -44% -40% -38% -42% -40% -40% 

2. REDISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC REDUINT L’ESPAI 

VIARI 

Reducció de carrils. Eixample Central 

Les actuacions previstes per a l’horitzó 2023 suposen una reducció de 17 carrils (5 

horitzontals, 12 verticals). 

Reducció de carrils: 
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2. REDISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC REDUINT L’ESPAI 

VIARI 
Estimació del grau de saturació a l’Eixample Central. Dia feiner 

• La direcció Besòs – Llobregat en hora punta es troba propera a la saturació (>90%). 

• En termes mitjans, aquestes actuacions no produiran problemes de saturació en la 

direcció mar – muntanya. 

• A dia d’avui ja s’ha completat més del 50% de la reducció de carrils prevista per al 

2023. 

 

 

Anàlisi en els eixos Pau Claris (sentits Llobregat i Besòs) i Aragó (sentits mar i muntanya). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’aranya de trànsit 2019 de l’Ajuntament de Barcelona. 

N carrils 
Grau de 

saturació (hp) 

Sentit 2020 
Abril 
2021 

2023 
Variació  

2020-abr 2021 (%) 
Variació addicional 
abr 2021 – 2023% 

Total variació  
2020-2023 (%) 

2020 

Besòs 17 15 14 -12% -6% -18% 91% 

Llobregat 18 17 16 -6% -5% -11% 96% 

Mar 40 37 33 -8% -10% -18% 59% 

Muntanya 38 35 33 -8% -5% -13% 56% 

Total 113 104 96 -8% -7% -15% 69% 
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2. REDISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC REDUINT L’ESPAI VIARI 
 Estimació del grau de saturació a l’Eixample Central. Cap de setmana 

La reducció de capacitat no suposa problemes de saturació els caps de setmana, ni en la 
direcció Besòs – Llobregat ni en la direcció mar – muntanya.  

 

 

Anàlisi en els eixos Pau Claris (sentits Llobregat i Besòs) i Aragó (sentits mar i muntanya). 
 
Reducció de la IMD d’un 20% els dissabtes i un 34% els diumenges, a partir de dades mitjanes dels aforaments de 2019 (Ajuntament 
de Barcelona, Open Data).  
 
Modificació dels percentatges d’hora punta per adaptar-los als patrons horaris de cap de setmana: dissabte 6,7%; diumenge 7,8%. 
 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’aranya de trànsit 2019 de l’Ajuntament de Barcelona.  

N carrils 
Grau de saturació  

(hp; dissabte) 
Grau de saturació  

(hp; diumenge) 

Sentit 2020 2023 
Total variació 

20-23 (%) 
2020 2023 2020 2023 

Besòs 17 14 -18% 65% 76% 62% 73% 
Llobregat 18 16 -11% 68% 76% 66% 73% 
Mar 40 33 -18% 42% 49% 40% 47% 
Muntanya 38 33 -13% 40% 45% 39% 44% 
Total 113 96 -15% 49% 57% 48% 55% 



 
 
3. OFERIR ALTERNATIVES DE MOBILITAT  

SOSTENIBLE A ESCALA CIUTAT 
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3. OFERIR ALTERNATIVES DE MOBILITAT SOSTENIBLE 

Escala Eixample: eixos verds 
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Escala Eixample: carrils bici i vies ciclables 

 
 

 

3. OFERIR ALTERNATIVES DE MOBILITAT SOSTENIBLE 
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Escala Eixample: xarxa de bus 

 
 

 

3. OFERIR ALTERNATIVES DE MOBILITAT SOSTENIBLE 
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3. OFERIR ALTERNATIVES DE MOBILITAT SOSTENIBLE 

Escala Eixample: tramvia per la Diagonal: Glòries - Verdaguer 

 
 

 



 
 
4. OFERIR ALTERNATIVES DE MOBILITAT 

SOSTENIBLE A ESCALA METROPOLITANA 



4. OFERIR ALTERNATIVES DE MOBILITAT SOSTENIBLE 

43 

Escala metropolitana: context 

Al voltant d’un 50% dels desplaçaments de connexió en vehicle privat tenen origen o 

destinació en municipis amb metro i/o tramvia¹. 

 
 
 

¹ Municipis considerats amb metro i/o tramvia: Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, el 
Prat de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Badalona 
 

30,6% 

17,5% 

11,7% 

5,7% 

14,5% 

4,5% 

3,5% 

9,2% 

3% 



4. OFERIR ALTERNATIVES DE MOBILITAT SOSTENIBLE 
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Escala metropolitana: context 

El 48% dels desplaçaments van/provenen de municipis que es troben a menys de 8 km de 
distància amb el centre de Barcelona (Uns 30-40 minuts en bicicleta). 

 
 
 

11,7% 

5,7% 

14,5% 

4,5% 

3,5% 

9,2% 

3% 

30,6% 

17,5% 

 

Font: Elaboració a partir de dades de PMMU 2019-2024. 



4. OFERIR ALTERNATIVES DE MOBILITAT SOSTENIBLE 

Escala metropolitana: context 

El 93% dels desplaçaments metropolitans cobreixen una distància entre 500 metres i 10 

km. 

 
 
 

 

Font: Elaboració a partir de dades de telefonía mòbil de l’INE (2020) 



4. OFERIR ALTERNATIVES DE MOBILITAT SOSTENIBLE 

Escala metropolitana: actuacions previstes (2023) 

Bicivia 

 
 

 
 



4. OFERIR ALTERNATIVES DE MOBILITAT SOSTENIBLE 

Escala metropolitana: actuacions previstes (2023) 

Infraestructura metropolitana per a l’autobús 
 

 
 
 



4. OFERIR ALTERNATIVES DE MOBILITAT SOSTENIBLE 

Escala metropolitana: actuacions previstes (2023) 

Metro L10 a Zona Franca 

 
 

 
 



4. OFERIR ALTERNATIVES DE MOBILITAT SOSTENIBLE 

Escala metropolitana: actuacions previstes (2023) 

Pla de Rodalies 
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4. OFERIR ALTERNATIVES DE MOBILITAT SOSTENIBLE 

Escala metropolitana: intercanviador Glòries (metro, tram, bus urbà i interurbà) 
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4. OFERIR ALTERNATIVES DE MOBILITAT SOSTENIBLE 

Escala metropolitana: intercanviador d’Ernest Lluc (metro i tramvia) 

 
 

 



4. OFERIR ALTERNATIVES DE MOBILITAT SOSTENIBLE 

Escala metropolitana: actuacions previstes (2023) 

Aparcaments d’intercanvi (P&R) 

 
 

 
 



4. OFERIR ALTERNATIVES DE MOBILITAT SOSTENIBLE 

Escala metropolitana: actuacions previstes (2023) 

Zona de Baixes Emissions (ZBE) + T-Verda Metropolitana 

 
 

 
 



4. OFERIR ALTERNATIVES DE MOBILITAT SOSTENIBLE 

Escala metropolitana: actuacions previstes (2023) 

T - Mobilitat 

 
 

 
 



 
 
5. FOMENTAR EL TRANSVASAMENT MODAL  
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Increment de capacitat del sistema de transport metropolità 

 
- Consolidació dels eixos verds de Consell de Cent, Rocafort, Borrell i Girona. 

 

- Extensió de la xarxa Bicivia metropolitana: destaquen 5 nous eixos d’accés a 

Barcelona: Santa Coloma, Badalona centre, Badalona mar, Diagonal-Esplugues i 

l’Hospitalet. 
 

- Millora de la xarxa urbana de bus. 
 

- Extensió de la xarxa de carrils bus-VAO de la C-31 nord, C-31 sud, C-31C, C-245 i B-

23. 
 

- Extensió del tramvia per la Diagonal: Glòries – Verdaguer. 
 

- Extensió de la línia L10 de metro fins a la zona d’activitat econòmica de la Zona Franca. 
 

- Posada en funcionament del Pla de Rodalies, que permetran optimitzar l’ús i 

incrementar la capacitat dels túnels de Rodalies existents. 
 

- Posada en funcionament dels intercanviadors de Glòries i Ernest Lluc. 
 

- Gestió metropolitana de nous aparcaments d’intercanvi P+R: 24 nous aparcaments. 
 

- Posada en funcionament de la T-Mobilitat.  

5. FOMENTAR EL TRANSVASAMENT MODAL 
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Increment de capacitat del sistema de transport metropolità 

 
Les actuacions proposades estan en línia del transvasament modal objectiu del PMU. 

 

 

 
 
    

5. FOMENTAR EL TRANSVASAMENT MODAL 



 
 
6. FACILITAR UNA ADAPTACIÓ PROGRESSIVA AL 

CANVI 



6. FACILITAR UNA ADAPTACIÓ PROGRESSIVA AL CANVI 

 

Des de l’àmbit psicosocial: 

 

Els canvis cal anar ajustant-los al ritme d'assimilació dels diferents usuaris i col·lectius. 

S'ha de donar temps per interioritzar el nou funcionament, que ens afecta en major o menor 

grau a tots. S'ha de vèncer la por al "nou" i s'han de re-programar els hàbits i les inèrcies.  

 

Des de l’àmbit funcional:  

 

La transformació prevista no pot desestabilitzar el funcionament actual de la ciutat, cal 

fer-la amb potència i sense descans, però deixant els temps necessari per generar  

alternatives per no col·lapsar cap sistema funcional o econòmic existent com pot ser l’accés a 

la ciutat o a la feina sinó acompanyant la seva pròpia transformació i adequació als nous 

objectius. Cal pensar que la ciutat necessita xarxes funcionals diverses que han de conviure. 

 

Des de l’àmbit econòmic: 

 

Els pressupostos són finits, els canvis estructurants necessiten grans inversions, les 

problemàtiques de la ciutat són moltes i complexes i en alguns moments, fins i tot 

dramàtiques. Per tot això les inversions han d'estar ajustades a les prioritats i repartides 

entre molts objectius alhora. 
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3.1.3. MODEL 



El Model Superilles reorganitza el funcionament dels carrers,  diversificant els  

que serveixen al trànsit de pas (xarxa bàsica, local i veinal) i qualificant la 

resta de carrers per a altres funcions, com les d’esbarjo, l’estada i la 

implantació del verd i la biodiversitat. 
 

Model actual 
 

Model superilles 

Model de reorganització funcional dels carrers 
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L’aplicació del model Superilles en diferents teixits de la ciutat, a on ja s’ha fet el 

Pla d’Acció 
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Model de reorganització funcional dels carrers 



Cada xarxa funcional  de mobilitat (vianants ,bici, transport públic i vehicle privat) discorre 

de diferent manera per la xarxa de carrers de la ciutat segons el grau de connectivitat 

d’aquests  sigui a nivell ciutat, districte o barri. 

 

Els tipus de via que proposa Superilles és el resultat d’analitzar l’espai just i necessari 

per a cada mode de mobilitat  segons la seva connectivitat, prioritzant  l'eficàcia dels  

modes més sostenibles i  la convivència amb d’activitat ciutadana dels carrers 

Xarxes funcionals de mobilitat 
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EIX VERD EV 

Xarxes funcionals de mobilitat 



En Vies Veïnals / Eixos verds 
- Reducció de l’espai de circulació. vehicle privat 

- Reducció de la capacitat de vehicles/dia 

- Es manté la mobilitat essencial (serveis, mercaderies...)                        

  Guany d’Espai Públic pel vianant  

(Tota la calçada amb prioritat pel vianant) 

10Km/h. No estacionament   

 

En Vies Locals 
- Reducció de l’espai de circulació. vehicle privat 

- Reducció de la capacitat de vehicles/dia     

- Es manté la mobilitat essencial (serveis, mercaderies...)                     

   Guany d’Espai Públic pel vianant (+5/+10m)  

   30 km/h. Estacionament  

       2 carrils               1 carril       
     20.000 v/d          IMD 1.000 v/d  

En Vies Bàsiques 
- Reducció de l’espai de circulació. vehicle privat 

- Reducció de la capacitat de vehicles/dia  

- Es manté la mobilitat essencial (serveis, mercaderies...)                        

   Incorporació carril Bus i carril Bicicleta 

  50 km/h. No estacionament 

     ESTAT ACTUAL             PROPOSTA 
 
  
       4 carrils               2 carrils       
     40.000 v/d            20.000 v/d 

 
 

 
 
 

 
  
       2 carrils               1 carril       
     20.000 v/d            10.000 v/d 
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Seccions tipus 



3.1.4. MODES DE MOBILITAT 
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Objectiu PMU 

 

• Millorar les condicions d’accessibilitat i seguretat 

dels espais dedicats als vianants 

 

Objectiu Superilla BCN 

 

• Consolidar una xarxa d’eixos verds de ciutat: 

recorreguts amb una gran connectivitat cívica 

entre equipaments, parcs, estacions i parades de 

transport públic, comerç, etc.., amb un 

component principal de mobilitat de vianants, 

espais d’estada i presencia de verd. 

 

Estratègia 

 

Infraestructura permanent:  

 

 Eixos verds: amb prioritat per al vianant. 

Mobilitat amb vehicle motoritzat sense 

continuïtat 

 Itineraris segurs i confortables a tots els 

carrers. 

 

Infraestructura efímera: Programa Obrim Carrers 

 

Modes de mobilitat: Vianant 
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1.2. VIANANT 

Superilles. Presentació a entitats de ciutat. Mobilitat 

Eixos verds i mobilitat a peu. Estat Actual 
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1.2. VIANANT 

Superilles. Presentació a entitats de ciutat. Mobilitat 

Eixos verds i mobilitat a peu. Horitzó 2023 
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1.2. VIANANT 

Superilles. Presentació a entitats de ciutat. Mobilitat 

Eixos verds i mobilitat a peu. Horitzó Llarg termini 
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Objectiu PMU 

 

• Ampliar i millorar la infraestructura ciclable i les condicions 

de seguretat viaria, aparcament i intermodalitat de la 

bicicleta i els VMP 

 

Objectiu Superilla BCN 

 

• Garantir la convivència entre vianants, bicicletes i VMP a 

la xarxa d’eixos verds amb prioritat per al vianant, que 

actua com a xarxa complementària a la de carrils bici per 

donar cobertura ciclable a tota la ciutat per a les diferents 

tipologies d’usuaris/es de la bicicleta ( lenta /ràpida) 

 

Estratègia 

 

• Carrils bici segregats en vies bàsiques i locals.  

• Carrers veïnals i eixos verds, amb prioritat invetida, 

ciclables en convivència a baixa velocitat (10 Km/h). 

• Carrers 30: Ciclabes en convivència amb la resta de 

vehicles. 

• Resta de carrers: Expansió de la Ciutat 30. 

 

 

Modes de mobilitat: bicicleta 
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1.3. BICICLETA 

Superilles. Presentació a entitats de ciutat. Mobilitat 

Xarxa ciclable. Estat actual 
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1.3. BICICLETA 

Superilles. Presentació a entitats de ciutat. Mobilitat 

Xarxa ciclable. Horitzó 2023 
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1.3. BICICLETA 

Superilles. Presentació a entitats de ciutat. Mobilitat 

Xarxa ciclable. Horitzó Llarg termini 
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Objectiu PMU 

 

• Ampliar i fer més atractiva l’oferta de transport públic 

urbà i metropolità. 

 

Metodologia Superilles 

 

• Fomentar la complementarietat entre les xarxes de 

transport públic i eixos verds. 

 

Estratègia 

 

• Consolidació, ampliació i millora de la Nova Xarxa  

Bus 

• Augmentar els quilòmetres de la xarxa de carrils bus 

• Actuacions puntuals de millora de la segregació i 

prioritat semafòrica per augmentar la regularitat del 

servei. 

• Augment de la cobertura territorial. 

 

Modes de Mobilitat: Transport públic 
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ASDF 
 

3. TRANSPORT PÚBLIC 

Superilles. Presentació a entitats de ciutat. Mobilitat 
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ASDF 
 

3. TRANSPORT PÚBLIC 

Superilles. Presentació a entitats de ciutat. Mobilitat 
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1.4. AUTOBÚS 

Superilles. Presentació a entitats de ciutat. Mobilitat 

Xarxa de bus. Estat actual 
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1.4. AUTOBÚS 

Superilles. Presentació a entitats de ciutat. Mobilitat 

Xarxa de bus i eixos verds. Horitzó 2023 
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Objectiu PMU 

• Garantir el dret a la mobilitat 

• Actuar sobre les condicions d’ús del vehicle privat a 

motor, regulant-ne l’estacionament, incentivant-ne la 

transició energètica a combustibles nets i afavorint-ne 

l’ús eficient i compartit. 

 

Objectiu Superilla BCN 

• Proposta de jerarquia viària per maximitzar l’eficiència: 

connectivitat bàsica, local i veïnal. 

• Coordinar la compatibilitat i el solapament de la xarxa 

bàsica amb la xarxa d’eixos verds, carrils bici i transport 

públic.  

• Garantir l’habitabilitat i el confort ambiental de totes les 

vies. 

 

Estratègia 

• Racionalitzar i optimitzar la xarxa bàsica i fomentar el 

canvi modal metropolità : metro, tramvia, bus interurbà i 

tren. 

• Ajustar l’oferta per vehicle privat dels vials centrals de la 

ciutat, potenciant  la xarxa de vianants, el transport 

públic urbà  i la bicicleta. 

 

Modes de Mobilitat: Vehicle privat 
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ASDF 
 

4. VEHICLE PRIVAT 

Superilles. Presentació a entitats de ciutat. Mobilitat 
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1.1.TIPOLOGIA DE VIES  

Superilles. Presentació a entitats de ciutat. Mobilitat 

Estat Actual 
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1.1.TIPOLOGIA DE VIES  

Superilles. Presentació a entitats de ciutat. Mobilitat 

Horitzó 2023 
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1.1.TIPOLOGIA DE VIES  

Superilles. Presentació a entitats de ciutat. Mobilitat 

Horitzó Llarg termini 
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Objectiu PMU 

 

• Desenvolupar i implementar l’Estratègia d’Aparcament de la 

ciutat 

• Estendre la regulació de l’AREA a tota la ciutat fins assolir el 

90% de les places regulades en calçada 

• Promoure l’aparcament de vehicles fora de calçada 

 

Objectiu Superilla BCN 

 

• Reducció progressiva de l’oferta d’aparcament en calçada.  

• Prioritzar el resident: Àrea verda i carrils mixtes nocturns. 

 

Estratègia 

 

• Eliminar l’estacionament  de vehicles i motos als Eixos verds 

i noves places per aconseguir espai lliure  

 

 

 Mobilitat : Aparcament 





3.2. LÍNIA DE MILLORA DE LA 

QUALITAT DE L’ESPAI PÚBLIC 

87 
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3.2. Línia d’actuacions de millora de la qualitat de l’espai Públic 

Objectius  

• Crear zones d’estada confortables, segures, que afavoreixin la socialització i 

el gaudi de la ciutat per a tots tipus de persona i col·lectius (infants, joves, 

dones, homes, gent gran, PAD, etc.) 

• Potenciar una ciutat jugable, més enllà de les àrees de joc especifiques. 

• Crear una xarxa de recorreguts segurs que facilitin l’autonomia dels nens i 

nenes. 

• Millorar els entorns escolars. 

• Millorar els entorns assistencials: residencies gent gran, centres de dia, etc.. 

• Potenciar l’accessibilitat per tothom. 

• Crear zones lliures per a les activitats cíviques comunitàries. 
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2a Sessió Comissió de Seguiment de l’Eixample 



3.3.  LÍNIA DE MILLORA DEL MEDI AMBIENT 
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Objectius  

• Connectar els sistemes naturals de la ciutat i l’entorn metropolità:  

 Mar-Muntanya. Besòs-Llobregat. 

• Incrementar les superfícies verdes plantades urbanes. 

• Incrementar les zones d’ombra. 

• Incrementar el sòl permeable. 

• Incrementat la biodiversitat. 

• Crear espais de confort climàtic. 

• Disminuir la contaminació de l’aire 

• Disminuir la contaminació sonora. 

• Fer simulacions a llarg termini del mapa de ciutat sobre contaminació de 

l’aire i nivells de soroll, en funció de la reducció del trànsit prevista i la 

màxima presencia de vegetació i sòl permeable. 

 

3.3.  Línia de millora del medi ambient 



Verd urbà 

Diagnosi 

• Manca de superfície per habitant i de 

continuïtat i cobertura (1,85m² de verd per 

habitant).  

Línies d’actuació 

• Enfortir el paper connector per a la fauna i 

potenciador de la biodiversitat. 

• Augmentar la superfície plantada i 

incrementar de l’estratificació vegetal 

(herbàcia, arbustiva i arbòria). 

• Complementar els Corredors Verds 

Urbans definits en el Pla del verd i de la 

biodiversitat de Barcelona 2020. 
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2a reunió Grup Impulsor  
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Contaminació atmosfèrica 
 

Diagnosi 

• L’Eixample concentra gran part dels carrers on 

es superen cada dia laborable els límits 

estimats de NO2.  

• Analitzant la distribució de les dades, es 

denota que no és tant la intensitat mitjana de 

circulació a la via més propera sinó la 

densitat global de trànsit a la zona. 

Línies d’actuació 

• El Programa Superilla Barcelona té com a 

objectiu reduir la contaminació atmosfèrica 

a tota la ciutat, amb la reducció del trànsit i 

l’augment de la absorció de contaminants amb 

la implantació de més vegetació.  

• Reducció del 33% de NO2 i 4% de PM10 a la 

cruïlla Borrell/Tamarit (Sant Antoni). 
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Contaminació acústica 
 
Diagnosi 

• L’Eixample concentra gran part dels carrers 

on es superen cada dia, vespre i nit els 

llindars d’immissió de soroll (60dB diürn, 

50dB nocturn).  

Línies d’actuació 

El Programa Superilla Barcelona té com a objectiu 

reduir la contaminació acústica a tota la ciutat 

mitjançant: 

 

•Reducció del soroll deguda a la disminució 

del trànsit motoritzat. 

•Absorció mitjançant la implantació de 

vegetació. 

•La reducció de soroll al carrer Borrell (Sant 

Antoni) ha estat d’entre 4 i 6 dB entre el 2017 

i el 2019. 
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Índex d’immissió de soroll en període de dia (2017) 
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3.4. LÍNIA DE MILLORA DE LES ACTIVITATS 
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3.4. Línia de millora de les activitats 

Objectius  

 

• Facilitar el recorreguts de vianants que uneixin equipaments 

• Potenciar la mixicitat d’activitats amb els Plans d’Usos 

• Reforçar el comerç local i de proximitat 

• Potenciar l’afluència i la continuïtat a peu d’accés al comerç local. 

• Augmentar la visibilitat en els recorreguts de vianants. 

• Racionalitzar les operacions de càrrega i descàrrega. 

• Racionalitzar la ocupació de l’espai per terrasses. 

• Estendre les millores homogèniament per no crear pols d’atracció focal. 
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Pla d’Usos 

 

Amb la voluntat de protegir el comerç de proximitat i 

la mixtura d’usos en els futurs eixos verds i places de la 

Superilla Barcelona, s’inicia l’elaboració d’un nou Pla 

d’Usos als eixos i places previstes 20-23, que reguli 

les activitats de concurrència pública i altres activitats del 

tipus comercial i terciari, amb l’objectiu de preservar la 

qualitat urbana, la cohesió social i la sostenibilitat, i que 

desenvolupi i actualitzi la regulació que es fa actualment 

a través de l’Ordenança de rehabilitació i millora de 
l'Eixample.  

En els darrers anys s’ha detectat un augment 

d’establiments de concurrència pública en diversos 

àmbits del territori de l’Eixample que potencialment 

posen en perill el necessari equilibri entre les activitats 

econòmiques de caràcter recreatiu i les pròpies 

necessitats dels residents.  

 

A banda d’això, i en la línia d’actuació del projecte 

SuperillaBCN es preveuen canvis substancials en la 

morfologia urbana del barri, especialment del seu espai 

públic, que poden implicar variacions en la configuració 

actual de les activitats comercials i de pública 

concurrència. 
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Visibilitat comercial 

Diagnosi 

• L’Eixample és un dels teixits urbans més rics en 

comerç i diversitat comercial de Barcelona i la 

seva àrea metropolitana. 

Línies d’actuació 

• El mode de transport utilitzat per les persones 

que passen per davant del comerç determina la 

facilitat de les persones a accedir-hi. 

• Programa Superilla Barcelona fomenta la millora 

de la visibilitat comercial a l’augmentar la facilitat 

de l’afluència de ciutadans caminant i al no 

crear barreres entre els dos costats del carrer. 

• A la Superilla del Poblenou s’han obert 20 

establiments comercials nous (increment del 

30,7%). 
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3.2. COMERÇ i DUM Estat Actual 

2a Sessió Comissió de Seguiment de l’Eixample 
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• Actualment l’oferta d’espais per a la DUM a l’Eixample es 

concentren a les places de CD situades als xamfrans  

• Els mercats municipals són l’equipament comercial 

públic per excel·lència, element clau d’un model 

comercial de proximitat que ofereix a l’Eixample una 

cobertura inferior als 10 minuts a peu. 

 96.000 establiments a tota la ciutat, un gran potencial 

econòmic 

 44,6% de creixement de l’e-commerce (en un mercat 

poc madur) 

 26M de lliuraments anuals de DUM tradicional (2018) 

 23M de lliuraments anuals derivats de compres online 

(2018) 

 23% de la mobilitat privada amb furgonetes i camions 

(no tota DUM) 

 10.000 places de CiD a la ciutat  

 8.500 places controlades por SPRO 

 Soluciones puntuals con carrils multiús i DUM nocturna 

 CDUMs, incipients experiències en paqueteria 

 CDAMs, sense experiència amb altres tipus de 

mercaderies 

 

Comerç i distribució urbana de mercaderies (DUM) 

Diagnosi: 
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Comerç i distribució urbana de mercaderies (DUM) 
 

• En els nous Eixos Verds es permet la càrrega i 

descàrrega a tot el llarg del carrer: 

 

 Amb flexibilitat de punt de parada però amb 

finestres horàries concretes:  Proposta en estudi de 

9.30 a 16h 

 Facilitar la DUM nocturna de 22.00-00 i 5.30-7.00 

 Control apps SPRO, temps màxim 30 minuts 

 Els Eixos Verds enforteixen l’accés amb modes 

sostenibles als mercats, i fan més còmode l’accés 

amb accessoris de càrrega, carretons o 
cargobikes 
 

Línies d’actuació: 

• Plataformes logístiques als mercats 

• Microplataformes de distribució per a paqueteria on 

transvasar la càrrega de camions a bicicletes i vehicles 

lleugers per recórrer l’última milla aprofitant els nous Eixos 

Verds. 

• Targeta de descompte en aparcaments per professionals 



En la línia del PMU 2024 

Un dels 7 objectius del PMU és Ampliar la 
regulació de la distribució urbana de 
Mercaderies i gestionar-la d’una forma més 
sostenible, integrada en el territori i 
intel·ligent. Línies d’actuació 
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ASDF 
 

6. DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES 

Superilles. Presentació a entitats de ciutat. Mobilitat 
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Terrasses 

Diagnosi 

• Les actuacions de millora i ampliació de l’espai 

públic poden provocar un augment i/o concentració 

excessiva de terrasses. 

Línies d’actuació 

• Els Eixos Verds preveuen espais delimitats per a 

terrasses alternats amb espais de verd i espais 

d’estada amb mobiliari urbà. 

• Redacció de Plans d’Usos per mitigar la proliferació 

d’usos dominant i garantir la mixicitat comercial. 

• D’aquesta manera s’evita una concentració massa 

elevada de terrasses en els espais guanyats. 
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Mercat immobiliari i gentrificació 

Diagnosi 

• Qualsevol actuació  necessària de millora de 

l’espai públic pot generar una re valorització 

dels actius immobiliaris que creï zones 

diferenciades pel que fa al preu dels habitatges 

i locals. 

Línies d’actuació 

• Distribució homogènia de les millores per 

evitar diferències que provoquin tensions en el 

mercat immobiliari. 

• Aconseguir que tots els carrers tinguin  

característiques atractives per als residents. 
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PREMISSES D’URBANITZACIÓ DEL NOU 

ESPAI PÚBLIC 
 115 



Carrer del S.XXI 

El CARRER 

NOVA 
INFRAESTRUCTURA 

AMBIENTAL 

 
Accessibilitat 

 

 
Permanències 

 

Nova 
materialitat 

 

PROXIMITAT 
Àrees d’estada 

Àrees de joc 

Carrer del S.XX 
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De la CRUÏLLA a la PLAÇA 

Nova 
Infraestructura 

Ambiental 

 
Accés i Serveis 

 

 
Permanències 

 

Nova 
materialitat 

 

 
Proximitat i dret 
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INDICADORS I ESTUDIS 
COMPLEMENTARIS 
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5. Tipus d’ indicadors 
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PARTICIPACIÓ 

120 



Seguiment de 
projectes i obres 

FASE 1: PARTICIPACIÓ ESCALA 
CIUTAT I DISTRICTES 

FASE 2: PARTICIAPCIÓ  
ESCALA BARRIS 

FASE 3: SEGUIMENT 
 ESCALA BARRIS 

ESTRATÈGIA PARTICIPACIÓ SUPERILLES 

>>> >>> 

Treball sobre el 
model superilles: 

concepte, 
implantació i 

criteris 
d’urbanització 

Treball sobre els 
avantprojectes 

de carrers i 
places 

> 
Redacció dels 
Plans d’Acció 

de barri 

6.1. Escales i fases  

121 



07 
 
RESULTATS MARXA  EXPLORATÒRIA 

122 



ACTIVITAT COMERCIAL 

Creus que les zones de terrasses estan ben 
acotades  
i no molesten al pas de vianants? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Són visibles els comerços a ambdós costats del 
carrer? 
 
 
 
 
 
 
 

Observes activitat comercial?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creus que hi ha alguna activitat comercial predominant?  
Pots indicar quina? 
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33% 

28% 

39% 

0% 
Sí

No

Parcialment

Ns/Nc

81% 

12% 
2% 5% 

 Sí

 Parcialment

 No

 Ns/Nc

67% 

28% 

5% 0% 
 Sí

 Parcialment

 No

 Ns/Nc

9% 

12% 

5% 

19% 

2% 

39% 

14% 

Comerç de proximitat

Bars

Terrasses de bars

Restauració

Alimentación

No

Ns/Nc



ACTIVITAT COMERCIAL 

Són fàcils d’accedir per als/les vianants, encara que 
tinguin alguna discapacitat?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quina és la percepció que tens de l’ocupació de  
l’espai per terrasses? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et resulta atractiu venir a comprar a aquesta zona? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creus que és un problema no disposar d’aparcament  
en superfície, per venir a comprar?  
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56% 

19% 

25% 
 Sí

 No

 Ns/Nc 73% 

24% 

3% 

 Sí

 No

 Ns/Nc

49% 
44% 

7% 0% 
 Alta

 Equilibrada

 Baixa

 Inexistent

21% 

63% 

16% 

 Sí

 No

Ns/Nc



ACTIVITAT COMERCIAL 

Notes molta presència de vehicles fent 
càrrega i descàrrega comercial?  
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67% 

33%  Sí

 No
65% 

35% 
 Sí

 No

T’incomoden els vehicles que 
fan càrrega i descàrrega? 

ACTIVITAT COMERCIAL 

Molta activitat, fàcil accés als comerços i més visibles. No 

és inconvenient no aparcar a la porta. Incomoda la gran 
presència de vehicles de càrrega i descàrrega. 
 
No es veu cap activitat predominat. Les terrasses estan 
equilibrades. 



MÉS INFORMACIÓ 

https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/ 

procesparticipatiu@bcn.cat 126 

https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/

