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RESUM 
 

Aquest projecte es basa en l’ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc i es divideix 

bàsicament en 2 parts: en la primera part es fa una anàlisi de la situació actual del districte i en 

la segona es proposen possibles actuacions amb l’objectiu de millorar els problemes detectats. 

 

Respecte l’anàlisi de la situació actual, en primer lloc es fa una descripció i una ressenya 

històrica del districte, per a continuació definir i classificar les seves vies en xarxa bàsica, que 

són les que absorbeixen la majoria dels desplaçaments urbans i interurbans, i en xarxa local, 

que absorbeixen els desplaçaments de caràcter residencial. Aquest és el pas previ per poder 

analitzar el trànsit del districte a través d’una simulació macroscòpica, amb l’ajuda del 

programa de simulació TransCad; els resultats que s’obtenen són volums diaris de trànsit i 

índexs de saturació. Un elevat percentatge del pes de l’anàlisi de la situació actual recau sobre 

l’estudi de l’accessibilitat del districte als diferents mitjans de transport públic que donen 

servei a la zona i a l’anàlisi de la connexió de Sants-Montjuïc amb diferents punts d’atracció 

de la ciutat de Barcelona, tant en transport públic com en transport privat, considerant el 

factor temps (factor molt important en els desplaçaments d’avui dia) i el factor de confort. 

L’últim àmbit que cobreix aquesta primera part és l’aparcament, en el qual es fa un balanç de 

l’oferta i la demanda de places, tant en el període nocturn com en el període diürn. 

 

La segona part del projecte es pot considerar com la manifestació en forma d’actuació de les 

conclusions que se’n deriven de l’anàlisi de la situació actual; és a dir, en aquesta part es 

proposen actuacions de millora del trànsit, de l’accessibilitat al transport públic i de 

l’estacionament. També es proposen iniciatives per integrar la bicicleta en el trànsit de 

vehicles motoritzats i per peatonalitzar carrers on el nombre de vianants és significatiu, tot 

comentant els avantatges i inconvenients, les característiques i criteris de disseny dels carrils 

bici i dels carrers peatonals. 

 

Finalment, s’inclou el cost econòmic associat a cadascuna de les actuacions proposades i el 

pressupost que comporta l’elaboració d’aquest projecte. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. Objectius del projecte 
 

La circulació de vehicles i el moviment de persones per les vies de la ciutat de Barcelona 

constitueixen un dels aspectes que més influeixen en la qualitat de vida dels ciutadans. Aquest 

projecte es centra en un dels districtes de Barcelona: Sants-Montjuïc, i com el seu títol indica, 

pretén analitzar la seva situació actual des dels punts de vista de la circulació de vehicles i de 

persones, de l’accessibilitat i de l’aparcament, identificar els punts febles i plantejar diferents 

actuacions per suavitzar els problemes detectats. 

 

Així doncs, els objectius que es pretenen aconseguir en aquest projecte són millorar la 

funcionalitat de les vies de Sants-Montjuïc, no només pensant en la circulació dels vehicles 

motoritzats, sinó també en la circulació de les bicicletes i en els desplaçaments de les 

persones, millorar l’aparcament i l’accessibilitat als mitjans de transport. 

 

1.2. Abast del projecte 
 

Com ja s’ha apuntat en l’apartat anterior, en primer lloc es fa un estudi exhaustiu de la 

situació actual, considerant com a principals àmbits de treball els següents: 

 
 • anàlisi de la infrastructura viària 

 • anàlisi del trànsit 

• estudi de l’accessibilitat als diferents mitjans de transport públic i anàlisi de la 

connexió del districte de Sants-Montjuïc amb diferents punts de la ciutat de Barcelona 

  • anàlisi de l’aparcament nocturn i diürn 

 
Una vegada efectuat aquest estudi, es proposen possibles actuacions de millora amb l’objectiu 

de proporcionar una major qualitat de vida als ciutadans. Aquestes actuacions no es descriuen 

amb una gran profunditat, doncs no és aquest l’objectiu del projecte; només el de proposar 

actuacions factibles, sent necessari un projecte més detallat per portar a terme l’execució 

material de l’actuació. 
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2. EL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 
 

2.1. Descripció del districte 
 

L’actual districte de Sants-Montjuïc abasta un territori molt ample (és el més extens de la 

ciutat de Barcelona), però amb un espai d’hàbitat més reduït, degut a amplis espais no 

residencials o poc urbanitzats, com l’àrea industrial de la Zona Franca i la muntanya de 

Montjuïc. Els seus límits són els termes municipals de l’Hospitalet del Llobregat i el Prat; 

l’Avinguda de Madrid i el Carrer Berlín, que fan de frontera amb el districte de Les Corts; 

l’Avinguda Josep Tarradellas, el Carrer Tarragona i l’Avinguda del Paral·lel, que marquen la 

separació amb l’Eixample i Ciutat Vella; i el moll de Barcelona. 

 

El districte és heterogeni, amb unes zones clarament diferenciades: s’hi poden distingir el 

conjunt de barris Sants - Hostafrancs - La Bordeta a la part alta del districte, per sobre de la 

Gran Via de les Corts Catalanes, encreuat pels dos grans eixos del Carrer de Sants i la Ronda 

del Mig; la Zona Franca, que inclou els antics barris de la muntanya de Montjuïc i també 

l’àmplia àrea industrial; la muntanya de Montjuïc; el nucli de la Font de la Guatlla - Magòria, 

entre Montjuïc i la Gran Via; el barri del Poble Sec i finalment la zona portuària, que s’estén 

des del moll de Sant Bertran fins al límit del terme municipal de Barcelona amb el Prat de 

Llobregat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fig. 2.1 Districtes Municipals de Barcelona  [1]                           Fig. 2.2 Districte de Sants-Montjuïc  [2] 
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Una característica del districte, a nivell d’infrastructura viària, és que és travessat o és contigu 

amb importants vies de comunicació: l’Avinguda de Madrid i el Carrer Berlín, la Ronda del 

Mig i la Ronda del Litoral, la Gran Via de les Corts Catalanes, el Passeig de la Zona Franca, 

el Carrer Sants - Creu Coberta, el Carrer Tarragona i l’Avinguda del Paral·lel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2.3 Vista aèria del districte de Sants-Montjuïc  [3] 

 

El districte de Sants-Montjuïc ha tingut, històricament, una gran tradició industrial; la Zona 

Franca ha pres el relleu dels antics barris de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, que van tenir 

gran importància en el desenvolupament de la indústria catalana, especialment la tèxtil. En 

l’actualitat, al costat de petits tallers i empreses, l’element econòmic característic d’aquests 

barris és el comerç. 

 

En l’annex A i en el plànol 1 es fa una descripció més profunda de la divisió territorial del 

districte; així mateix, en l’annex B es descriuen els trets més importants i es fa una ressenya 

històrica de cada un dels barris que formen el districte de Sants-Montjuïc. 
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3. INFRASTRUCTURA VIÀRIA 
 

3.1. Introducció 
 

En aquest capítol es realitza una anàlisi del districte de Sants-Montjuïc en quant a la seva 

infrastructura viària. La definició i classificació d’aquestes vies permetrà, en capítols 

posteriors, fer un estudi per la millora del trànsit en vies que es saturen, la creació de zones 

peatonals o la projecció de carrils bici. 

 

La xarxa viària del districte, amb un total de 172,91 km, es divideix en xarxa bàsica, que 

absorbeix la majoria dels desplaçaments urbans i interurbans, i en xarxa local, que absorbeix 

els desplaçaments de caràcter residencial. 

             Xarxa bàsica (74,19 km) 

 

         Xarxa viària de Sants-Montjuïc (172,91 km)   

 

             Xarxa local (98,72 km) 

 

Les vies de la xarxa viària es cataloguen segons criteris de funcionalitat, connectivitat, 

capacitat d’absorció i demanda de trànsit existent. Aquest últim criteri està íntimament 

relacionat amb l’aranya de trànsit, que és un plànol que mostra la intensitat de vehicles que 

circulen per aquestes vies. En el plànol, les vies estan caracteritzades per un determinat gruix 

(un gruix superior indica una intensitat de trànsit més elevada) i per un número, expressat en 

‰, que representa el nombre de vehicles que passen per la via durant tot el dia. 

 

Per confeccionar l’aranya de trànsit es realitzen periòdicament aforaments, és a dir, es fan 

comptatges automàtics i manuals del nombre de vehicles que circulen per la via estudiada 

durant tot el dia; d’aquesta manera s’obté l’índex d’Intensitat Mitjana Diària (IMD). Els 

aforaments permeten avaluar el moviment de vehicles, i per tant, planificar qualsevol 

programa d’actuació sobre la via. En el plànol 5 està representada l’aranya de trànsit del 

districte de Sants-Montjuïc, corresponent als dies feiners. 
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3.1.1. Xarxa bàsica 

 

Les vies que formen la xarxa bàsica són aquelles que permeten connectar l’entorn metropolità 

amb la ciutat de Barcelona i els principals punts d’atracció de la ciutat entre ells. A partir dels 

criteris abans mencionats, s’estableix la següent classificació: 

  

• Rondes: tenen una funcionalitat metropolitana, és a dir, connecten la ciutat de 

Barcelona amb el municipis de l’àrea metropolitana i amb les principals autopistes i 

autovies, i faciliten la comunicació entre els barris. En el cas de Sants-Montjuïc, es 

disposa de 6,94 km d’aquest tipus de via i absorbeixen el 20,73 % del trànsit. 

 

• Vies d’accés: també tenen una funcionalitat metropolitana connectant els principals 

punts d’entrada a la ciutat amb els punts d’atracció més importants. El districte de 

Sants-Montjuïc disposa de 5,14 km de vies d’accés, les quals absorbeixen el 21,40 % 

del trànsit. 

 

• Vies de connexió interna de 1er nivell: la funció principal d’aquestes vies és la de 

connectar els 10 districtes de la ciutat entre ells. Els carrers que formen aquest nivell, 

per al cas del districte que s’està estudiant, sumen un total de 16,20 km i absorbeixen 

el 12,77 % del trànsit. 

 

• Vies de connexió interna de 2on nivell: les vies classificades en aquest nivell 

permeten l’accés als punts d’atracció de cada districte i la connexió d’aquests punts 

entre ells. El total de km d’aquest conjunt de vies és d’11,13 i el percentatge 

d’absorció del trànsit és del 13,70 %. 

 

• Vies de connexió interna de 3er nivell: és el darrer tipus de via que forma la xarxa 

bàsica viària. La funció principal és la de connectar les vies de jerarquia superior. La 

longitud global dels carrers que formen part d’aquest nivell és de 34,78 km i 

absorbeixen el 6,80 % del trànsit. 
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3.1.2. Xarxa local 

 

Amb el nom de xarxa local s’inclouen les vies restants que no formen part de la xarxa bàsica. 

Són aquelles que tenen la funció d’absorbir els desplaçaments de caràcter residencial i 

facilitar l’entrada a vies com les rondes i les vies d’accés. El districte de Sants-Montjuïc 

disposa de 98,72 km de xarxa local, la qual absorbeix el 24,60 % del trànsit. A continuació es 

comenten els diversos tipus de vies que formen la xarxa local: 

 

• Xarxa local de 1er nivell: com ja s’ha comentat, les vies que formen part d’aquest 

grup tenen una vocació residencial i connecten les vies de jerarquia superior. 

 

 • Xarxa local de 2on nivell: la definició de les vies classificades amb aquest nom és la 

mateixa que el nivell anterior però amb una funció encara més residencial, és a dir, 

permetre l’accés a garatges o a l’aparcament en calçada. 

 

 • Laterals: els laterals fan referència a les vies que són contigües a les rondes i a les 

vies d’accés. 

 

• Enllaços: aquest tipus correspon a vies que tenen la funció de permetre l’entrada des 

d’una via, normalment pertanyent a la xarxa local, a una via de jerarquia superior. 

 

• Semipeatonal: són vies de caràcter molt local, on els vianants tenen prioritat sobre els 

vehicles que hi circulen. 

 

• Peatonal: com el seu nom indica, són vies exclusivament destinades als vianants i on 

cap vehicle pot accedir. 

 

Tota aquesta explicació de la infrastructura viària del districte queda reflectida en el plànol 6, 

on es cataloguen les vies segons la classificació anterior. Tanmateix, en el plànol 7 i en el 

plànol 8 es poden consultar el nombre de carrils i els sentits i direccions de les vies de Sants-

Montjuïc, respectivament. 
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3.2. Xarxa bàsica de Sants-Montjuïc 
 

En aquest apartat s’explica quines són les vies que formen la xarxa bàsica de Sants-Montjuïc. 

En primer lloc s’anomenen les rondes i les vies d’accés i després es tracten les vies de 

connexió interna per barris. 

 

3.2.1. Rondes i vies d’accés 

 

En el districte de Sants-Montjuïc, les vies classificades com a rondes i vies d’accés són 4:  

 

Ronda del Litoral 

 

La Ronda del Litoral juntament amb la Ronda de Dalt és una de les majors infrastructures de 

Barcelona, formant un anell viari amb l’objectiu de facilitar la circumval·lació de Barcelona, 

sense haver de passar pel centre de la ciutat. En sentit Llobregat, té el seu inici en el nus de la 

Trinitat, travessa Sant Andreu, Sant Adrià del Besòs, Sant Martí, Ciutat Vella, Sants-

Montjuïc, Hospitalet de Llobregat i enllaça amb la Ronda de Dalt en el nus del Llobregat. 

 

En el seu pas pel districte, rodeja la falda sud de la muntanya de Montjuïc i fa de límit del 

polígon industrial de la Zona Franca. La Ronda del Litoral compta amb 2 o 3 carrils per sentit, 

depenent del tram de via, amb 4 accessos en 

sentit Besòs (accés 17: Bellvitge, accés 18: Zona 

Franca, accés 19: Montjuïc i accés 21: Ciutat 

Vella), cadascun amb 1 entrada i 1 sortida, i 5 

accessos en sentit Llobregat (accés 17, accés 18, 

accés 19, accés 20: Port i accés 21), cadascun 

amb 1 entrada i 1 sortida, excepte l’accés 21, 

amb només 1 sortida. 

 

      
           Fig. 3.1 Ronda del Litoral  
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Ronda del Mig 

 

La Ronda del Mig té el seu inici en la Plaça Cerdà, de la qual a finals de l’any 1997 s’inicià la 

seva reurbanització, eliminant els passos elevats i subterranis, per a la construcció d’una 

rotonda regulada per semàfors. Travessa els districtes de Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià – 

Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó i Nou Barris, fins arribar a l’Avinguda Meridiana. 

 

Pel que respecte a Sants-Montjuïc, s’ha portat a terme recentment l’últim tram de la seva 

cobertura, el comprès entre la Plaça Cerdà i el Carrer Pàvia, donant lloc a la Rambla Badal. 

En tot el seu recorregut disposa de 2 carrils per sentit; 3 entrades (Plaça Cerdà, C. Badal – C. 

Constitució, C. Brasil – C. Sants) i cap sortida en sentit Collserola; i 1 entrada (Av. de Madrid 

– C. Brasil) i 3 sortides (Av. de Madrid – C. Brasil, C. Badal – C. Constitució, Plaça Cerdà) 

en sentit Port. 

    

Gran Via de les Corts Catalanes 

 

La Gran Via de les Corts Catalanes és una altra de les importants vies de comunicació de la 

ciutat. Travessa Barcelona de banda a banda, passant pels districtes de Sants-Montjuïc, 

l’Eixample i Sant Martí. 

 

L’any 1994 es van iniciar un seguit d’actuacions urbanístiques entre la Plaça Espanya i la 

Plaça Cerdà amb la construcció del túnel dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 

l’eixamplament de voreres, l’eliminació de 

passos elevats i la creació d’un carril bici. Des 

de llavors, la Gran Via de les Corts Catalanes 

compta amb 3 carrils centrals (un dels quals és 

carril bus) i 1 carril lateral, tant en sentit Besòs 

com en sentit Llobregat, amb excepció 

d’alguns trams a tocar a la Plaça Espanya i a 

la Plaça Cerdà, on el carril bus desapareix i els 

laterals s’incrementen en 2 carrils. 
           Fig. 3.2 Gran Via de les Corts Catalanes 
 

 



                       Memòria 22 

Carrer Numància – Carrer Tarragona 

 

Tot i que el Carrer Numància té el seu inici en la Plaça Prat de la Riba i travessa tot el districte 

de Les Corts, el tram corresponent a Sants-Montjuïc és relativament curt: es troba comprès 

entre el Carrer Berlín i l’Avinguda Josep Tarradellas, és d’un únic sentit i compta amb 4 

carrils i 1 carril bus. 

 

El Carrer Tarragona, que fa de límit territorial amb l’Eixample, és la continuació del Carrer 

Numància. La seva configuració és tal que disposa de 2 calçades (excepte el tram final en què 

les 2 calçades es converteixen en 1) i un carril bici sobre la vorera. La calçada esquerra és de 

4 carrils i la calçada dreta és d’1 carril i 1 carril bus entre el Passeig de Sant Antoni i el Carrer 

Consell de Cent, i de 2 carrils i 1 carril bus entre els carrers Consell de Cent i Diputació. 

L’últim tram del Carrer Tarragona, el comprès entre el Carrer Diputació i la Plaça Espanya, 

està format per 7 carrils i 1 carril bus. 

 

3.2.2. Vies de connexió interna 

 

Sants 

 

Els carrers catalogats com a vies de connexió interna de 1er nivell són 2: l’Avinguda de 

Madrid i el Carrer Berlín, un continuació de l’altre. L’Avinguda de Madrid, de 2 sentits de 

circulació, està formada per 2 trams ben diferenciats. El primer tram, comprès entre el Carrer 

de  Sants i el Carrer Brasil, disposa entre 4 a 5 

carrils en sentit Besòs i d’1 carril en sentit 

Llobregat (a partir del Carrer Comandant Benítez 

aquest carril és exclusivament carril bus); el segon 

tram, comprès entre els carrers Brasil i Berlín, 

disposa de 3 carrils i 1 carril bus en sentit Besòs i 

2 carrils en sentit Llobregat. El Carrer Berlín, 

continuació de l’Avinguda de Madrid i d’1 sentit 

de circulació, està format per 3 o 4 carrils, segons 

el tram, i per 1 carril bus.                                                          Fig. 3.3 Avinguda de Madrid 
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Com a vies de connexió interna de 2on nivell, Sants en té 4: el Carrer de Sants, important eix 

comercial de doble sentit de circulació i 2 carrils per sentit (excepte en els trams compresos 

entre la Riera Blanca i l’Avinguda de Madrid, i aquesta i el Carrer Arizala, d’un únic sentit i 

de 4 i 3 carrils respectivament); l’Avinguda Josep Tarradellas de doble calçada, una per a 

cada sentit i amb 2 carrils cadascuna, i 1 

carril destinat a la circulació de bicicletes; el 

Passeig de Sant Antoni, format per un primer 

tram de doble sentit de circulació amb 2 

carrils per sentit i que cobreix les vies del 

tren, i un segon tram on el passeig es bifurca 

en 2 vies de sentits oposats; i finalment el 

Carrer Viriat, de sentit únic amb 4 carrils de 

circulació i que enllaça amb el Passeig de 

Sant Antoni. 
                  Fig. 3.4 Passeig de Sant Antoni 
    

Per acabar amb el barri de Sants, cal mencionar quines són les vies de connexió interna de 3er 

nivell. Aquestes són: la Riera Blanca, el Carrer Bassegoda, el Carrer Munné, el Carrer 

Arizala, el Carrer Joan Güell, el Carrer Olzinelles i la seva continuació: el Carrer Galileu, el 

Carrer Jocs Florals, el Carrer Vallespir i el Carrer Comtes de Bell·lloc. 

 

En el plànol 9 es pot consultar la representació gràfica de les vies de la xarxa bàsica d’aquest 

barri. 

 

Hostafrancs 

 

En el barri d’Hostafrancs no hi ha cap via catalogada com a via de connexió interna de 1er 

nivell. En relació a les de 2on nivell, en destaquen 2: el Carrer Creu Coberta, que és la 

continuació del Carrer de Sants i amb la mateixa configuració que aquest; i el Passeig de Sant 

Antoni, que fa de límit territorial entre Sants i Hostafrancs i que ja s’ha comentat en el barri 

anterior. 
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Finalment, les vies de connexió interna de 3er nivell són: el Carrer Consell de Cent, de 2 

carrils; el Carrer Moianès, de 2 o 3 carrils depenent del tram; la Carretera de la Bordeta, d’1 

carril en la major part del seu traçat; el Carrer Sant Pere d’Abanto, de 2 carrils en sentit Port i 

1 carril en sentit Collserola; i el Carrer Rector Triadó, d’1 sol carril. 

 

Tota aquesta explicació es pot consultar de manera gràfica en el plànol 10. 

 

La Bordeta 

 

En aquest barri tampoc hi ha cap via de connexió interna de 1er nivell ni de 2on nivell; les vies 

descrites a continuació corresponen a vies de 3er nivell. El Carrer Gavà és la continuació de la 

Carretera de la Bordeta, però en aquest cas disposa de 2 sentits de circulació d’1 carril 

cadascun. El Carrer Constitució és la 

continuació del Carrer Gavà amb les mateixes 

característiques que aquest, excepte en el tram 

comprès entre els carrers Parcerisa i Badal, on la 

via és d’un únic sentit cap a Hospitalet de 

Llobregat i de 2 a 3 carrils. L’Avinguda del 

Carrilet és una altra de les vies; està formada per 

una calçada central de doble sentit que passa per 

sota de la Ronda del Mig i per 2 laterals, un per 

a cada sentit de circulació i d’1 carril cadascun.     
                                                                           

                                                     
                   Fig. 3.5 Avinguda del Carrilet 

especte a la Riera Blanca, només un tram d’aquesta (el comprès entre el Carrer Constitució i 

om els casos anteriors, en el plànol 11 hi ha la traça d’aquests carrers. 

 

R

les vies del tren) es pot considerar com a via de connexió interna de 3er nivell; aquest tram 

disposa d’1 carril per a cada sentit. Els darrers 3 carrers són el Carrer Moianès, un tram del 

qual fa de frontera amb el barri d’Hostafrancs, i els carrers Olzinelles i Jocs Florals, ja 

mencionats en el barri de Sants. 

 

C
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Font de la Guatlla – Magòria 

e la mateixa manera que en el barri de La 

      

’altra via és l’Avinguda del Marquès de Comillas, que fa de frontera amb Montjuïc i que 

n el plànol 12 es pot veure la situació d’aquestes vies de comunicació en el barri. 

oble Sec 

l barri del Poble Sec compta amb 2 importants vies on hi circula un gran fluxe de vehicles al 

om a vies de connexió interna de 2on nivell no se’n comptabilitza cap i respecte a les de 3er 

nivell en destaquen el Carrer Lleida, el Passeig de Santa Madrona, el Passeig de l’Exposició i 

 

D

Bordeta, en aquest barri només hi ha vies de 

connexió interna de 3er nivell. Una d’aquestes vies 

és l’Avinguda Reina Maria Cristina, amb espai 

per a 3 carrils per sentit amb excepció del tram a 

tocar a l’Avinguda Rius i Taulet on el nombre de 

carrils es redueixen a 2. 

 
       Fig. 3.6 Avinguda Reina Maria Cristina  

 

L

disposa, en sentit ascendent, de 3 carrils entre l’Avinguda Reina Maria Cristina i el Carrer 

Mèxic, 2 carrils entre aquest i el Carrer Morabos i 1 carril des d’aquí fins enllaçar amb 

l’Avinguda de l’Estadi; en sentit descendent, disposa d’1 carril fins el Carrer Morabos i a 

partir d’aquí 2 carrils. La darrera via catalogada com a via de connexió interna de 3er nivell és 

el Carrer Mèxic, amb 1 carril per a cada sentit de circulació. 

 

E

 

P

 

E

llarg del dia: l’Avinguda del Paral·lel i el Passeig de Josep Carner. L’Avinguda del Paral·lel, 

que fa de límit territorial amb els districtes de l’Eixample i Ciutat Vella, disposa d’1 carril bici 

i de 3 carrils de circulació per sentit, excepte a l’alçada del Carrer Tamarit, en sentit Plaça 

Espanya, on un d’aquests carrils es destina a carril bus. L’altra via, el Passeig de Josep 

Carner, pren importància com a conseqüència d’enllaçar amb la Ronda del Litoral; en aquest 

cas, disposa de 3 carrils per sentit. 

 

C
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el Passeig de Montjuïc, totes 4 vies de doble sentit de circulació i que a la vegada limiten 

Montjuïc de Poble Sec, i els carrers Nou de la Rambla i Tamarit, que surten a l’Avinguda del 

Paral·lel, són d’un únic sentit i tenen 1 i 3 carrils respectivament. 

 

La traça d’aquests carrers queda representada en el plànol 13. 

 

Montjuïc 

 

En el cas de vies de connexió interna de 1er nivell, Montjuïc compta amb 2 vies ja 

encionades anteriorment, però que els seus traçats també passen pel territori que forma part 

exió interna de 2on nivell, en destaquen 4. Tres d’aquestes tenen 

 peculiaritat de ser catalogades també com a vies de connexió interna de 3er nivell, en funció 

 és important mencionar alguna de les vies que passen per Montjuïc i 
er nivell. Aquestes són les avingudes Reina Maria Cristina, Rius i Taulet, 

esta explicació de manera gràfica. 

m

de Montjuïc. Es tracta del tram final de l’Avinguda del Paral·lel proper a la Plaça Espanya, 

format per 2 carrils fins el Carrer Sepúlveda i 3 carrils a partir d’aquest, a part d’1 carril bus i 

1 carril bici; en sentit oposat (sentit Port) el nombre de carrils és 4, però un d’aquests és 

destinat a l’autobús. L’altra via a la que s’ha fet referència és el Passeig de Josep Carner, ja 

explicat en el barri anterior. 

 

En relació a les vies de conn

la

del tram d’estudi. El Carrer del Foc és un dels casos, el qual disposa de 2 carrils per cada 

sentit de circulació, en el tram catalogat com a via de 2on nivell. Les altres 2 vies que 

presenten aquesta peculiaritat són el Carrer Mare de Déu del Port i el Carrer dels Ferrocarrils 

Catalans, les quals disposen d’1 o 2 carrils segons el tram. El darrer carrer catalogat en aquest 

nivell és el Carrer Mineria, de doble sentit de circulació en la major part del seu traçat i amb 2 

carrils per sentit. 

                    

Finalment, també

corresponen al 3

Marquès de Comillas, de l’Estadi i Miramar, els passeigs Olímpic i Miramar, els carrers dels 

Jocs del 92 i Pierre de Coubertin, i els ja mencionats Carrer del Foc, Mare de Déu del Port i 

dels Ferrocarrils Catalans. 

 

El plànol 14 mostra tota aqu
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Zona Franca – Port 

s que predominen a la Zona Franca, sobretot en el seu polígon industrial 

en el Port, són vies amples amb més d’1 carril per sentit, destinades a la circulació de 

exió interna de 1er nivell 

’n comptabilitzen 5 de noves. El Passeig de la 

                              

etra o un número. Així doncs, destaquen el Carrer A, Carrer 6 i Carrer K, que segueixen un 

erna de 2on nivell en destaquen el Carrer 4, on la calçada 

stà compartida amb les vies del tren en la seva part central, i el Carrer 50, en el polígon 

 

La tipologia de les vie

i 

vehicles industrials. 

 

Com a vies de conn

se

Zona Franca és una d’elles i una de les 

principals vies del barri en quant a moviment de 

vehicles i vies superiors que enllaça. En sentit 

Port compta amb 3 carrils de circulació, però un 

d’aquests carrils és exclusivament carril bus 

entre la Plaça Cerdà i el Carrer Cisell. En sentit 

oposat, el nombre de carrils varia entre 2, 3 o 4, 

en funció del tram i de la disposició d’un dels 

carrils per a ús exclusiu de l’autobús.                    

 

Els carrers que pertanyen al polígon industrial tenen la particularitat de nomenar-se per una 

            Fig. 3.7 Passeig de la Zona Franca 

ll

traçat continu travessant i rodejant el polígon, i el Carrer 3 com a vies de 1er nivell. La 

configuració d’aquests carrers és la següent: el Carrer A té 2 sentits de circulació i cada sentit 

està format per 2 o 3 carrils segons el tram; el Carrer 6 disposa de 2 carrils per sentit; el Carrer 

K de 2 carrils per sentit en gairebé tot el seu recorregut; i finalment el Carrer 3, d’un únic 

sentit i amb 4 carrils de circulació. 

 

Respecte a les vies de connexió int

e

industrial; i el Carrer del Foc, el Carrer Mineria i la Carretera del Prat, tots ells amb 2 carrils 

de circulació per sentit, en la part més residencial de la Zona Franca. 
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Per acabar amb aquest barri i amb aquest capítol, s’ha de comentar quines són les vies 

n el plànol 15 queda reflectida tota aquesta explicació teòrica. 

  

classificades com a vies de connexió interna de 3er nivell. Aquestes són el Carrer Química, del 

Radi, dels Alts Forns, de l’Alumini, del Cisell i dels Motors; el Carrer 1, 2, 62, E, de la Feixa 

Llarga i l’Avinguda del Parc Logístic, en el polígon industrial; i la Carretera de 

Circumval·lació tram 3 pertanyent a la zona portuària. 

 

E
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4. ANÀLISI DEL TRÀNSIT 

er analitzar la situació actual del trànsit en el districte de Sants-Montjuïc s’ha realitzat una 

.1. Resultats de la simulació 

ls volums diaris de trànsit i els índexs de saturació són els resultats que s’obtenen de la 

.1.1. Rondes i vies d’accés 

onda del Litoral 

a Ronda del Litoral és una de les vies més importants del districte (i de tota Barcelona) en 

superior al 100 %. 

 

P

simulació macroscòpica mitjançant el programa de simulació TransCad, en col·laboració amb 

la consultoria de trànsit DOYMO. En l’annex C es fa una breu introducció a aquest programa 

de simulació. 

 

4
 

E

simulació amb el programa TransCad. En el plànol 17 i en el plànol 18 es representen 

(mitjançant un codi de colors) aquests volums diaris de trànsit i aquests índexs de saturació, 

corresponents a cada una de les vies del districte de Sants-Montjuïc. En aquesta anàlisi del 

trànsit, primer s’estudiaran les rondes i les vies d’accés i després les vies de connexió interna, 

classificant-les per barris. 

 

4

 

R

 

L

quant a nombre de vehicles que absorbeix i una de les que presenta més problemes de 

saturació en el tram comprès entre el Pg. de la Zona Franca i l’Av. del Paral·lel. Segons els 

volums diaris de trànsit i la capacitat de la via, es poden diferenciar bàsicament 2 parts. La 

primera part és la compresa entre el nus del Llobregat i el Pg. de la Zona Franca; en aquí la 

Ronda del Litoral disposa de 3 carrils per sentit i absorbeix un volum de trànsit de 32.000 

vehicles diaris en sentit Llobregat (índex de saturació del 35 %) i 58.000 vehicles diaris en 

sentit Besòs (índex de saturació del 64 %). La segona part és la compresa entre el Pg. de la 

Zona Franca i l’Av. del Paral·lel, en la qual el nombre de carrils es redueix a 2 per sentit; el 

nombre de vehicles que circulen diàriament es troba al voltant dels 63.000 (en ambdós 

sentits), el que significa que amb una capacitat de 60.000 vehicles/dia, l’índex de saturació és 
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Val a dir però, que en el tram final (el que passa pel costat del Moll de Sant Bertran), el 

nombre de vehicles diaris que hi circulen en els 2 sentits es redueix als 51.000, el que suposa 

g també és una de les vies significatives del districte. En sentit Collserola, el 

ombre de vehicles que circulen diàriament entre la Plaça Cerdà i el C. Constitució és de 

renciar la part central de la part lateral. Considerant la part 

entral, en sentit Llobregat, el volum de trànsit varia entre els 39.000 i els 44.000 vehicles 

ona 

rrers Numància i Tarragona és bastant fluïda; en la major part 

’aquest eix el volum de circulació és inferior al 50 % de la capacitat. En el C. Numància, el 

un índex de saturació del 85 %. 

 

Ronda del Mig 

 

La Ronda del Mi

n

37.100 (77 % de la capacitat); a partir de l’entrada que hi ha en el C. Badal – C. Constitució i 

fins la següent entrada, situada en el C. Brasil – C. Sants, el nombre de vehicles augmenta a 

42.100 (87 % de la capacitat) i a partir de l’última entrada mencionada, el volum de trànsit es 

situa en els 46.000 vehicles diaris. En sentit Port, es comptabilitzen 40.000 vehicles diaris (83 

% de la capacitat) fins la sortida que hi ha en el C. Badal – C. Constitució, a partir de la qual 

el nombre de vehicles/dia es redueix als 35.000, el que suposa un índex de saturació del 73 %. 

 

Gran Via de les Corts Catalanes 

 

Per a l’anàlisi d’aquesta via cal dife

c

diaris, estant la saturació pròxima al 90 % i inclús superant en algun tram el 100 %; en sentit 

Besòs, la via va més carregada: suporta un volum de trànsit d’entre 41.000 i 50.000 

vehicles/dia i entre el C. Mineria i el C. Sant Germà la saturació augmenta fins el 105 %. La 

circulació de vehicles pels laterals és menor: al voltant dels 12.500 vehicles diaris en sentit 

Llobregat i dels 15.000 en sentit Besòs. La saturació mitjana es comptabilitza en un 60 % en 

els 2 sentits de circulació. 

 

C. Numància – C. Tarrag

 

La circulació de vehicles pels ca

d

volum de trànsit és de 35.800 vehicles diaris, arribant al 47 % de la seva capacitat. En el C. 

Tarragona el nombre de vehicles que hi circulen varia segons el tram, ja que s’incorporen els 
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vehicles que provenen dels carrers Aragó i Diputació i molts altres abandonen la via pels 

carrers València i Consell de Cent. Així doncs, els volums diaris de trànsit de cada un 

d’aquests trams són: 41.600 vehicles entre el Pg. de Sant Antoni i el C. València (43 % de la 

capacitat), 36.000 vehicles entre els carrers València i Aragó (38 % de la capacitat), 69.000 

vehicles entre Aragó i Consell de Cent (60 % de la capacitat), 57.000 vehicles entre Consell 

de Cent i Diputació (49 % de la capacitat) i finalment, 75.000 vehicles a partir del C. 

Diputació (56 % de la capacitat). 

 

4.1.2. Vies de connexió interna 

 

Sants 

 

L’Av. de Madrid i el C. Berlín són les vies del barri de Sants catalogades com a vies de 

onnexió interna de 1er nivell. En l’Av. de Madrid es poden diferenciar 2 trams: un primer 

sep Tarradellas, el Pg. de Sant 

ntoni i el C. Viriat. El C. Sants, en sentit Collblanc, suporta un volum de trànsit d’entre 

c

tram comprès entre el C. Sants i el C. Brasil i un segon tram comprès entre el C. Brasil i el C. 

Berlín. El volum diari de trànsit del primer tram, en sentit Besòs, va augmentant des dels 

21.700 vehicles (a l’inici del tram) fins als 31.300 vehicles (al final del tram); en sentit 

Llobregat, la circulació de vehicles és poc important, ja que l’únic carril que existeix és 

destinat, en la major part del seu traçat, a la circulació exclusiva del bus i dels veïns que volen 

accedir als garatges privats. El volum de trànsit del segon tram també augmenta dels 27.500 

als 30.500 vehicles/dia en sentit Besòs i dels 4.700 als 9.200 vehicles/dia en sentit Llobregat. 

El nombre de vehicles diaris que circulen pel C. Berlín es situa al voltant dels 38.000, nombre 

superior als que circulen per l’Av. de Madrid en sentit Besòs. 

 

Com a vies de 2on nivell en destaquen el C. Sants, l’Av. Jo

A

13.000 i 19.300 vehicles diaris, situant-se el seu índex de saturació entre el 42 % i el 62 % 

(segons el tram); en sentit Plaça Espanya, el volum de circulació es situa al voltant del 53 % 

de la capacitat en la major part del traçat, amb volums mitjans entre 15.500 i 17.300 vehicles 

diaris. En l’Av. Josep Tarradellas el volum de trànsit augmenta tant en el sentit ascendent, 

passant dels 2.000 als 8.200 vehicles diaris (10 % - 41 % de la capacitat), com en el sentit 

descendent, passant dels 9.800 als 12.200 vehicles diaris (49 % - 61 % de la capacitat), com a 
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conseqüència dels vehicles que accedeixen des dels carrers Nicaragua i Còrsega. En el Pg. de 

Sant Antoni no succeeix el mateix en un sentit que en l’altre: mentre que en sentit Besòs el 

nombre de vehicles/dia augmenta dels 10.100 als 19.200 (35 % - 62 % de la capacitat de la 

via), en sentit Llobregat el nombre de vehicles/dia va disminuint a mesura que s’apropen a la 

Plaça de Sants, passant dels 17.600 vehicles diaris (83 % de la capacitat) als 12.300 (41 % de 

la capacitat). Finalment, el volum diari de trànsit que es comptabilitza en el C. Viriat és 

d’aproximadament 22.300 vehicles, estant el seu índex de saturació en gairebé el 30 %. 

 

Respecte a les vies de connexió interna de 3er nivell, només mencionar que en la majoria 

’elles el volum de circulació és inferior als 5.000 vehicles diaris; només carrers com 

 de Sant Antoni, via que fa de límit territorial entre Sants i Hostafrancs i que ja 

a estat comentada en el barri anterior, també destaca com a via de connexió interna de 2on 

 molt utilitzada per 

ccedir al C. Creu Coberta i al C. Moianès des del C. Tarragona) amb 12.000 vehicles diaris; 

d

Olzinelles o Munné, o alguns trams dels carrers Riera Blanca, Jocs Florals o Comtes de 

Bell·lloc presenten un volum de trànsit superior als 5.000 vehicles diaris. 

 

Hostafrancs 

 

A part del Pg.

h

nivell el C. Creu Coberta, que és la continuació del C. Sants. El nombre de vehicles diaris que 

circulen per aquesta via són 16.000 en sentit Collblanc i 17.000 en sentit Plaça Espanya, sent 

els índexs de saturació lleugerament superiors al 50 % en ambdós sentits. 

 

Pel que fa a les vies de 3er nivell, en destaquen: el C. Consell de Cent (via

a

el C. Moianès, amb una mitjana de 14.000 vehicles/dia des del C. Creu Coberta fins el C. Sant 

Pere d’Abanto i amb 7.500 vehicles/dia a partir d’aquest i fins la Gran Via de les Corts 

Catalanes; la Ctra. de la Bordeta, al voltant dels 8.900 vehicles diaris; el C. Sant Pere 

d’Abanto, amb 10.000 vehicles en sentit descendent i 1.000 en sentit ascendent (aquest sentit 

només és utilitzat per accedir als garatges que hi ha en aquest carrer); i finalment, el C. Rector 

Triadó, amb un total de 4.500 vehicles diaris. 
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La Bordeta 

ran Via de les Corts Catalanes i de la Ronda del Mig que es cataloguen com a 

ies d’accés, les altres vies del barri de La Bordeta que absorbeixen un fluxe de vehicles 

en sentit Hospitalet de Llobregat, porta uns 9.900 vehicles diaris, estant 

proximadament al 55 % de la seva capacitat; en sentit contrari, el nombre de vehicles diaris 

ies importants en quant a moviment de vehicles. Una d’elles 

s l’Av. Reina Maria Cristina, amb un fluxe de 6.000 vehicles/dia (13 % de la capacitat) en 

 

A part de la G

v

important són el C. Gavà i la seva continuació: el C. Constitució, l’Av. del Carrilet, la Riera 

Blanca i altres 3 vies que ja s’han comentat en barris anteriors: els carrers Moianès, Olzinelles 

i Jocs Florals. 

 

El C. Gavà, 

a

que hi circulen es redueix a 7.000, sent el seu índex de saturació del 39 %. Respecte al C. 

Constitució, cal diferenciar 3 trams: el primer tram, que és el comprès entre el C. Olzinelles i 

el C. Parcerisa, porta uns 10.000 vehicles diaris (55 % de la capacitat) en el sentit Hospitalet 

de Llobregat i uns 4.300 (25 % de la capacitat) en el sentit contrari; el segon tram, comprès 

entre els carrers Parcerisa i Badal i d’un únic sentit cap a Hospitalet, porta uns 14.800 vehicles 

diaris (41 % de la capacitat); i en l’últim tram, comprès entre el C. Badal i la Riera Blanca, el 

volum de trànsit diari és d’uns 10.200 vehicles en sentit Hospitalet i 4.700 vehicles en l’altre 

sentit. En l’Av. del Carrilet també cal fer una diferenciació entre la part central i els laterals: la 

circulació per la part central es comptabilitza en 6.200 vehicles diaris en sentit Hospitalet (41 

% de la capacitat) i en 9.100 vehicles en sentit contrari (61 % de la capacitat); pels laterals, 

menys de 5.000 vehicles/dia. Finalment, el nombre de vehicles que circulen pel tram 

considerat de 3er nivell de la Riera Blanca es situa al voltant dels 9.500 en ambdós sentits. 

 

Font de la Guatlla – Magòria 

 

D’aquest barri en destaquen 3 v

é

els 2 sentits. La segona via és el C. Mèxic, on el fluxe de vehicles també és molt semblant en 

els 2 sentits: 4.000 vehicles diaris i un índex de saturació al voltant dels 30 %. L’última de les 

vies mencionades és l’Av. del Marquès de Comillas, que fa de frontera amb Montjuïc i que 

suporta un volum de trànsit d’entre 8.200 i 10.100 vehicles/dia en sentit ascendent (a mesura 

que s’ascendeix el nombre de vehicles disminueix) i 9.000 vehicles/dia en sentit descendent. 
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Poble Sec 

 

Les 2 vies més importants del Poble Sec són l’Av. del Paral·lel i el Pg. de Josep Carner, les 

uals presenten una circulació bastant fluïda en els seus 2 sentits, com demostren els seus 

leida, amb 15.100 vehicles diaris entre l’Av. del Paral·lel i l’Av. Rius i Taulet i 5.000 

 de les vies que discorren per Montjuïc es caracteritzen per ser vies fluïdes, on no 

s presenten problemes de saturació. Només existeixen 2 vies i 2 trams d’una tercera i quarta 

q

índexs de saturació. Respecte a l’Av. del Paral·lel, el nombre de vehicles que circulen en 

sentit Plaça Espanya varia segons el tram, situant-se aquesta variació entre els 20.000 i els 

27.000 vehicles/dia (36 % - 46 % de la capacitat), arribant inclús en alguns trams als 30.500 i 

als 36.800 vehicles diaris. En sentit Port, el nombre de vehicles també varia segons el tram, 

situant-se en aquest cas entre els 19.400 i els 28.700 vehicles/dia (36 % - 60 % de la 

capacitat). Respecte al Pg. de Josep Carner, els volums diaris de trànsit són 19.500 vehicles en 

sentit Llobregat (31 % de la capacitat) i 18.700 vehicles en sentit Besòs (30 % de la capacitat). 

 

Altres vies del barri del Poble Sec associades a un fluxe de vehicles no tan important són el C. 

L

vehicles a partir d’aquí (sentit ascendent), i amb 6.800 vehicles/dia entre el Pg. de Santa 

Madrona i l’Av. Rius i Taulet i 10.400 entre aquesta avinguda i el C. Tamarit (sentit 

descendent); el Pg. de l’Exposició, amb 4.600 i 3.500 vehicles diaris en sentit ascendent i 

descendent, respectivament; el Pg. de Montjuïc, amb 4.300 vehicles en sentit Port i 7.500 

vehicles en sentit contrari; el C. Tamarit, amb el mateix volum de trànsit que el C. Lleida en el 

seu tram final, és a dir, 10.400 vehicles/dia; i finalment el C. Nou de la Rambla, amb un fluxe 

de vehicles que es duplica en el seu tram final. 

 

Montjuïc 

 

La majoria

e

via en les quals el volum de trànsit és superior als 10.000 vehicles diaris. Aquestes vies són el 

C. Foc, amb un volum de trànsit en sentit Llobregat que oscil·la entre els 11.600 i els 17.200 

vehicles diaris i amb un volum en sentit Besòs que varia entre els 10.500 i els 13.300 

vehicles; l’Av. Rius i Taulet (només en sentit Llobregat) amb 10.100 vehicles/dia; un tram del 

Pg. Olímpic, que enllaça amb el C. Foc, amb 11.300 vehicles/dia; i per últim, un tram de l’Av. 

de l’Estadi (comprès entre el Pg. de Santa Madrona i el Pg. Olímpic) amb 13.500 vehicles 
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diaris. Cal no oblidar altres vies que també formen part del territori de Montjuïc i que també 

presenten un fluxe de vehicles superior als 10.000 vehicles/dia. Aquestes són l’Av. del 

Paral·lel (referint-se al tram comprès entre la Plaça Espanya i el C. Lleida), el C. Lleida i el 

Pg. de Josep Carner, les quals ja han estat comentades en el barri anterior per pertànyer-hi 

també. 

 

Altres vies com el C. Mare de Déu del Port, el C. dels Ferrocarrils Catalans, el C. dels Jocs 

el 92, el Pg. de Santa Madrona, l’Av. de Miramar o el Pg. de Miramar es caracteritzen per 

st territori que cal comentar és el Pg. de la Zona Franca, important via 

e pas que enllaça la Ronda del Litoral amb la Ronda del Mig i amb la Gran Via de les Corts 

olígon, amb una circulació diària que va disminuint a mesura que ens apropem al riu 

d

absorbir un volum de trànsit diari d’entre 5.000 i 10.000 vehicles. 

 

Zona Franca – Port 

 

La primera via d’aque

d

Catalanes. És una via que va bastant carregada al llarg del dia, tant de vehicles lleugers 

(turismes, furgonetes, motos) com de vehicles pesats (camions), amb una saturació mitjana al 

voltant del 90 %, superant en algun tram el 100 %. En sentit Port, el volum de circulació es 

situa entre els 23.300 i els 33.400 vehicles diaris, i en sentit Collserola entre els 22.100 i 

29.700 vehicles/dia. El C. Foc és una altra de les vies importants de la Zona Franca; cal 

diferenciar la part que queda a l’esquerra del Pg. de la Zona Franca, amb un volum de trànsit 

que disminueix dels 8.700 als 5.500 vehicles/dia en sentit Llobregat i amb un volum que 

augmenta dels 4.000 als 6.000 vehicles/dia en sentit Besòs, de la part que queda a la dreta del 

passeig, amb un volum diari mitjà de 12.200 i 10.200 vehicles en sentit Llobregat i Besòs, 

respectivament. L’última via amb un fluxe de vehicles significatiu (almenys en un dels seus 

sentits), que pertany al territori comprès entre la Ronda del Litoral i la Gran Via de les Corts 

Catalanes, és la Ctra. del Prat, en la qual hi circulen diàriament entre 8.100 i 15.300 vehicles 

(32 % - 60 % de la capacitat) en sentit Llobregat i entre 3.000 i 6.000 vehicles en sentit Besòs. 

 

Respecte el polígon industrial, les vies que en destaquen són: el Carrer A, principal via del 

p

Llobregat, passant dels 68.400 als 21.300 vehicles, i amb una circulació que augmenta dels 

20.800 als 36.400 vehicles en el sentit oposat; el Carrer 6, amb 8.300 – 9.700 vehicles diaris 
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en sentit Mercabarna (índex de saturació al voltant del 30 %) i amb 9.800 – 13.000 vehicles 

en sentit oposat (índex de saturació entre el 33 % i el 43 %); el Carrer K, amb volums diaris 

mitjans de 13.000 vehicles (42 % de la capacitat) i 18.000 vehicles (61 % de la capacitat) en 

cada un dels sentits; el Carrer 50, arribant a absorbir gairebé 26.000 vehicles que provenen 

d’una de les sortides de la Ronda del Litoral; el Carrer 3, amb 20.900 – 31.700 vehicles/dia, 

estant entre el 32 % i el 49 % de la seva capacitat; i finalment el Carrer 4, suportant un volum 

de trànsit d’entre 2.800 i 5.900 vehicles/dia en sentit Mercabarna i un volum d’entre 4.800 i 

14.400 vehicles diaris en sentit oposat. 
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5. ESTUDI D’ACCESSIBILITAT 

ricte als diferents mitjans de transport 

úblics que donen servei a la zona, indicant el grau de cobertura que existeix. També s’estudia 

ccessibilitat al transport públic. Zones d’influència 

carrils es fa referència al metro, als Ferrocarrils de la Generalitat de 

atalunya (FGC) i al tren de rodalies. El metro de la ciutat de Barcelona disposa de 5 línies, 4 

estan agrupades en 2 línies bàsiques segons el seu 

corregut: la línia Barcelona – Vallès i la línia Llobregat – Anoia. Aquesta última és la que 

l tren de rodalies, el qual 

o és gaire utilitzat pels desplaçaments urbans. Disposa de 4 línies (C1, C2, C3 i C4) que 

coincideixen totes a l’Estació de Sants. 

 

 

En aquest capítol s’analitza l’accessibilitat del dist

p

l’accessibilitat de Sants-Montjuïc a diversos punts d’atracció de la ciutat de Barcelona, tant en 

transport públic com en transport privat, incloent en aquest estudi el factor temps i el factor de 

confort. 

 

5.1. A
 

5.1.1. Ferrocarrils 

 

Amb el nom de ferro

C

de les quals donen servei a Sants-Montjuïc, amb un total de 21 estacions: Santa Eulàlia, 

Mercat Nou, Plaça de Sants, Hostafrancs, Espanya i Rocafort de la línia L1; Paral·lel i Sant 

Antoni de la línia L2; Les Corts, Plaça del Centre, Sants Estació, Tarragona, Espanya, Poble 

Sec, Paral·lel i Drassanes de la línia L3 i Collblanc, Badal, Plaça de Sants, Sants Estació i 

Entença de la línia L5. En 4 d’aquestes estacions es pot fer un canvi de línia (transbord), és a 

dir, la parada Plaça de Sants connecta la línia L1 amb la línia L5, la parada Espanya connecta 

la línia L1 amb la línia L3, la parada Sants Estació connecta la línia L3 amb la L5 i la parada 

Paral·lel connecta la línia L2 amb la L3. 

 

Els FGC tenen vàries línies, les quals 

re

dóna servei a Sants-Montjuïc a través de les línies (o sublínies) L8, S4, S7, S8, S33, R5 i R6, i 

de les estacions Ildefons Cerdà, Magòria – La Campana i Espanya. 

 

L’últim mitjà de transport catalogat sota el nom de ferrocarrils és e

n
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El plànol 19 mostra gràficament aquesta explicació i l’annex E l’amplia. 

 

Les distàncies a recórrer per accedir als diferents mitjans de transport determinen les zones 

’influència. Es considera que la distància usual a recórrer per accedir al metro o als FGC no 

en de rodalies no és 

uperior a 500 metres. Així doncs, per analitzar aquesta accessibilitat en el districte s’han 

 i 43 estacions, donarà servei a barris que no en disposen com Santa Rosa, 

on Pastor, Zona Franca, El Prat, etc., i a grans centres de comunicacions com la Sagrera, 

mparació amb els transports ferroviaris, tenen una velocitat comercial 

enor, però tenen un major abast degut a la multitud de parades i línies en servei. Existeixen 

busos que donen servei a Sants-Montjuïc: Transports Metropolitans de 

arcelona (TMB) amb 43 línies diürnes i 2 línies nocturnes, Rosanbus S.L. amb 4 línies 

d

és superior a 400 metres i la distància usual a recórrer per accedir al tr

s

dibuixat cercles de 400 metres de radi amb origen a cada una de les estacions de metro i de 

FGC, i un cercle de 500 metres de radi corresponent a l’única estació del tren de rodalies. 

Observant el plànol 22, es pot veure que existeix una accessibilitat bastant bona en el barri de 

Sants, d’Hostafrancs, de La Bordeta, del Poble Sec i en algunes zones del barri de la Font de 

la Guatlla – Magòria; en canvi, Montjuïc, la Zona Franca i el seu polígon industrial 

(juntament amb el Port) són zones en les que no existeix cap parada de metro, de FGC o de 

tren de rodalies. 

 

Tot i així, l’accessibilitat de la Zona Franca i del seu polígon industrial al metro canviarà 

substancialment amb el traçat de la futura línia de metro L9. Aquesta nova línia de metro, de 

41,3 km de xarxa

B

l’Aeroport, la Fira de Barcelona o la futura Ciutat Judicial. També es preveu l’ampliació de la 

línia L2 amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat entre el recinte firal de Montjuïc i el recinte 

firal de l’Hospitalet. 

 

5.1.2. Autobusos 

 

Els autobusos, en co

m

6 companyies d’auto

B

diürnes, Oliveras amb 3 línies diürnes, Mohn amb 7 línies diürnes i 3 línies nocturnes, Tugsal 

amb 6 línies nocturnes i Transports Ciutat Comtal (TCC) amb 2 línies diürnes. Els recorreguts 

que realitzen les 59 línies diürnes i les 11 línies nocturnes es poden consultar en el plànol 20 i 

en el plànol 21, respectivament. 
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Per a l’anàlisi de l’accessibilitat del districte a aquest mitjà de transport s’ha seguit la mateixa 

sistemàtica que en el cas dels ferrocarrils, és a dir, s’han dibuixat cercles de 200 metres de 

radi (distància usual a recórrer per accedir-hi) amb origen a cada una de les 346 parades 

diürnes i a cada una de les 112 parades nocturnes, tal i com es demostra en el plànol 23 i en el 

els desplaçaments d’avui dia és el temps. És per aquest motiu que 

ha introduït aquesta variable en l’anàlisi de l’accessibilitat, la qual ha consistit en calcular 

istricte de Sants-Montjuïc a 10 punts destí 

e la resta de la ciutat de Barcelona, analitzant les diferents alternatives de recorregut 

francs: Parc de l’Espanya Industrial, C. Tarragona – C. Consell de Cent, Ctra. 

La Bordeta: C. Constitució – Riera Blanca, C. Constitució – C. Olzinelles, Plaça 

Font de la Guatlla – Magòria: C. de la Font Florida – C. Trajà, Av. Reina Maria 

plànol 24, respectivament. En el primer dels plànols s’observa una accessibilitat als autobusos 

diürns bastant bona en tot el districte, amb excepció d’algunes zones puntuals en el barri de 

Sants i en la muntanya de Montjuïc, i alguna zona més extensa en el polígon industrial de la 

Zona Franca. En el plànol 24 es pot observar que les parades nocturnes es localitzen en els 

carrers principals del districte, donant lloc a una bona accessibilitat només en les zones molt 

properes a aquests carrers. 

 

5.2. Accessibilitat amb càlcul de temps 
 

El factor més important en 

s’

els temps de recorregut des de 30 punts origen del d

d

existents. Aquests 30 punts origen, que s’han localitzat en zones de població o en zones 

generadores de viatges, són els següents: 

  

• Sants: C. Bonsoms – C. Puig i Valls, C. Sants – C. Badal, C. Sants – C. Olzinelles, 

C. Galileu – C. Melcior de Palau, C. Numància – C. Enric Bargés. 

 

• Hosta

de la Bordeta – C. Moianès, Gran Via de les Corts Catalanes – C. Sant Roc. 

 

• 

Cerdà. 

 

• 

Cristina – Av. Rius i Taulet. 
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• Poble Sec: Mercat de les Flors, C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera, C. Blai – C. 

 Montjuïc: Plaça Llorca, Plaça del Mig de Can Clos, Palau Sant Jordi, Castell de 

 Zona Franca – Port: C. Foneria – C. de la Mecànica, Pg. de la Zona Franca – C. del 

. Major de Mercabarna. 

 

I els 10

 

 

• Hospital Clínic 

• Plaça de Lesseps 

ries 

s 

t Andreu 

ron 

zat tant en transport públic (excloent el servei de taxis) com en 

anspo arar els 2 mitjans de transport. A més, s’ha 

riable per considerar el confort del viatge, ja que el viatger 

o aprecia de la mateixa manera els temps de trajecte que els temps d’accés al mitjà de 

Tapioles, Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla, Av. del Paral·lel – C. Carrera. 

 

•

Montjuïc. 

 

•

Foc, Plaça de Falset, Consorci de la Zona Franca, Carrer 3 – Carrer B, Carrer D – 

Carrer 5, C

 punts destí significatius de Barcelona per ser punts atractius de viatges, són: 

• Jardins del Palau de Pedralbes 

 

 • Plaça de Catalunya 

 

 • Plaça de la Sagrada Família 

 • Plaça de les Glò

 • Plaça dels Voluntari

 • Plaça de Llevant 

 • Parc de La Maquinista de San

 • Parc de la Vall d’Heb

 

Aquesta anàlisi s’ha realit

tr rt privat, amb l’objectiu de poder comp

afegit en aquest estudi una altra va

n

transport, d’espera, de transbord o el temps dedicat a l’estacionament del vehicle privat en el 

destí. Així doncs, aquesta variable anomenada temps de confort, penalitza amb un coeficient 

de 2,50 (valor pres per analogia amb altres estudis similars) els temps de trajecte a peu, els 

temps d’espera del bus, els temps d’accés a l’andana + espera + accés al carrer i els temps de 
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transbord en el cas dels transports ferroviaris, i els temps dedicats en anar a buscar el vehicle a 

l’origen i en el seu estacionament en el destí, en el cas del vehicle privat. 

 

Degut al volum que ocupa l’anàlisi dels resultats obtinguts en aquest estudi d’accessibilitat, 

s’ha preferit incloure aquesta anàlisi en l’annex F, a continuació dels resultats presentats en 

rma de taules – resum. Així mateix, en l’annex J es descriuen de manera detallada els 

dels 300 recorreguts, el metro és el mitjà de transport 

úblic que permet un accés al destí més ràpid. No obstant, l’autobús es converteix en el mitjà 

ectes que necessiten més d’un 

ode de transport per accedir al destí. Els transports ferroviaris són els que surten més 

fo

càlculs dels temps de recorregut en transport públic i en l’annex K els càlculs dels temps de 

recorregut referits al transport privat. 

 

Com a resum general de l’anàlisi de l’accessibilitat amb càlcul de temps (sense entrar en 

detalls) es pot dir que en la majoria 

p

de transport públic més ràpid quan el trajecte que realitza és més recte o dóna menys rodeig 

que el metro. També, l’autobús s’acostuma a utilitzar per aproximar-se a les parades de metro, 

és a dir, fa la funció de ser el primer mitjà de transport de les zones que no disposen d’una 

parada de metro a prop. Comparant el transport públic amb el transport privat, dels 300 

trajectes analitzats, només en 89 d’aquests és més ràpid el transport públic, el que suposa un 

percentatge del 30 %. Això succeeix quan el punt origen i el punt destí són relativament a 

prop de la parada de bus, metro, FGC o tren de rodalies i quan el trajecte és directe (sense 

haver de realitzar cap mena de canvi en el mitjà de transport). 

 

Considerant el confort en el transport públic, es pot veure que en molts casos l’alternativa més 

ràpida no és la millor i que es veuen penalitzats aquells traj

m

penalitzats, ja que els 7 minuts d’accés a l’andana + espera + accés al carrer corresponents al 

metro, els 8 minuts corresponents als FGC i els 9 minuts corresponents al tren de rodalies es 

converteixen en 17,50, en 20 i en 22,50 minuts respectivament, quan se’ls hi aplica el factor 

corrector. Respecte al transport privat, el temps de confort també penalitza els 4 minuts 

corresponents a l’accés al vehicle privat en l’origen i els 5 minuts corresponents a 

l’estacionament i accés a peu al destí, que es converteixen en 10 i en 12,50 minuts 

respectivament. Tot i aquesta penalització, el vehicle privat continua sent el mitjà de transport 

més ràpid; només en 40 dels 300 trajectes analitzats, el transport públic ho és més. 
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6. ANÀLISI DE L’APARCAMENT 

6.1. Introducció 

er realitzar l’anàlisi de l’aparcament en el districte de Sants-Montjuïc, s’ha dividit aquest en 

nomenades zones de recerca). La figura 6.1 mostra aquesta divisió 

rritorial; no obstant, en l’annex A i en el plànol 3 es poden veure amb més detall aquestes 

 

poral, fent una 

distinció entre el perí  que intervenen en el 

àlcul de la demanda i de l’oferta de places d’aparcament són diferents segons el període que 

 

 

P

18 zones estadístiques (a

te

zones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 6.1 Divisió de Sants-Montjuïc per zones de recerca [4] 

A part d’aquesta divisió territorial, també es treballa amb una divisió tem

ode nocturn i el període diürn, doncs les variables

c

s’estigui analitzant (veure annex G). 
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6.2. Anàlisi de l’aparcament per zones de recerca 

omplex ja que moltes de les variables que intervenen no es 

oben comptabilitzades a nivell de zones de recerca, ni tan sols a nivells superiors, i s’ha de 

o es comptabilitzen els realitzats en transport públic (autobusos, taxis); 

omés els viatges relacionats amb el transport privat. Tampoc es consideren els viatges 

 el càlcul de l’oferta diürna no es comptabilitzen les places 

xistents en els garatges de veïns ni en els garatges de residents, ja que aquestes places només 

teix un dèficit nocturn de places d’aparcament 

n la majoria de les zones de recerca. Això comporta un estacionament irregular durant la nit: 

 

6.2.1. Consideracions prèvies 

 

El càlcul d’aparcaments és força c

tr

recórrer a suposicions, a altres estudis similars o a realitzar estudis ‘in situ’ (com és el cas de 

la determinació del nombre de places d’aparcament en garatges públics i del percentatge de 

places de rotació i de pupil·latge de cada un d’aquests garatges). A més, en aquest càlcul 

s’estan considerant les zones de recerca com a sistemes tancats, és a dir, no es considera que 

una zona amb superàvit de places d’aparcament pugui compensar una zona pròxima amb 

dèficit d’aparcament. 

 

En els viatges atrets n

n

realitzats en moto, ja que aquestes no presenten cap inconvenient en el seu estacionament 

(ocupen poc espai en la calçada i inclús poden estacionar-se sobre de la vorera, allà on no es 

prohibeix). També és interessant comentar que aquests viatges contemplen tant els 

desplaçaments de mobilitat obligada (desplaçaments al lloc de treball, a l’escola, distribució 

de mercaderies, etc.) com els desplaçaments de mobilitat no obligada (desplaçaments 

efectuats en el temps de lleure). 

 

Com s’explica en l’annex G, en

e

són per als vehicles censats en el districte, és a dir, no estan disponibles als vehicles atrets de 

la població no resident. Al llarg del dia, una plaça d’aparcament pot ser ocupada per més d’un 

vehicle; és per aquest motiu que s’ha considerat aplicar un factor de rotació a les places 

ofertades, el valor del qual depèn de si es tracta d’aparcament lliure en calçada, de zona blava, 

de càrrega – descàrrega o de garatges públics. 

 

Finalment, com s’explicarà a continuació, exis

e
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els vehicles estacionen en zones prohibides (sobre de les voreres, davant de passos de 

vianants, etc.). Tot i així, en aquelles zones en què el dèficit nocturn és elevat, és difícil donar 

una explicació sobre l’estacionament dels vehicles que es queden sense plaça. Durant el dia la 

indisciplina és menor, tot i que en algunes zones s’observen estacionaments puntuals en doble 

fila i sobre de la vorera (d’estades més o menys curtes) i estacionaments de durada superior a 

l’establerta en zones de càrrega i descàrrega. 

 

6.2.2. Zona 73: Tres Xemeneies 

 

Aquesta zona, a part d’allotjar habitatges per a una població de 6.141 habitants, també allotja 

ficines, un hotel, un teatre, una escola, alguns comerços i diverses institucions socials, amb 

4: Poble Sec – Satalia 

 les més poblades del districte (15.810 habitants) i a la 

egada una de les zones amb menys garatges privats en les seves edificacions. Per pal·liar 

o

la qual cosa s’atrauen 4.421 viatges en transport privat, el 93 % dels quals es realitzen en el 

període diürn i el 7 % restant en el període nocturn. Per satisfer la demanda nocturna de 2.952 

places corresponents als vehicles censats (turismes i furgonetes) i als viatges atrets a la nit, es 

disposen de 3.243 places, repartides entre la calçada, els garatges de veïns i els garatges 

públics (el 70 % de les places són de pupil·latge i el 30 % restant són de rotació); com es pot 

observar, la diferència resultant és positiva, és a dir, és una zona amb superàvit d’aparcament. 

En el període diürn, el nombre de places que s’oferten es redueix a 2.551 (es considera que un 

40 % dels vehicles estacionats al carrer es queden fixos i per tant, no alliberen la plaça) i la 

demanda, corresponent als vehicles que atrau la zona durant el matí i la tarda, es redueix a 

2.526 places. 

 

6.2.3. Zona 7

 

La zona Poble Sec – Satalia és una de

v

aquesta poca oferta de places d’aparcament existeixen 2 garatges públics amb un total de 225 

places (el 80 % de les quals són de pupil·latge i el 20 % de rotació) i 1 garatge de residents de 

230 places. No obstant, i tenint en compte també les 1.367 places ubicades a la calçada 

nocturna, el nombre total de places ofertades no és suficient per cobrir la demanda nocturna 

d’aparcament (5.381 turismes i furgonetes). Així doncs, es crea un dèficit d’aparcament de 

3.130 places, el que suposa que un 58,17 % dels vehicles no tenen plaça durant la nit. Molts 
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dels usuaris d’aquests vehicles es veuen obligats a aparcar en la zona 73, que com s’ha vist té 

superàvit, en algun garatge del districte de l’Eixample, en algun carrer de la falda de Montjuïc 

o en alguna zona que tot i ser prohibida, està tolerada per la guàrdia urbana pel seu menor 

impacte de trànsit durant la nit. 

 

Durant el període diürn es produeix la situació contrària, és a dir, superàvit de places 

’aparcament (3.035 places ofertades i 2.744 places demandades). Aquest augment de places 

: Mercat de les Flors 

ior, s’observen més blocs de pisos amb garatge propi. 

ot i així, considerant també la calçada nocturna i els 3 garatges públics existents, la demanda 

 el dia, part dels viatges atrets tenen com a destí el nucli Mercat de les Flors, a on s’hi 

biquen l’Institut del Teatre, el Conservatori Superior de Dansa i l’Escola Superior de les 

m el polígon industrial de la Zona Franca són zones amb unes 

aracterístiques especials i diferents a la resta de les zones de recerca del districte. Montjuïc, 

amb una superfície estimada de 538,5 Ha i una població de 770 habitants, no disposa de cap 

d

ofertades és degut a l’aplicació dels factors de rotació a les places de la calçada nocturna que 

queden lliures al matí, a les places de zona blava, a les de càrrega – descàrrega i a les places 

de rotació ubicades en els garatges públics. Per altra banda, la reducció de la demanda fins 

gairebé a la meitat és com a conseqüència de considerar només els viatges atrets durant el 

matí i la tarda. 

 

6.2.4. Zona 75

 

En aquesta zona, al contrari de l’anter

T

nocturna (4.402 places) és lleugerament superior a l’oferta nocturna (4.225 places), sent el 

dèficit de 177 places, el que suposa que un 4,02 % dels vehicles es queden sense plaça durant 

la nit. 

 

Durant

u

Tècniques de les Arts de l’Espectacle. Això suposa una demanda de 2.429 places 

d’aparcament, la qual pot ser coberta per les 2.491 places que s’oferten, després d’haver 

considerat que un 49 % de les places del carrer no queden lliures al matí. 

 

6.2.5. Zona 76: Montjuïc 

 

Tant la zona de Montjuïc co

c
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problema d’aparcament ni durant la nit ni durant el dia, ja que les 5.163 places ubicades a la 

calçada, les 1.620 places ubicades en bosses d’aparcaments i les 1.360 places ubicades en 

garatges públics satisfan la demanda existent. El superàvit que en resulta és de 5.640 places 

durant la nit i 7.303 places durant el dia. No obstant, aquest superàvit d’aparcament no serveix 

per compensar la totalitat del dèficit de les zones del voltant; només les places existents en els 

carrers de Montjuïc o en els garatges públics propers a aquestes zones deficitàries ajuden a 

reduir el dèficit. També és interessant comentar que aquesta zona de recerca inclou part de la 

zona portuària; per aquest motiu, i tenint en compte també les activitats nocturnes que es 

realitzen en la muntanya de Montjuïc, s’ha estimat que un 15 % dels viatges atrets es fan a la 

nit. 

 

6.2.6. Zona 77: Polígon Zona Franca 

 

Aquesta zona, la més extensa del districte (1.048,6 Ha) i la menys poblada (529 habitants), 

el districte per no disposar de les dades necessàries 

ombre de places ubicades en la calçada, nombre de places ubicades en els recintes de les 

n aparcament. 

a configuració d’aquesta zona és bastant diversa: blocs de pisos, un mercat, un polisportiu, 

erços en la seva meitat superior, i fàbriques, 

agatzems i algun bloc de pisos en la seva meitat inferior. El nombre de places que es 

comptabilitzen al carrer són 2.587 en calçada, 610 en bosses d’aparcament i 43 en zones de 

s’ha exclòs de l’estudi de l’aparcament d

(n

fàbriques, etc.) per efectuar-ne l’anàlisi. Pel fet de ser una zona industrial, el nombre de 

viatges atrets és elevat (92.144 viatges), però s’ha de pensar que gran part d’aquests viatges 

són realitzats per camions, els quals carreguen o descarreguen les mercaderies dins dels propis 

recintes de les fàbriques o de Mercabarna o de la Zona d’Activitats Logístiques, i no 

provoquen cap tipus de problema en l’aparcament en calçada dels viatges atrets en turisme o 

furgoneta. 

 

Tot i no poder demostrar-ho amb xifres, un estudi ‘in situ’ revela que aquesta zona no és 

deficitària e

 

6.2.7. Zona 78: Pg. Zona Franca – Oest 

 

L

diversos centres docents i diversos com

m
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càrrega – descàrrega; el nombre de places que es comptabilitzen en garatges privats i públics 

són 1.888 i 349, respectivament. 

Així doncs, el nombre total de places ofertades a la nit és de 5.486, nombre superior a les 

4.124 places demandades. Durant el dia l’oferta es redueix a 5.392 places, mentre que la 

demanda augmenta significativament a 7.634, obtenint un dèficit de 2.242 places, és a dir, un 

29,37 % dels vehicles es queden sense lloc a on aparcar. Aquest dèficit però, no es reflecteix 

i ha censat 

airebé 8.000), clar que es tracta d’una zona de 79,6 Ha i 21.148 habitants (la més poblada 

ilitzant també les furgonetes i els viatges atrets de 

it, l’oferta nocturna de places d’aparcament (1.955 places en calçada nocturna, 4.065 places 

ificacions: blocs de pisos, alguns dels quals 

nen garatge privat a sota, i casetes unifamiliars (a la part més pròxima a Montjuïc), alguna 

de les quals també disposa de garatge particular. Durant la nit l’oferta d’aparcament que 

en la realitat, ja que cal considerar que molts dels viatges que atrau aquesta zona són realitzats 

per camions, els quals carreguen o descarreguen les seves mercaderies dins dels recintes de 

les fàbriques abans mencionades. Per tant, tenint en compte aquest detall, el dèficit de les 

places podria reduir-se significativament i inclús es podria convertir en superàvit. 

 

6.2.8. Zona 79: Pg. Zona Franca – Est 

 

Un dels fets més destacables d’aquesta zona és el gran nombre de turismes que h

(g

del districte). Això provoca que, comptab

n

en garatges de veïns i 727 places en garatges públics) no sigui suficient per poder acollir tots 

aquests vehicles. El dèficit que en resulta és de 1.792 places, el que significa que un 20,77 % 

dels vehicles no tenen plaça. El que succeeix en la realitat és que part dels usuaris d’aquests 

vehicles sense plaça, estacionen el seu vehicle en la zona de recerca anterior (Pg. Zona Franca 

– Oest), en la qual no existeix problema d’estacionament. També és usual veure en aquesta 

zona que s’està analitzant indisciplina durant la nit: vehicles estacionats en doble fila, sobre de 

les voreres o ocupant els passos de vianants, ja que per la nit la guàrdia urbana no acostuma a 

sancionar els vehicles mal aparcats. Durant el dia, el problema d’estacionament desapareix ja 

que s’oferten 3.752 places per a 3.566 vehicles. 

 

6.2.9. Zona 80: Font de la Guatlla 

 

En aquesta zona es poden distingir 2 tipus d’ed

te
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existeix és de 4.230 places, repartides entre la calçada (1.422 places), els garatges de veïns 

.643 places) i els garatges públics (150 places, al 20 % de les quals se’ls hi aplica un factor 

cs i/o a la zona comercial del carrer Sants 

 Creu Coberta, ja siguin desplaçaments de mobilitat obligada (distribució de mercaderies, 

ll, etc.) o de mobilitat no obligada. La demanda de places 

’aparcament que es genera (2.934 places) és superior a les que s’oferten (2.828 places, 

.2.11. Zona 82: Magòria – Can Batlló 

e la Plaça Cerdà, i petites 

briques i tallers que es concentren en el recinte industrial de Can Batlló. El nombre de 

en són 635 en calçada nocturna, 24 en zones de 

àrrega – descàrrega, 2.544 en garatges particulars i 541 en 3 garatges públics, però no són 

(2

de rotació). La demanda (4.626 places) supera les places ofertades en 396, el que implica un 

percentatge d’estacionament irregular del 8,56. Durant el dia, l’alliberament de part de les 

places ubicades al carrer i l’augment de la rotació d’aquestes i de les ubicades en els garatges 

públics, fan que hi hagi un superàvit de 39 places. 

 

6.2.10. Zona 81: Hostafrancs 

 

La majoria dels viatges atrets en aquesta zona durant el període diürn són com a conseqüència 

dels desplaçaments realitzats al mercat d’Hostafran

–

desplaçaments al lloc de treba

d

havent ja considerat un factor de rotació), les quals es reparteixen en 6 garatges públics i en la 

calçada. El dèficit resultant és de 106 places, o dit d’una altra manera, del 3,61 % de la 

demanda. Aquesta falta d’aparcament en la zona fa que moltes furgonetes de repartiment 

hagin d’estacionar durant un breu període de temps en zones prohibides, com s’observa molt 

sovint en els carrers Sants – Creu Coberta i Consell de Cent quan ocupen un dels carrils de 

circulació. 

 

Durant la nit la situació empitjora: l’oferta d’aparcament es manté pràcticament idèntica a la 

del matí (2.826 places), però la demanda augmenta a 3.395 places, obtenint així un dèficit de 

569 places (dèficit equivalent al 16,76 % de la demanda nocturna). 

 

6

 

En aquesta zona s’hi allotgen blocs de pisos, molts dels quals disposen de garatge privat, 

blocs d’oficines, situats en els Jardins de Valent Petit, al costat d

fà

places d’aparcament que es comptabilitz

c
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suficients per satisfer la demanda nocturna de 4.291 places, ja que com demostren els càlculs 

efectuats, es produeix un dèficit nocturn de 544 places (el 12,68 % dels vehicles censats i dels 

vehicles atrets a la nit es queden sense plaça). 

 

Durant el període diürn, els càlculs també demostren l’existència d’un dèficit de 506 places 

(1.432 places ofertades per a 1.938 vehicles atrets). S’ha de tenir en compte però, que en 

aquestes places ofertades no s’hi comptabilitzen les places existents dins del recinte industrial 

de Can Batlló, les quals són ocupades per treballadors d’aquestes fàbriques i tallers. Així 

oncs, de la mateixa forma que succeïa en la zona 78, el dèficit d’aparcament que reflecteixen 

rt de la població de la zona, blocs de pisos de 5 o 6 

lantes i petits blocs de pisos o cases unifamiliars d’edificació ja antiga. La majoria dels 

ible l’aparcament a la calçada; en molt pocs d’ells 

aparcament és permès únicament en un dels laterals. Tampoc abunden els garatges públics: 

n la zona 

nterior, només existeix 1 garatge públic de 46 places, totes de pupil·latge. Durant la nit, es 

comptabilitzen 978 places en la calçada nocturna, 2.686 en garatges de veïns i 46 en garatges 

d

els càlculs pot ser que no sigui tan elevat. 

 

6.2.12. Zona 83: Sants – Mercat Nou 

 

En la zona Sants – Mercat Nou predominen 3 tipus d’edificacions: alts blocs de pisos situats 

al llarg del carrer Badal, que acull gran pa

p

carrers són tan estrets que no és poss

l’

només n’hi ha un de 41 places i només de pupil·latge; la major part de les places que s’oferten 

són les que hi ha en els garatges de veïns (1.628 places). Com és de suposar doncs, és una 

zona caracteritzada pel seu dèficit, que arriba a les 1.241 places en el període nocturn (36,27 

% de la demanda nocturna) i a les 70 places en el període diürn (8,10 % de la demanda 

diürna). Durant la nit, part de la població resident es veu obligada a estacionar el seu vehicle 

en la zona del costat (zona 84) o en zones que tot i ser prohibides (com en els carrers 

semipeatonals) no comporten un impacte negatiu greu en el trànsit viari de la zona. 

 

6.2.13. Zona 84: Cotxeres de Sants 

 

En aquesta zona, tot i haver també algun carrer en el que no és permès l’aparcament en la 

calçada, en la immensa majoria es pot estacionar en un dels laterals. Igual que e

a
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públics, la suma de les quals cobreix la demanda dels vehicles censats i dels viatges atrets, 

stimada en 3.514 places. El superàvit que s’obté és de 196 places. 

.2.14. Zona 85: Espanya Industrial 

ls habitatges de la població resident 

n blocs de pisos de mitjana alçada (de 5 o 6 plantes) o en petits blocs de pisos d’1 o 2 plantes 

bé acull blocs d’oficines al llarg del carrer Tarragona, 

 hotels, comerços situats bàsicament en el carrer Sants – Creu Coberta i en el carrer Consell 

 

ue l’oferta es redueix a 4.074 places i la demanda augmenta a 3.960 places. 

e

 

Durant el dia l’oferta i la demanda es redueixen significativament, degut a què ara no es 

consideren les places ubicades en els garatges de veïns per als viatges que realitza la població 

no resident que ve a fer alguna activitat a la zona. Així doncs, s’oferten 1.461 places per a 

1.497 vehicles atrets, produint-se un dèficit de 36 places. 

 

6

 

La configuració d’aquesta zona és molt variada en quant a característiques funcionals (zona 

residencial, comercial, laboral, de lleure), tipus d’edificis que s’hi allotgen i característiques 

dels carrers que la formen. Aquesta zona, a part d’acollir e

e

(aquests últims de certa antiguitat), tam

3

de Cent i diversos llocs de lleure (un polisportiu, una discoteca, un cinema, etc.). No cal 

oblidar l’existència de 2 importants punts de comunicació: l’estació de trens (Estació de 

Sants) i l’estació dels autobusos. Respecte a la configuració dels carrers, la majoria d’aquests 

són bastant estrets; únicament els carrers que limiten aquesta zona (C. Tarragona, C. Consell 

de Cent, C. Sants – Creu Coberta, Pg. de Sant Antoni i C. Viriat) són vies importants. 

 

Durant el període nocturn aquesta zona compta amb 4.275 places d’aparcament, distribuïdes 

en calçada nocturna (644 places), garatge de veïns (1.603 places) i 4 garatges públics (1.571 

places, sense considerar que a algunes d’aquestes se’ls hi aplica un factor de rotació). La 

demanda que existeix és de 2.956 places, amb el que es produeix un superàvit de 1.319 

places. Durant el període diürn també hi ha superàvit, tot i que en menor grau (114 places), ja

q
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6.2.15. Zona 86: Plaça del Centre Sud 

 

En la majoria dels carrers d’aquesta zona l’estacionament és permès únicament en un dels 

eus laterals, exactament igual que en la zona 84. Durant la nit, les 1.059 places que es 

omptabilitzen d’aquest estacionament unilateral al carrer, juntament amb les 2.323 places 

xistents en els garatges de veïns i amb les 882 places existents en els 5 garatges públics (cal 

s hi ha d’aplicar un factor de rotació d’1,1), no són 

uficients per satisfer la demanda de 5.102 places; el dèficit que es genera és de 722 places i 

ionen aquesta problemàtica són bàsicament 2: carrers estrets en la major 

art del territori que permeten l’estacionament únicament en un dels laterals, i moltes cases 

posen de garatge privat. Tot i això, en els darrers anys s’han 

nat enderrocant algunes d’aquestes cases velles i s’han anat edificant nous blocs de pisos 

places), però el nombre de places que necessiten 

ls vehicles atrets fa reduir fins gairebé a la meitat la demanda que hi havia a la nit. 

s

c

e

considerar que a algunes d’aquestes se’l

s

equival a un 14,15 % de la demanda. Durant el dia s’observa una lleugera reducció del 

nombre de places que s’oferten (3.180 places), però no resulta cap problema, ja que el nombre 

de places que reclamen els vehicles atrets és inferior (3.010 places); el superàvit que es genera 

és de 170 places. 

 

6.2.16. Zona 87: Can Mantega 

 

Aquesta zona, amb una superfície de 25 Ha i una població d’11.492 habitants, es caracteritza 

per ser una de les zones del districte més problemàtiques en quant a l’aparcament nocturn. Els 

factors que condic

p

velles d’1 o 2 plantes que no dis

a

amb pàrking subterrani en tots ells; en l’última dècada s’han construït 2 garatges públics de 

gran envergadura: un sota el carrer Joan Güell, al costat de la Plaça de Sants, de 306 places, i 

l’altre sota el carrer Brasil, aprofitant la cobertura del tram de la Ronda del Mig comprès entre 

el C. Sants i l’Av. de Madrid, de 411 places. 

 

Així doncs, l’oferta nocturna, que es comptabilitza en 2.721 places, no pot satisfer la demanda 

nocturna existent, que es comptabilitza en 4.640 places; el dèficit que s’obté és de 1.919 

places (41,36 % de la demanda). Durant el dia la situació no és tan greu, tot i que també 

s’obté un dèficit de 150 places (5,56 % de la demanda): el nombre de places que s’oferten 

varia molt poc respecte a les de la nit (2.549 

e
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6.2.17. Zona 88: Mercat Sants 

 

Com el seu nom indica, l’edifici més característic i que més viatges atrau  d’aquesta zona, que 

és la menys extensa de tot el districte (8,1 Ha), és el Mercat de Sants. El tipus d’aparcament 

que s’hi troba al voltant és zona blava (69 places) i zona de càrrega – descàrrega (56 places); 

l’aparcament lliure en calçada predomina en la resta dels carrers de la zona, amb un total de 

més un 52 % d’aquestes s’alliberen). Els únics garatges que 

xisteixen a la zona són els de veïns, sumant un total de 332 places. 

 la demanda). 

íode diürn 

ue en el període nocturn; l’oferta de places d’aparcament és similar en ambdós períodes. 

ixí, mentre que l’oferta nocturna és de 3.327 places, repartides en calçada nocturna (1.150 

 on 

oder estacionar). Durant el dia la demanda es redueix a més de la meitat de la que hi havia a 

543 places nocturnes (al matí no

e

 

Al llarg del matí i de la tarda, el nombre de viatges en transport privat que atrau la zona es 

situa al voltant dels 1.469, fet que comporta un dèficit de 42 places d’aparcament (el 2,86 % 

dels vehicles atrets no poden estacionar en la zona). Durant la nit el nombre de places que 

requereixen els vehicles censats de la zona és superior al nombre de places que s’oferten; el 

dèficit que en resulta es situa al voltant de les 541 places (38,21 % de

 

6.2.18. Zona 89: C. Sugranyes 

 

La zona 89, a l’igual que les zones 74 i 79, es caracteritza per l’existència d’un important 

dèficit de places d’aparcament durant la nit i per un superàvit de places durant el dia. Aquesta 

contrarietat és deguda bàsicament a la diferència de places demandades en el per

q

 

A

places), en garatges privats (1.347 places) i en 5 garatges públics (830 places, considerant que 

a algunes d’aquestes places se’ls hi ha aplicat un factor de rotació d’1,1), la demanda nocturna 

es comptabilitza en 5.807 places, obtenint un dèficit de 2.480 places (nombre bastant elevat i 

de difícil explicació en quant a la ubicació d’aquests vehicles que es queden sense lloc a

p

la nit, comptabilitzant ara 2.699 places. Considerant que l’oferta és de 2.763 places, es 

produeix un superàvit de 64 places. 
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6.2.19. Zona 90: C. Roger 

 

Última zona de recerca del districte de Sants-Montjuïc, amb una superfície de 14 Ha i una 

població de 7.830 habitants. Disposa de 571 places a la calçada, 699 places en els garatges de 

eïns i 220 places en 2 garatges públics. Igual que la zona anterior, inclús ara en major grau 

onsiderant la relació dèficit/demanda), és una zona caracteritzada per un dèficit nocturn 

75 places), doncs s’oferten 1.490 per a 3.165 vehicles. Durant el 

eríode diürn, tot i que la demanda es redueix significativament a 1.239 places, que són les 

nt i 916 en zones de càrrega – descàrrega, a part de les 27.914 places en garatges 

rivats i les 10.378 places en garatges públics. El nombre total de viatges atrets es 

de vehicles censats (turismes i furgonetes) en 68.432. 

a 

emanda de 70.663, amb el que el dèficit nocturn és de 6.378 places (9,03 % de la demanda); 

v

(c

d’aparcament important (1.6

p

que necessiten els vehicles atrets, continua havent un petit dèficit de 38 places (3,07 % de la 

demanda). 

 

6.2.20. Districte de Sants-Montjuïc 

 

Considerant ara la globalitat del districte, aquest disposa de 22.300 places en calçada 

nocturna, 300 places d’estacionament limitat (zona blava), 2.336 places en bosses 

d’aparcame

p

comptabilitza en 186.270 i el nombre 

 

Com s’ha explicat en la zona 76 (Montjuïc), no totes les places d’aparcament que disposa 

aquesta zona serveixen per compensar el dèficit d’aparcament d’altres zones del districte, ja 

que el propietari d’un vehicle no estarà disposat a estacionar el seu vehicle molt lluny de la 

seva residència. Si es consideren totes les zones de recerca (excepte la zona 77, per falta de 

dades), en el districte de Sants-Montjuïc hi ha una oferta nocturna de 64.285 places per a un

d

respecte el període diürn, l’oferta i la demanda que es comptabilitzen en el districte són 

59.004 i 53.940 places, respectivament, obtenint en aquest cas un superàvit de 5.064 places. 

Ara bé, si es consideren totes les zones de recerca excepte la 76 (a part de la 77), el dèficit 

nocturn del districte augmenta a 12.018 places (17,72 % de la demanda) i durant el dia, el 

superàvit obtingut havent considerat la zona 76, es converteix ara en un dèficit de 2.239 

places (5,13 % de la demanda). 
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       Fig. 6.3 Dèficit o superàvit d’aparcament en el període diürn 
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6.3. Resum gràfic de l’anàlisi de l’aparcament 
 

6.3.1. Dèficit – superàvit de places d’aparcament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Fig. 6.2 Dèficit o superàvit d’aparcament en el període nocturn 
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6.3.2. Percentatge de vehicles sense plaça 

 

 

 

 

      Fig. 6.5 Percentatge de vehicles sense plaça en el període diürn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fig. 6.4 Percentatge de vehicles sense plaça en el període nocturn 
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7. ACTUACIONS 
 

7.1. Actuacions de trànsit 

al i com es pot veure en els resultats de l’anàlisi del trànsit en el capítol 4, no hi ha una gran 

problemàtica en quant a saturacions de trànsit en vies que discorren per dins del districte. 

és an Via de les Corts Catalanes i del Pg. de la Zona Franca 

resenten un índex de saturació superior al 100 %, el que comporta una disminució de la 

a velocitat mitjana en determinats instants del dia, arribant 

 un embotellament en les hores punta. Considerant el tipus de via que són, és a dir, vies 

antatges i inconvenients en el canvi a sentit únic 

 la via i del vianant en travessar-la 

• permetre o facilitar els girs a l’esquerre 

l’esquerre 

• augmentar la velocitat de circulació de la via 

 

T

Nom  alguns trams de la Gr

p

fluïdesa de la circulació i de la sev

a

d’entrada i de sortida de la ciutat de Barcelona, aquesta situació de saturació en determinats 

instants del dia es pot considerar acceptable. 

 

La Ronda del Litoral, via segregada del trànsit del districte, també presenta un índex de 

saturació superior al 100 % en el tram que voreja la muntanya de Montjuïc. L’ampliació de la 

via amb un tercer carril per sentit seria una solució per augmentar la seva capacitat. No 

obstant, no s’aprofundirà en la millora del trànsit d’aquest tram degut a la seva complicada 

execució. 

 

Així doncs, les actuacions que es proposen en aquest capítol són la millora del trànsit a través 

de la seva simplificació, és a dir, canviar vies de doble sentit a sentit únic per aconseguir una 

sèrie d’avantatges com els que es mencionen a continuació. 

 

7.1.1. Av

 

El canvi de vies de doble sentit de circulació a sentit únic permet: 

 

• simplificar la circulació, augmentant la seguretat de

 

 • permetre o facilitar les incorporacions a la via des de 

 

 • facilitar la coordinació semafòrica 
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• millorar la circulació dels autobusos i la seva velocitat comercial amb l’assignació 

 molèsties: 

 

 s fins ara més tranquils 

 la consegüent reubicació de les 

parades 

alçada 

.1.2. 

A cont

de doble sentit de circulació i buscant alternatives viables per compensar la circulació del 

ions macroscòpiques amb el 

ransCad. 

 C. Creu Coberta) – (Ctra. de la Bordeta - C. Gavà) (actuació 1) 

de la Plaça Espanya fins el C. Olzinelles. El tram comprès entre el C. Olzinelles i 

Av. de Madrid mantindria la mateixa configuració actual. No obstant, l’eliminació de la 

 dir, un dels 

arrils es mantindria per a l’ús exclusiu dels autobusos (carril bus), ja que l’eliminació de la 

d’un carril exclusiu per a bus 

 • eixamplar voreres 

 • incorporar noves places d’aparcament a la calçada 

 

No obstant, també sorgeixen inconvenients o

• augment del trànsit en carrer

 • majors rodejos 

• canvi dels trajectes d’algunes línies de bus amb

 • eliminació de places actuals d’aparcament a la c

 

7 Actuacions de trànsit a Sants-Montjuïc 

 

inuació es descriuen 2 actuacions per la millora del trànsit en el districte, eliminant vies 

sentit eliminat. Totes 2 actuacions són recolzades amb simulac

T

 

• (C. Sants -

 

Aquesta actuació proposa mantenir la circulació de vehicles pel C. Sants i pel C. Creu Coberta 

en sentit Plaça Espanya, mantenint els 2 carrils de circulació, i eliminar la circulació del sentit 

oposat, des 

l’

circulació des de la Plaça Espanya fins el C. Olzinelles no seria absoluta, és a

c

circulació de les 7 línies d’autobús en sentit Collblanc (4 diürnes i 3 nocturnes) comportaria 

greus problemes de servei i d’accessibilitat d’aquest mitjà de transport en el districte. A més, 

caldria considerar el tram comprès entre el C. Moianès i el C. Consell de Cent com a tram 

reversible, amb l’objectiu de permetre que els vehicles que vénen del C. Consell de Cent 
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poguessin accedir al C. Moianès, tal i com es pot fer en la situació actual. L’espai 

corresponent a l’altre carril on s’ha eliminat la circulació podria ser utilitzat per ubicar noves 

places d’aparcament, principalment places d’estacionament limitat (zona blava) i places de 

càrrega – descàrrega; aquesta actuació beneficiaria el comerç de la zona. 

 

L’alternativa per compensar la circulació del sentit eliminat seria l’eix format per la Ctra. de 

la Bordeta i el C. Gavà. Eliminant la circulació del C. Gavà (en sentit Plaça Espanya), els 

vehicles disposarien de 2 carrils per la seva circulació en sentit Hospitalet de Llobregat fins el 

C. Olzinelles, a partir del qual deixaria d’haver sentit únic. Per tal de facilitar la connexió 

entre els carrers Sants – Creu Coberta i Ctra. de la Bordeta – C. Gavà es mantindrien els 

ateixos sentits de circulació en els carrers transversals, excepte el del C. Portugalete, del 

futur, seria molt convenient soterrar aquestes vies. No és objectiu 

’aquest projecte aprofundir en aquesta proposta, degut a la complexa execució d’aquesta. 

. 

- facilitar els girs a l’esquerre des del C. Sants – Creu Coberta als carrers Premià, 

riadó 

- facilitar les incorporacions al C. Sants – Creu Coberta des dels carrers Alcolea, 

m

qual es modificaria el sentit per connectar amb el C. Vint-i-sis de Gener de 1641 i així tenir 

accés al C. Creu Coberta. 

 

La gran barrera física que existeix en el barri de Sants és la via del tren, o més ben dit, les vies 

del tren i les del metro de la línia L1. A part de l’impacte visual negatiu, fa que molts carrers 

com Badal, Jocs Florals, Riera de Tena, Bonaventura Pollés o Tinent Flomesta quedin tallats, 

amb la qual cosa l’accés entre les 2 zones que queden en ambdós costats de les vies és molt 

dolent. Així doncs, en un 

d

 

Resumint, els avantatges que s’aconsegueixen són: 

 

- simplificar la circulació en els carrers Sants – Creu Coberta i Ctra. de la Bordeta – 

Gavà, ja que en eliminar un sentit, les interseccions són més senzilles, la seguretat de 

la via augmenta, es produeixen menys retencions en facilitar els girs a l’esquerre, etc

Espanya Industrial, Llobet, Callao i Rector T

Salou, Watt, Consell de Cent, Torre d’en Damians i Béjar 

- facilitar els girs a l’esquerre des de la Ctra. de la Bordeta – Gavà als carrers Tort i 

Viladecans 
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- facilitar les incorporacions a la Ctra. de la Bordeta – Gavà des dels carrers Cuyàs i 

Navarra 

- incorporar un nou carril bus en sentit Collblanc des de la Plaça Espanya fins el C. 

Olzinelles 

- crear una zona d’estacionament en cordó al llarg dels carrers Sants i Creu Coberta 

(entre el C. Olzinelles i la Plaça Espanya) 

molt convenient degut a la localització d’una església, una escola i una 

 

Malaur

 

 es curts i en accessos a alguns garatges 

- eliminació de les places d’aparcament ubicades en el lateral esquerre de la Ctra. de la 

lanes i el C. Farell), que es comptabilitzen 

en 45 places d’estacionament lliure en calçada, 4 places de càrrega – descàrrega i 8 

güent reubicació d’alguna de 

és detalladament) 

 

En el 

mantin

inconv

 

Simula

que es recullen en el plànol 31 (volums diaris de 

ànsit) i en el plànol 32 (índexs de saturació) es comenten a continuació: 

- eixamplar la vorera que hi ha entre els carrers Mossèn Amadeu Oller i Viladecans, 

proposta 

biblioteca en aquest tram 

adament, aquesta actuació també comporta: 

- augment del trànsit per carrers fins ara més tranquils, com Noguera Ribagorçana, 

Vint-i-sis de Gener de 1641, Gaiarre, Alpens i Guadiana 

- majors rodejos en traject

Bordeta (entre la Gran Via de les Corts Cata

places de motos, per tal d’ampliar el nombre de carrils de circulació a 2 

- canvi del trajecte de la línia d’autobús 91, amb la conse

les parades (en l’apartat d’actuacions d’accessibilitat s’explicarà m

plànol 29 es representen els sentits de circulació que s’han eliminat, els que s’han 

gut i els que s’han modificat i en el plànol 30 s’explica gràficament els avantatges i 

enients que comporta l’actuació 1. 

ció macroscòpica 

 

Tots aquests canvis que es proposen en l’actuació 1 s’han recolzat amb una simulació 

efectuada amb el TransCad, de la mateixa manera que es va fer per analitzar el trànsit de la 

situació actual (capítol 4). Els resultats, 

tr
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C. Sants – C. Creu Coberta: No s’observa un augment important de vehicles en el nou tram 

nidireccional: es passa dels 17.000 als gairebé 19.000 vehicles diaris, és a dir, d’un índex de 

 el cas del C. Gavà, es passa d’un volum mitjà de 

.900 vehicles/dia a un de 19.700; la disponibilitat d’un carril més fa que la relació volum de 

. Olzinelles: aquest és el carrer de connexió del C. Gavà amb el C. Sants que presenta un 

inució del 

ombre de vehicles, passant dels 14.000 vehicles diaris als gairebé 10.000 en el tram entre el 

. Consell de Cent: en aquest cas, els canvis proposats també afecten al C. Consell de Cent, 

u

saturació del 53 % a un del 59 %. El tram no modificat (el comprès entre el C. Olzinelles i 

l’Av. de Madrid) tampoc presenta un canvi important respecte la situació actual i els volums 

diaris de trànsit i els índexs de saturació es mantenen pràcticament iguals tant en el sentit 

Plaça Espanya com en el sentit Collblanc. 

 

Ctra. de la Bordeta – C. Gavà: en aquestes vies sí s’observa un increment significatiu del 

nombre de vehicles que hi circulen, convertint-se ara en una sortida important de la ciutat de 

Barcelona. En el cas de la Ctra. de la Bordeta es passa dels 8.900 a 18.500 vehicles diaris, o el 

que és el mateix, d’un índex de saturació del 53 % a un del 61 % (cal tenir present que el 

nombre de carrils s’ha incrementat a 2). En

9

trànsit/capacitat de la via es mantingui pràcticament constant abans i després de l’actuació. 

 

C. Constitució: tot i que aquest carrer no ha variat la seva configuració, s’observen 2 

conseqüències contràries arran de l’actuació 1: un augment del nombre de vehicles diaris en 

sentit Hospitalet (de 10.000 en la situació inicial es passa a 15.400 vehicles/dia) i una 

disminució del volum de trànsit en el sentit oposat (de 4.300 a 3.500 vehicles/dia). 

 

C

augment de trànsit més important, passant dels 5.500 vehicles diaris als 9.100, sent ara el seu 

índex de saturació del 78 %. 

 

C. Moianès: aquest carrer, al contrari del C. Olzinelles, comptabilitza una dism

n

C. Creu Coberta i la Ctra. de la Bordeta, i dels 7.500 als 4.000 en el tram entre la Ctra. de la 

Bordeta i la Gran Via de les Corts Catalanes. 

 

C

experimentant una disminució d’aproximadament 2.000 vehicles diaris, fet que repercuteix 

directament al carrer just abans comentat. 
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Gran Via de les Corts Catalanes: la Gran Via de les Corts Catalanes també és una de les 

vies que presenta canvis en quant al fluxe de vehicles que circula, sobretot en el sentit 

lobregat, en el qual s’observa algun tram més en què la intensitat mitjana de vehicles supera 

 1641, C. Gaiarre, C. Alpens – C. Guadiana: 

 

eva circulació: facilitar els girs a 

esquerre i les incorporacions des de l’esquerre, reduir els punts de possible conflicte entre 

nació semafòrica, etc. 

 d’un sol sentit. A 

és, el nombre de carrils que disposa el tram bidireccional són 3 + 1 carril bus en sentit Besòs 

ls + 

 carril bus en sentit Llobregat i 1 o 2 carrils en sentit Besòs, entre el C. Numància i el C. 

L

la capacitat de la via. 

 

C. Sant Roc, C. Vint-i-sis de Gener de

aquests carrers que permeten la connexió de Sants – Creu Coberta amb Ctra. de la Bordeta – 

Gavà, experimenten un lleuger augment del nombre de vehicles que hi circulen. En tots ells, 

la intensitat mitjana diària no supera els 5.000 vehicles/dia. 

 

• Av. de Madrid – Trav. de les Corts (actuació 2)

 

Aquesta actuació comporta aplicar una sèrie de canvis a una via (Trav. de les Corts) que no 

pertany al districte de Sants-Montjuïc, però sense la qual no seria possible modificar l’Av. de 

Madrid per tal de fer-la de sentit únic i així simplificar la s

l’

vehicles o entre vehicles i vianants, facilitar la coordi

 

L’eix format per l’Av. de Madrid i el C. Berlín té una configuració discontínua en quant a 

nombre de sentits de circulació. Així, el tram de l’Av. de Madrid comprès entre el C. Sants i 

el C. Brasil ja és d’un únic sentit (de fet en aquest tram només existeix un carrils bus en sentit 

oposat), mentre que el tram comprès entre el C. Brasil i el C. Comtes de Bell·lloc és de doble 

sentit de circulació; el C. Berlín, continuació de l’Av. de Madrid, torna a ser

m

i 2 en sentit Llobregat, amb la consegüent existència d’un trànsit asimètric en cada sentit. 

 

La configuració de la Trav. de les Corts és igual o encara més discontínua que la de l’Av. de 

Madrid, havent també un trànsit asimètric en els trams bidireccionals, degut a la diferència de 

nombre de carrils. La seva configuració és la següent: 2 carrils + 1 carril bus en sentit 

Llobregat i 1 carril en sentit Besòs, entre l’Av. de Sarrià i el C. Bordeus; 3 carrils + 1 carril 

bus en sentit Llobregat entre el C. Bordeus i el C. Numància (tram unidireccional); 3 carri

1
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Vallespir; 2 carrils + 1 carril bus en sentit Llobregat i 2 carrils en sentit Besòs, entre els 

carrers Vallespir i Joan Güell; i 3 carrils + 1 carril bus en sentit Llobregat i 1 o 2 carrils en 

sentit Besòs, entre els carrers Joan Güell i Comandant Benítez. A partir del C. Comandant 

Benítez la via és unidireccional, amb 3 carrils + 1 carril bus entre aquest carrer i Arizala; 4 

carrils entre Arizala i Riera Blanca; i 3 carrils fins la Ctra. de Collblanc. 

 

Així doncs, aquesta actuació proposa que la circulació de vehicles privats per l’Av. de Madrid 

sigui en sentit Besòs i la circulació per la Trav. de les Corts sigui en sentit Llobregat, 

compensant-se mútuament la circulació dels sentits eliminats. 

 

Respecte l’Av. de Madrid, el tram entre el C. Sants i el C. Brasil no es modificaria, és a dir, 

ontinuarien havent 4 carrils en sentit Besòs en la major part del tram i 1 carril bus en sentit 

ram que sí es modificaria seria 

l comprès entre el C. Brasil i el C. Comtes de Bell·lloc en eliminar la circulació en sentit 

és. No obstant, igual 

ue en el cas de l’Av. de Madrid, seria molt convenient destinar un dels carrils en els que s’ha 

c

contrari (des del C. Comandant Benítez fins el C. Arizala). El tram que queda sobre de la 

Ronda del Mig també quedaria com està en l’actualitat: 4 carrils en sentit Besòs i 2 carrils en 

sentit Llobregat amb l’objectiu de donar accés a la ronda. El t

e

Llobregat; no obstant, per no perjudicar la circulació de les 2 línies d’autobús (la 54 i la N3) 

en aquest sentit, un dels carrils es convertiria en carril bus per permetre la circulació exclusiva 

d’aquest mitjà de transport. L’altre carril on s’ha eliminat la circulació es convertiria en un 

carril per als vehicles que circulen en sentit Besòs, sent ara 4 el nombre de carrils en aquest 

sentit (a part d’un carril bus). Respecte el C. Berlín, les diverses simulacions efectuades amb 

el TransCad demostren que per tenir una major fluïdesa de circulació seria convenient 

incrementar el nombre de carrils a 4 (cal tenir present que part dels vehicles que circulaven 

pels carrils eliminats de la Trav. de les Corts serien absorbits per l’eix Av. de Madrid – 

Berlín); malauradament, s’hauria d’eliminar l’aparcament a la calçada. 

 

Respecte la Trav. de les Corts, els trams que es modificarien serien els de doble sentit de 

circulació (excepte el tram entre l’Av. de Sarrià i el C. Bordeus que mantindria la mateixa 

configuració actual); és a dir, el tram entre el C. Numància i el C. Comandant Benítez passaria 

a ser d’un únic sentit de circulació, amb la disponibilitat de 3 carrils + 1 carril bus. Per tant, el 

tram entre el C. Vallespir i el C. Joan Güell passaria a tenir un carril m

q
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eliminat la circulació en carril bus, per no perjudicar el servei que donen les línies 15, 43 i 59; 

la resta de l’espai guanyat es podria utilitzar per eixamplar voreres, traçar un carril bici o 

augmentar l’aparcament en calçada. 

 

Resumint, els avantatges que s’aconsegueixen són: 

 

- simplificar la circulació en l’Av. de Madrid i en la Trav. de les Corts, doncs en 

eliminar un sentit, les interseccions són més senzilles i la seguretat de la via augmenta, 

tant per als conductors com per als vianants 

- millorar la coordinació semafòrica 

 Madrid als carrers Lluçà i Galileu 

- facilitar les incorporacions a l’Av. de Madrid des dels carrers Pobla de Lillet, Joan 

av. de les Corts des dels carrers Galileu, Lluçà i 

rril bus des del C. Comandant Benítez fins el C. Numància 

e Madrid des del C. Sants fins la Plaça del Centre 

del Centre 

 

I els in

 

 

 

lava, 5 places de càrrega – descàrrega i 13 places 

de motos en el lateral esquerre de l’Av. de Madrid; 51 places de zona blava, 7 places 

es per a motos i 9 parades de taxis en el lateral dret de 

l’Av. de Madrid; i 21 places de zona blava i 4 de càrrega – descàrrega en el C. Berlín 

 

 - facilitar els girs a l’esquerre des de l’Av. de

Güell i Vallespir 

- facilitar els girs a l’esquerre des de la Trav. de les Corts als carrers Vallespir, Joan 

Güell i Gran Via de Carles III 

- facilitar les incorporacions a la Tr

Gran Via de Carles III 

- incorporar un carril bus des del C. Vallespir fins el C. Brasil 

- incorporar un ca

- eixamplar les voreres de l’Av. de Madrid, entre el C. Brasil i la Plaça del Centre 

- traçar un carril bici per l’Av. d

- augmentar les places de zona blava amb el canvi de tipus d’estacionament a 

semibateria en la Plaça 

convenients que comporta són: 

- augment del trànsit per carrers com Lluçà, Joan Güell, Galileu i Vallespir 

- majors rodejos en trajectes curts 

- eliminació de 59 places de zona b

de càrrega – descàrrega, 20 plac
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E plànol 33 es representen els sentits de circulació que s’han eliminat, elsn el  que s’han 

antin l plànol 34 s’explica gràficament els avantatges i els 

inconv

 

Simula

 

ls índexs de saturació. Els volums diaris de trànsit i els índexs de 

turació corresponents als carrers que queden per sobre de l’Av. de Madrid no es poden 

ituació actual, doncs en tractar-se de carrers del districte de Les 

orts, no s’han analitzat en el capítol 4. 

 saturació (65 %), degut a la disponibilitat d’1 carril 

és. 

 de les Corts: el nombre de vehicles que circulen per aquesta via varia entre els 19.500 

n el tram a tocar al C. Entença (43 % de la capacitat de la via), els 29.000 a l’alçada del C. 

. Entença: aquesta via no presenta problemes de saturació, doncs el seu índex es situa al 

m gut i els que s’han modificat, i en e

enients comentats. 

ció macroscòpica 

A continuació es comenten els resultats que s’han obtingut de la simulació efectuada amb el 

TransCad després d’haver introduït els canvis proposats. El plànol 35 mostra els volums diaris 

de trànsit i el plànol 36 e

sa

comparar amb els de la s

C

 

Av. de Madrid: en el tram comprès entre el C. Sants i el C. Brasil s’observa un augment de 

gairebé 2.000 vehicles diaris, passant d’un índex de saturació del 35 % al 38 % a l’inici del 

tram, i d’un índex del 50 % al 56 % al final del tram. El tram comprès entre el C. Brasil i el C. 

Berlín, comptabilitza un augment superior de vehicles, al voltant dels 8.000 diaris, mantenint-

se pràcticament constant el seu índex de

m

 

C. Berlín: en aquest carrer s’observa una major saturació respecte la situació inicial: es passa 

dels 38.000 vehicles diaris als 48.000, el que suposa un volum de trànsit del 80 % de la 

capacitat de la via. 

 

Trav.

e

Galileu o C. Joan Güell (65 % de la capacitat de la via) i els 36.000 a partir de la Gran Via de 

Carles III (80 % de la capacitat de la via). 

 

C

voltant del 55 %. 
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C. Numància: el nombre de vehicles diaris que hi circulen entre la Trav. de les Corts i el C. 

Berlín és d’uns 38.000, el que suposa un 60 % de la capacitat de la via. 

tuades en l’Av. de Madrid i la Trav. de les Corts, no semblen afectar gaire 

 aquests carrers. Tots ells presenten un volum de trànsit inferior als 5.000 vehicles diaris i un 

.2. Actuacions de carril bici 

lògic per la seva nul·la contaminació, tant acústica com 

tmosfèrica, i per la contribució a descongestionar el trànsit urbà. És a dir, la bicicleta és un 

ubstituir el cotxe en molts desplaçaments, i fins i tot, 

ssegurar el ‘porta a porta’, si les infrastructures viàries ho permeten. 

 a la cohabitació amb les bicicletes. 

 més l’espai de la calçada és limitat i no es pot eixamplar per a la inserció d’un carril bici. 

es, com es veurà en aquest capítol, per la implantació 

e carrils bici sense que afecti de manera perjudicial a la circulació de vehicles motoritzats. 

 

C. Vallespir, C. Galileu, C. Joan Güell, C. Lluçà, C. Comandant Benítez: les 

modificacions efec

a

índex de saturació inferior al 30 %. 

 

7
 

Avui dia la bicicleta és un mitjà de transport que comença a tenir importància en la mobilitat 

per la ciutat de Barcelona. Se la considera un mitjà de transport modern per la seva flexibilitat 

d’utilització i de moviment, sa i eco

a

mitjà de transport alternatiu que pot s

a

 

Tot i això, la integració de la bicicleta en el trànsit de vehicles motoritzats comporta una sèrie 

de problemes, principalment funcionals i de seguretat viària, donat que s’han de compartir uns 

espais comuns sense que es produeixi cap tipus de perill. 

 

7.2.1. Problemàtica de les bicicletes 

 

Com ja s’ha apuntat, el principal inconvenient en la circulació de les bicicletes és la 

inseguretat davant dels vehicles de motor quan es comparteix la via. La calçada només està 

dissenyada per als vehicles de motor, no està pensada per

A

No obstant, es poden proposar iniciativ

d
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Un altre dels problemes és l’estacionament, el qual només està previst per als cotxes; no hi ha 

gaires aparcaments de bicicletes on es garanteixi una seguretat contra els robatoris ni la 

protecció contra la intempèrie.  

 

7.2.2. Traçat del carril bici 

 

Quan es planifica un carril bici, a més de garantir uns mínims de seguretat, també s’ha de tenir 

resent el comportament dels ciclistes: el ciclista pensa i es comporta de manera similar al 

ajectes més curts en temps i en distància, prefereix itineraris 

òmodes, on els camins siguin rectes i no sinuosos, i on mantingui una velocitat constant, 

 que permetin el trànsit normal de les 

icicletes amb les maniobres d’avançament, parada, etc., i que aquesta circulació es produeixi 

eixen el seu ús. En aquest últim cas, 

 vorera ha de tenir un mínim de 4 metres d’amplada i és recomanable que el carril estigui 

leig. 

 

p

vianant, és a dir, busca els tr

c

sense haver de frenar o alentir. Un carril bici amb un pendent excessiu, un paviment deficient, 

on les aturades siguin freqüents i a on no hi hagi la seguretat o protecció suficient davant 

d’altres vehicles, pot no ser utilitzat pels seus usuaris. 

 

Característiques del carril bici i criteris de disseny 

 

Els carrils bici han de tenir unes dimensions mínimes

b

amb unes condicions de seguretat i comoditat suficients. 

 

El traçat del carril bici pot discórrer per sobre de la calçada, on les bicicletes utilitzen una part 

d’aquesta, delimitada per una línia marcada a terra o per elements laterals de protecció, o per 

sobre de la vorera, on els vianants i els ciclistes compart

la

delimitat per marques vials, per no suposar un perill per als vianants. En qualsevol dels 2 

casos anteriors, els elements geomètrics que s’han de considerar en el disseny d’un carril bici 

són l’amplada, els radis de gir i els pendents. 

 

• Amplada: per velocitats entre 15 i 30 km/h, la secció de carril bici ocupada per un ciclista en 

marxa es situa al voltant d’1 metre d’amplada, considerant les oscil·lacions o correccions de la 

trajectòria propis de la bicicleta durant el peda
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plada de carril bici uni

de doble sent

ent dels 2 ci

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.1 Am direccional 

uan es vol projectar un carril bici it de circulació s’ha de tenir en compte 

espai de resguard en l’encreuam clistes circulant en sentits oposats i/o en el 

salvament d’obstacles laterals; la secció mínima del carril bici és de 2 metres d’amplada. 

 

                                           

 

 

Q

l’

 
 
 
 
 
       

       

rril bici bidireccional 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
Fig. 7.2 Amplada de ca
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• Radis de gir: el radi de g  disseny de carrils bici. Es 

alcula amb la següent equació: 

ir és un altre element important en el

c

 
 

 on R és el radi de gir expressat en m 

Pend portant en el traçat d’un carril bici, donat que 

flueix iclista, és a dir, en la comoditat. Per tant, es 

esaconsella que un itinerari tingui un pendent superior al 5 %. 

s tenen lloc la major part dels 

cidents en els que es veuen implicats els ciclistes amb els altres usuaris de la via. És 

a senyalització, tant l’horitzontal com la vertical, és un element indispensable pel correcte 

que permet que els ciclistes, els automobilistes i els vianants 

oneguin l’espai que està reservat per la seva circulació i amb quins altres usuaris de la via 

a de transmetre una sensació de seguretat en la circulació 

e tots els usuaris per la via. 

a darrera condició indispensable en la planificació de carrils bici és la possibilitat 

cleta a l’inici i al final dels trajectes, on es garanteixi una protecció contra 

    R = 0,24 · v + 0,42           (Eq. 7.1) 

 

      v és la velocitat expressada en km/h  

 

• ents: el pendent és un paràmetre im

in  en la velocitat i en el cansament del c

d

 

 Per finalitzar amb els criteris de disseny, cal no oblidar-se de les interseccions. Aquestes són 

elements crucials en el disseny de carrils bici, ja que sobre elle

in

recomanable que totes les interseccions estiguin regulades semafòricament per garantir la 

màxima seguretat. 

 

Senyalització i enllumenat 

 

L

funcionament de la via, ja 

c

poden compartir o no el seu espai.  

 

L’enllumenat del carril bici ha de garantir la visibilitat d’aquest, de les senyalitzacions, dels 

vehicles, dels vianants, i fins i tot, h

d

 

L’estacionament 

 

L

d’estacionar la bici
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els robatoris i, si és possible, contra la intempèrie. Aquest estacionament pot ser en superfície 

bicar un carril bici a Sants-Montjuïc és força complicat ja que o es perjudica el trànsit 

s perjudica l’aparcament de vehicles a la 

alçada. S’ha d’arribar doncs, a una situació de compromís, en la que les parts que surten 

na de les propostes de carril bici és projectar-ne un a l’Av. de Madrid, des del C. Sants fins 

il bici que va per tota la rambla que cobreix la 

onda del Mig, i des del C. Brasil fins la Plaça del Centre. 

ble la projecció del carril bici per 

obre d’aquesta, no havent d’eliminar l’aparcament a la calçada ni cap dels carrils dedicats a 

or. S’ha pensat en ubicar-lo en l’espai que 

ctualment està reservat per l’aparcament a la calçada, és a dir, es pretén eixamplar els actuals 

a través de suports clavats a terra, en els quals es poden encadenar les rodes i el quadre, o 

subterrani, on es combina l’aparcament dels vehicles motoritzats amb el de les bicicletes. 

 

7.2.3. Actuacions de carril bici a Sants-Montjuïc 

 

U

motoritzat, o es perjudica el trànsit de vianants, o bé e

c

perjudicades en resultin el mínim possible. A part de tenir present això, a l’hora de traçar els 

nous carrils bici s’ha pensat en l’ús potencial d’aquests; és a dir, s’ha intentat ubicar els carrils 

bici de manera que es pugui maximitzar el seu ús, donant accés a diferents parades de metro 

de les línies L1, L3 i L5, a l’estació de trens de Sants, i enllaçant amb altres carrils bici ja 

existents per tal de donar continuació. En el plànol 37 es representen els traçats dels nous 

carrils bici que s’han proposat i els dels carrils bici ja existents i en el plànol 38 es poden 

veure de manera gràfica les següents 3 actuacions. 

 

• Carril bici en l’Av. de Madrid (actuació 3) 

 

U

el C. Brasil, podent enllaçar en aquí amb el carr

R

 

La gran amplària de la vorera dreta (gairebé 8 metres) que hi ha en el tram de l’Av. de Madrid 

comprès entre el C. Sants i el C. Brasil, fa que sigui facti

s

la circulació motoritzada; només els vianants serien els únics que sortirien en certa manera 

perjudicats en disposar d’1 metre menys de vorera. 

 

El traçat del carril bici pel tram de l’Av. de Madrid comprès entre el C. Brasil i la Plaça del 

Centre comporta majors canvis que en el tram anteri

a
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2,80 metres de la vorera dreta (la que pertany a Sants-Montjuïc) utilitzant els 2,50 metres de 

l’amplada de l’aparcament i utilitzar-ne 1 metre per fer passar el carril bici per sobre; 

d’aquesta manera també es guanyaria espai per als vianants. Com aspecte negatiu, aquest 

eixamplament de vorera comporta, com ja s’ha mencionat, l’eliminació de places 

d’aparcament; més concretament, l’eliminació de 51 places d’estacionament limitat (zona 

blava), 7 places de càrrega – descàrrega, 9 places reservades als taxis i 20 places de motos. En 

l’apartat d’actuacions d’aparcament s’explicarà quines són les propostes per tal de pal·liar 

aquesta reducció d’aparcament. 

 

Malauradament, la primera intenció de continuar el carril bici pels carrers Berlín i París 

(aquest últim ja en el districte de l’Eixample) no és possible, ja que a partir del C. Berlín la 

alçada s’estreny i com demostren les diverses simulacions efectuades amb el TransCad, són 

n un principi s’havia pensat en projectar el carril bici pel C. Numància i així poder enllaçar 

n l’Av. de Josep Tarradellas. Novament, la vorera 

o és el bastant ampla per traçar el carril bici per sobre d’ella i les simulacions efectuades 

c

necessaris els 4 carrils (havent eliminat l’aparcament a la calçada i havent-lo convertit en un 

carril de circulació) per a què no s’arribi a un percentatge elevat de saturació (veure actuació 

2). La vorera del C. Berlín, tot i ser més ampla que la vorera actual de l’Av. de Madrid, no ho 

és el suficient per permetre un carril bici per sobre d’ella. No obstant, el traçat del carril bici 

fins la Plaça del Centre permet donar accés a la línia L3 del metro, és a dir, es podria crear un 

estacionament per a les bicicletes de manera que l’usuari pogués estacionar la seva i a 

continuació pogués agafar el metro  per desplaçar-se a un punt de la ciutat a on el carril bici 

no hi arriba. 

 

• Carril bici en el C. Alcolea (actuació 4) 

 

E

amb el que ja existeix en el C. Tarragona o e

n

indiquen que no és possible convertir un dels carrils de circulació de vehicles motoritzats en 

carril per a circulació de bicicletes. Tanmateix, en no poder continuar el carril bici de l’Av. de 

Madrid pel C. Berlín, tampoc tindria sentit ubicar-ne un al C. Numància, ja que no hi hauria 

continuïtat entre aquests 2 carrers. 
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S’ha optat doncs, en projectar un carril bici en el C. Alcolea, de manera que enllaçaria amb el 

Pg. de Sant Antoni, en el qual també està previst fer un carril per a les bicicletes fins el C. 

arragona (veure actuació 5). Es tractaria de peatonalitzar el C. Alcolea, permetent únicament 

n aquest cas es proposa ubicar un carril bici de doble sentit de circulació en el Pg. de Sant 

, a on es té l’opció d’enllaçar amb el que 

assa per aquest carrer o amb el que passa per l’Av. de Josep Tarradellas. 

pensat ubicar-lo en 

espai que actualment utilitzen els vehicles pel seu estacionament, és a dir, es tractaria 

Rector Triadó. En aquest tram tampoc hi hauria cap interferència amb els vianants, 

 que l’amplada d’aquesta vorera (en el tros més estret) és de 8 metres, amb la qual cosa seria 

factible compartir l’espai. A partir del C. Rector Triadó s’haurien de fer una sèrie de canvis 

T

la circulació de vianants, de bicicletes i dels vehicles que volen accedir als seus garatges 

privats. Aquesta actuació de peatonalització, com s’explicarà més detalladament en l’apartat 

corresponent, és possible realitzar-la gràcies a la poca circulació de vehicles que hi ha 

actualment en aquest carrer (menys de 800 vehicles al dia). S’ha de pensar però, que 

s’eliminarien 88 places d’aparcament lliure en calçada, incrementant el dèficit nocturn de la 

zona. Per pal·liar aquest efecte negatiu es podria deixar estacionar únicament durant el període 

nocturn, ja que durant la nit el trànsit de vianants i de bicicletes disminueix significativament. 

 

• Carril bici en el Pg. de Sant Antoni (actuació 5) 

 

E

Antoni, des de la Plaça de Sants fins el C. Tarragona

p

 

El traçat del carril bici per aquest passeig es pot dividir en 3 trams. El primer tram és el 

comprès entre la Plaça de Sants i la Plaça de Joan Peiró, el qual s’ha 

l’

d’eliminar l’aparcament en calçada, eixamplar la vorera en 2 metres i fer passar el carril bici 

per sobre d’ella. D’aquesta manera no es perjudicaria ni el trànsit de vianants ni el trànsit de 

vehicles motoritzats; únicament es perdrien 35 places d’aparcament lliure en calçada. Just 

abans d’arribar a la Plaça de Joan Peiró s’hauria de direccionar el carril bici a la vorera de 

l’altre costat (la que està tocant al Parc de l’Espanya Industrial), mitjançant un gir suau i un 

semàfor que regulés tant el trànsit de vehicles motoritzats, com el de bicicletes, com el de 

vianants. 

 

El segon tram mencionat començaria en aquesta vorera i es perllongaria per sobre d’aquesta 

fins el C. 

ja
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per poder continuar amb el traçat del carril bici fins el C. Tarragona, donat que en el tram 

final la vorera s’estreny. Aquests canvis consistirien en eixamplar la vorera dreta utilitzant els 

2,50 metres d’amplada de l’actual carril de circulació de vehicles i fer passar el carril bici per 

sobre; per no quedar-se la via amb un carril menys de circulació, s’hauria d’eliminar 

l’aparcament que hi ha en el costat esquerre (el que està tocant a la Plaça del Països Catalans). 

Per tant, es perdrien 21 places d’aparcament lliure en calçada amb la finalitat d’utilitzar aquest 

espai com a carril de circulació de vehicles. 

 

De la mateixa manera que en la Plaça del Centre, es podria ubicar un estacionament de 

bicicletes en la Plaça dels Països Catalans, amb l’objectiu de facilitar els desplaçaments 

multimodals (en aquest cas: bicicleta + tren o bicicleta + metro). Finalment, només comentar 

ue s’ha desestimat la idea de fer continuar el carril bici des de la Plaça de Sants fins la Plaça 

ermetre les funcions relacionades amb els vianants: passejar, ser un lloc de trobada, d’espera, 

m  s’ha de pensar només en millorar la capacitat i 

 comoditat del trànsit motoritzat, també s’ha de pensar en la millora del confort i la seguretat 

s-Montjuïc. 

q

Espanya, al llarg dels carrers Sants i Creu Coberta, ja que en tractar-se d’un eix comercial, 

s’ha preferit (considerant l’aplicació de l’actuació 1) utilitzar l’espai corresponent d’un dels 

carrils de circulació eliminats per ubicar noves places d’aparcament i de càrrega – descàrrega. 

 

7.3. Actuacions de peatonalització 
 

Els carrers no només han de permetre la circulació de vehicles, sinó que també han de 

p

de co pres, etc. En l’ordenació del trànsit no

la

dels vianants. 

 

Per tot això, en aquest capítol, es proposaran una sèrie d’actuacions, seguint uns criteris i 

tenint en compte els avantatges i inconvenients que comporta la peatonalització d’alguns 

carrers de Sant
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7.3.1. Avantatges i inconvenients en la peatonalització 

l principal avantatge per als veïns és l’eliminació del trànsit de vehicles per la via, amb la 

onseqüent tranquil·litat en la zona, reducció del nivell de soroll i augment d’espai i confort 

tzació són la promoció i animació 

omercial, la millora de la imatge del barri i la revalorització del patrimoni arquitectònic i 

tat el nou carril peatonalitzat pels seus desplaçaments. A més, la peatonalització 

limina espai d’aparcament en la calçada, per la qual cosa és delicat portar-la a terme en zones 

 peatonalització d’un carrer és impossible quan hi ha un 

olum de trànsit motoritzat important o una gran demanda d’aparcament. No obstant, si no es 

totalment reservats als vianants, pot ser interessant 

emipeatonalitzar els carrers, és a dir, permetre un accés restringit a determinats usuaris: 

ts), d’estada (repòs, vida social de barri, 

spera davant d’una escola) i d’activitat (passejos, mirar aparadors). En definitiva, serà 

 

E

c

per al vianant. Altres avantatges que comporta la peatonali

c

artístic. 

 

Malgrat això, la creació d’espais per als vianants implica la restricció del trànsit de vehicles, 

obligant, en alguns casos, a donar més rodeig als automobilistes que utilitzaven amb 

anteriori

e

on hi ha dèficit d’aparcament, fet que succeeix en la major part del districte de Sants-

Montjuïc. S’ha d’arribar, doncs, a un conveni o equilibri entre peatonalitzar o conservar 

places d’aparcament en la calçada. 

 

7.3.2. Criteris de peatonalització 

 

En primer lloc, cal remarcar que la

v

vol arribar a la creació d’espais 

s

residents que volen accedir al seu garatge privat, vehicles de servei, de distribució de 

mercaderies, etc., o ampliar les voreres. Tant la peatonalització com la semipeatonalització 

que es dugui a terme serà en vies de la xarxa local. 

 

Seran d’actuació prioritària carrers comercials, carrers que portin a un punt atractiu del barri, 

carrers a on hi hagi terrasses de cafè, mercats, escoles i biblioteques, casals d’avis, etc., 

assegurant així les funcions de pas (desplaçamen

e

d’actuació prioritària allà on hi hagi un fluxe important de vianants. 
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7.3.3. Criteris de disseny 

 

Les voreres han de ser prou amples per a què els vianants es puguin desplaçar amb comoditat, 

nse haver de baixar a la calçada per manca d’espai. L’amplada mínima que es recomana en 

 incloent l’espai que ocupen les senyalitzacions de trànsit. Quan 

amplada del carrer no permet incorporar voreres d’aquesta dimensió (situació que succeeix 

eix en zona per als vianants. L’element que indica l’entrada a una 

ona on els vianants tenen preferència és doncs, un lleuger pendent, que justament, 

ent, sobretot durant la 

it. Una solució d’equilibri seria prohibir la circulació i l’estacionament de vehicles només 

se

una vorera és de 2,50 metres,

l’

en els carrers del casc antic dels barris de Sants-Montjuïc), pot ser interessant peatonalitzar o 

semipeatonalitzar el carrer. 

 

El criteri de disseny que més s’utilitza a l’hora de peatonalitzar o semipeatonalitzar un carrer 

és evitar la separació entre la calçada i la vorera, és a dir, tota la via es pavimenta a un mateix 

nivell i la calçada es convert

z

constitueix l’element de transició entre les zones de circulació motoritzada i les zones de 

vianants. En el cas de què es permeti la circulació de determinats vehicles, aquest pendent 

indica a l’automobilista que entra en una zona on s’espera d’ell que adopti una circulació lenta 

i respectuosa amb els vianants, que són els qui tenen prioritat en la via. 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, peatonalitzar o semipeatonalitzar un carrer comporta 

necessàriament l’eliminació de places d’aparcament. En el cas de Sants-Montjuïc, és un 

problema afegit, ja que aquest districte pateix un gran dèficit d’aparcam

n

durant el període diürn (excepte per als vehicles de serveis, de càrrega – descàrrega i els que 

volen accedir a un garatge privat), permetent durant la nit la lliure circulació i l’estacionament 

al carrer, que és quan hi ha més demanda d’aparcament. Els elements que controlarien aquests 

accessos serien fitons electro – hidràulics, és a dir, fitons retràctils automàtics que durant el 

dia es mantindrien aixecats i durant la nit abaixats. 
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7.3.4. Actuacions de peatonalització a Sants-Montjuïc 

 

C. Brasil i la Plaça del Centre, són 

astant estretes (2,80 metres d’amplada, incloent arbrat, senyalitzacions i mobiliari urbà), 

tant comercial i que el nombre de vianants que hi circula és 

ignificatiu. Per aquest motiu es proposa eixamplar les voreres 2,50 metres més a cada costat, 

e Sant Antoni ja té una amplada adequada per passejar còmodament, per 

esplaçar-se a l’estació de trens de Sants, per ser un lloc de repòs, etc., fins i tot permet la 

stival. Així doncs, l’eixamplament de la vorera que es vol 

ur a terme en aquesta actuació no és per ampliar l’espai per als vianants, sinó per projectar 

ixamplar un tram de vorera del C. Gavà (el comprès 

ntre els carrers Mossèn Amadeu Oller i Viladecans), ja que en eliminar la circulació en sentit 

arrils perd la seva funció i es pot convertir en espai per als vianants. 

questa ampliació de vorera en resulta molt adient donat que en aquest tram s’hi ubica una 

escola, una biblioteca i una església, el que implica un moviment important de persones. 

 

• Av. de Madrid (actuació 6)

 

S’ha observat que les voreres de l’Av. de Madrid, entre el 

b

considerant que és una via bas

s

que és l’amplada que correspon a l’actual aparcament a la calçada. Per tant, s’eliminarien 59 

places d’estacionament limitat (zona blava), 5 places de càrrega – descàrrega i 13 places de 

motos en el lateral esquerre (el que toca al districte de Les Corts), i 51 places de zona blava, 7 

places de càrrega – descàrrega, 9 places per a taxis i 20 per a motos en el lateral dret. 

L’ampliació dels 2,50 metres de la vorera esquerra seria íntegrament per als vianants, mentre 

que l’eixamplament de la vorera dreta es compartiria amb un carril bici d’1 metre d’amplada 

(veure actuació 3). 

 

 • Pg. de Sant Antoni (actuació 7) 

 

La vorera del Pg. d

d

instal·lació de terrasses en l’època e

d

un carril bici en aquesta via (veure actuació 5). Això comporta l’eliminació d’un total de 56 

places d’aparcament lliure en calçada. 

 

• C. Gavà (actuació 8) 

 

La realització de l’actuació 1 permet e

e

Plaça Espanya un dels c

A

 



Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc                                                       77 

• C. Alcolea (actuació 9) 

 

Totes les actuacions que s’expliquen a continuació ja no es basen en eixamplar únicament la 

vorera, sinó en peatonalitzar tot el carrer o un tros d’aquest. En aquest cas, s’ha proposat 

peatonalitzar el C. Alcolea per a què els vianants disposin de més espai del que tenen ara (una 

plada en cada un dels laterals). No obstant, un altre motiu important 

s per incorporar un carril bici que enllaci els carrils bici proposats en l’Av. de Madrid i en el 

als (1,40 metres), són 

otiu de peatonalitzar aquests 2 carrers. Com en el cas anterior, durant el període diürn, 

rvei, als de distribució de mercaderies i 

ls dels residents per entrar o sortir d’algun dels garatges ubicats en aquests carrers. Uns 

,20 metres 

’amplada), poc trànsit de vehicles (al voltant de 500 vehicles/dia), etc. Per no perjudicar 

 es pretén que les 31 places estiguin disponibles durant aquest 

eríode, estant els fitons abaixats. 

vorera d’1,40 metres d’am

é

Pg. de Sant Antoni. Aquesta actuació és possible dur-la a terme perquè es tracta d’una via 

local amb un fluxe de vehicles poc important (menys de 800 vehicles diaris); tot i així, 

comporta l’eliminació de 88 places d’aparcament lliure, incrementant el dèficit existent. Com 

ja s’ha comentat anteriorment, una política d’actuació seria permetre l’estacionament durant 

el període nocturn, amb la condició d’alliberar la plaça al matí següent. 

 

• C. Noguera Pallaresa – C. Almeria (actuació 10) 

 

La localització de 2 escoles i d‘un parc, amb el que això implica: moviment de nens i de 

persones adultes, juntament amb la poca amplitud de les voreres actu

m

l’accés de vehicles motoritzats es restringiria als de se

a

fitons electro – hidràulics s’encarregarien de regular aquests accessos. Durant el període 

nocturn es podrien utilitzar les 38 places d’estacionament eliminades durant el dia. 

 

• C. Corral (actuació 11) 

 

Actuació basada en uns motius i amb uns pre-requisits molt semblants a l’anterior: trànsit 

important de persones degut a l’existència d’un camp de futbol, voreres estretes (1

d

l’aparcament durant la nit

p
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• C. de l’Espanya Industrial (actuació 12) 

 

Aquest carrer és molt utilitzat per les persones que volen accedir al Parc de l’Espanya 

dustrial, el qual a part de ser una zona d’esbarjo, de passeig, de repòs, de trobada, etc., 

mbé és una zona que ubica un polisportiu i un centre cívic. S’observa que l’espai d’aquest 

(voreres d’1,80 metres d’amplada); per aquest 

otiu seria recomanable peatonalitzar-lo. Com és costum, s’eliminarien places d’aparcament 

alització 

’aquests 2 carrers (C. Àliga i C. Hostafrancs) fins la Ctra. de la Bordeta, ja que els trams no 

nt estretes (1,40 metres d’amplada en el cas del C. 

liga), amb la consegüent incomoditat d’haver de baixar a la calçada quan es troben en una 

at Nou (línia L1). El tram comprès entre els carrers 

ndalusia i Burgos no disposa d’una vorera conseqüent amb el nombre de persones que hi 

rera esquerra de 0,60 metres i la de la dreta d’1,60 metres. El 

ue es proposa amb aquesta actuació és doncs, que aquest tram es destini únicament als 

In

ta

carrer destinat als vianants no és suficient 

m

en el període diürn, concretament 13 d’aparcament lliure i 14 de motos. Les 9 places de 

càrrega – descàrrega que també es comptabilitzen estarien disponibles, per no perjudicar la 

distribució de mercaderies. Aquest control d’accés es faria a través de fitons mòbils. 

 

• Mercat d’Hostafrancs (actuació 13) 

 

Els 2 carrers que queden a la part dreta i esquerra del mercat d’Hostafrancs ja són 

completament peatonals. El que es proposa en aquesta actuació és continuar la peaton

d

peatonalitzats disposen de voreres basta

À

mateixa vorera 2 persones amb el carro de la compra. A més, aquests 2 carrers disposen de 

comerç, amb el que la peatonalització seria beneficiosa per aquests establiments. El trànsit de 

vehicles que es comptabilitzen són aproximadament 500 diaris a cada carrer, fet que no 

impediria portar a terme l’actuació.  

 

• Riera de Tena (actuació 14) 

 

La Riera de Tena és un carrer en què la majoria dels desplaçaments que s’hi efectuen són per 

accedir a l’estació de metro Merc

A

circulen, sent l’amplada de la vo

q

vianants. La peatonalització d’aquest tram no impediria l’accés dels veïns a un garatge privat 
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que s’hi ubica en aquí, ni la conservació de les 5 places de càrrega – descàrrega que es 

comptabilitzen. 

 

• C. de la Font Honrada (actuació 15) 

 

Per aquest carrer del barri del Poble Sec també hi circula un nombre considerat de persones ja 

ue a través d’ell es dóna accés a un centre cultural, a una església i a la Plaça de Santa 

de vida social del barri. Les voreres que permeten 

quest trànsit de vianants són d’1,40 metres d’amplada, sent l’espai bastant just quan es 

ri del Poble Sec que es proposa peatonalitzar. El motiu és 

existència d’un centre sanitari que atrau a bastant gent. El principal inconvenient no és la 

ida perfectament per un altre carrer, sinó el fet de 

o disposar de 29 places d’estacionament lliure i 5 places de motos durant el període diürn. 

ntoni i el 

. Premià, format pels carrers Salou, Ciceró, Eusebi Planas, López Catalán, Autonomia i 

 Es tracta del casc antic de Sants, amb pisos vells i alguns 

’ells abandonats. Els carrers són tan estrets que les voreres no arriben al metre d’amplada i és 

usual que la gent vagi per la calçada. De fet, més que una actuació de peatonalització seria 

q

Madrona, important punt de trobada i 

a

troben 2 persones de cara. En tractar-se d’una via de la xarxa local amb un fluxe de vehicles al 

voltant dels 700 diaris, no hi hauria inconvenient en restringir el pas d’aquests vehicles 

mitjançant fitons electro – hidràulics. L’únic problema seria l’eliminació de l’estacionament 

diürn (76 places a la calçada); les 3 places de càrrega – descàrrega es mantindrien per no 

afectar negativament la distribució de mercaderies. Durant el període nocturn es permetria la 

lliure circulació i estacionament. 

 

• C. de la Creu dels Molers (actuació 16) 

 

Aquest és el segon carrer del bar

l’

circulació dels vehicles, que pot ser absorb

n

Com en les anteriors actuacions, en aquest període, només es permetria la circulació de 

determinats vehicles (els de serveis, els de distribució de mercaderies i els de veïns). 

 

• Triangle de Sants (actuació 17) 

 

S’entén per Triangle de Sants el territori que queda entre el C. Sants, el Pg. de Sant A

C

Riego (aquest últim ja és peatonal).

d
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més convenient una actuació urbanística, tirant tots aquests edificis vells, construint-ne de 

nous i projectant carrers més amples. No obstant, en aquest projecte només es considera 

l’actuació de peatonalització. 

 

• Altres actuacions 

 

A part d’aquestes actuacions comentades, a Sants-Montjuïc n’hi ha molts altres carrers o 

trams d’aquests susceptibles de ser peatonalitzats. No obstant, la falta d’aparcament en la 

ajoria de les zones no recomana prescindir de les places que s’oferten en aquests carrers. 

er finalitzar aquest capítol, només comentar que s’han aprovat actuacions relacionades amb 

ció 

e zona verda al C. Viriat; cobertura de les vies del tren i urbanització d’una nova rambla 

ansport públic 

ccés als ferrocarrils (metro, FGC i tren de rodalies) i de l’accés als autobusos. 

ígon 

dustrial i el port. Són zones amb unes característiques molt diferents a la resta de les zones 

t important. 

m

 

P

l’espai públic i per tant, amb la mobilitat de persones. Algunes d’aquestes són: aprovació del 

pla urbanístic per a la transformació de Can Batlló, amb la creació de zones verdes, nous 

habitatges i equipaments; transformació de l’Estació de Sants i el seu entorn, amb la crea

d

entre la Plaça de Sants i la Riera Blanca; etc. 

 

Totes les actuacions de peatonalització que s’han explicat, s’indiquen de manera gràfica en el 

plànol 39. 

 

7.4. Actuacions d’accessibilitat al tr
 

Les actuacions d’accessibilitat que es comenten en aquest apartat s’enfoquen des del punt de 

vista de l’a

 

7.4.1. Actuacions d’accessibilitat als ferrocarrils 

 

En el districte de Sants-Montjuïc destaquen 2 zones en les que no hi ha servei d’aquests 

mitjans de transport ferroviaris; una és Montjuïc i l’altra la Zona Franca, incloent el pol

in

del dis ricte, però amb una atracció de persones molt 
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La construcció de la nova línia de metro L9 donarà servei a bona part del polígon industrial i a 

la part més residencial de la Zona Franca a través de 2 ramificacions. Com es pot veure en el 

plànol 40, la primera ramificació estarà formada per les estacions Mercabarna, Parc Logístic i 

Fira, i la segona ramificació per les estacions Zona Franca ZAL, Zona Franca Port, Zona 

ranca Litoral, Foc Cisell, Foneria i Ildefons Cerdà. També es preveu la continuació de la 

 tenen una 

apacitat menor de passatgers i una freqüència de pas bastant més baixa. L’estudi 

n el capítol 5 demostra que l’accessibilitat 

s bastant bona en tot el districte, excepte en alguna zona puntual en el barri de Sants, a 

 i Creu Coberta en 

ntit Collblanc, la circulació per l’Av. de Madrid en sentit Llobregat i la circulació per la 

ulació en carril bus, per tal de no perjudicar o afectar les línies d’autobús que 

ansiten en el sentit eliminat. Així doncs, s’incorporaria un nou carril bus des de la Plaça 

F

línia de metro L2, la qual donarà servei al recinte firal de Montjuïc i a les zones del voltant. A 

més, permetrà un accés directe entre el recinte firal mencionat i el de l’Hospitalet. 

 

7.4.2. Actuacions d’accessibilitat als autobusos 

 

La circulació dels autobusos per Sants-Montjuïc es realitza per les vies principals; pels carrers 

més locals també hi circulen autobusos, els anomenats ‘busos del barri’, els quals

c

d’accessibilitat a aquest mitjà de transport efectuat e

é

Montjuïc i en el polígon industrial de la Zona Franca. Les actuacions que es volen proposar 

tenen l’objectiu de millorar l’accessibilitat d’aquestes zones mencionades. 

 

• Carril bus al C. Sants – C. Creu Coberta, a l’Av. de Madrid i a la Trav. de les Corts 

(actuació 18) 

 

Com a conseqüència d’eliminar la circulació de vehicles pels carrers Sants

se

Trav. de les Corts en sentit Besòs, s’ha decidit convertir un dels carrils en els que s’ha 

eliminat la circ

tr

Espanya fins el C. Olzinelles, un altre des de la Plaça del Centre fins el C. Brasil, a on 

enllaçaria amb el ja existent entre el C. Comandant Benítez i el C. Arizala, i un tercer des del 

C. Comandant Benítez fins el C. Numància. D’aquesta manera, s’aconseguiria un millor 

servei ja que la velocitat comercial augmentaria i milloraria la regularitat. 
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• Bus 91 (actuació 19) 

 

Aquesta actuació també es planteja com a conseqüència d’eliminar la circulació de vehicles 

el C. Gavà en sentit Plaça Espanya, és a dir, l’actuació 1 comporta que una part del 

corregut que actualment realitza la línia 91 per accedir al seu destí (La Rambla) s’hagi de 

eure en el plànol 41, es proposa que el tram del C. Gavà es supleixi 

mb el C. Olzinelles, el C. Sants, el C. Creu Coberta i el C. Moianès; això suposa haver de 

 que no disposa de parades de bus a menys de 

00 metres. Per aquest motiu es proposa modificar l’itinerari de la línia 115 (bus del barri) 

servei a aquesta zona i a la vegada unir els 3 barris que queden per 

obre de la Gran Via de les Corts Catalanes: el barri de Sants, el barri d’Hostafrancs i el barri 

titució, C. Badal, C. 

uetzal i tornaria a enllaçar amb el C. Parcerisa. Les parades noves, algunes de les quals es 

compartirien amb les parades d’altres línies, s’ubicarien en: C. Nicaragua - Av. de Josep 

p

re

modificar. Com es pot v

a

donar una major volta i la possible molèstia per algun usuari al que se li allunyi la parada, 

però per altra banda, suposa una major accessibilitat en incrementar el nombre de parades. 

Així doncs, s’eliminarien les parades ubicades en: C. Constitució - C. Mossèn Amadeu Oller, 

C. Gavà - C. Viladecans i C. Gavà - Ptge. Solsona, i s’ubicarien de noves en: C. Olzinelles - 

C. Constitució, C. Olzinelles - C. Noguera Pallaresa, C. Olzinelles - Pl. Bonet i Muixí, C. 

Sants - C. Olzinelles, C. Sants - C. Gaiarre i C. Moianès - C. Creu Coberta. Aquestes noves 

parades no implicarien la pèrdua de places d’aparcament, doncs es localitzarien en parades 

d’altres línies que ja existeixen en l’actualitat. 

 

• Bus 115 (actuació 20) 

 

De l’anàlisi d’accessibilitat es pot observar que existeix una zona en el barri de Sants, situada 

entre el Pg. de Sant Antoni i l’Av. de Madrid,

2

amb l’objectiu de donar 

s

de La Bordeta. A més, aquesta línia donaria accés al mercat de Sants, al mercat d’Hostafrancs, 

a l’Estació de Sants i a vàries parades de metro de les línies L1, L3 i L5. 

 

El recorregut passaria pels següents carrers: C. Parcerisa (on tindria l’origen i el final), C. 

Constitució, C. Olzinelles, Pg. de Sant Antoni, Av. de Roma, C. Nicaragua, C. Berlín, Av. de 

Josep Tarradellas, C. Viriat, Pg. de Sant Antoni, C. Comtes de Bell·lloc, C. Melcior de Palau, 

C. Joan Güell, C. Sants, C. Creu Coberta, C. Moianès, C. Gavà, C. Cons

Q
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Tarradellas, C. Berlín - Av. de Josep Tarradellas, Av. de Josep Tarradellas - C. Numància, C. 

Comtes de Bell·lloc - C. Viriat, C. Melcior de Palau - C. Vallespir, C. Joan Güell - C. Melcior 

de Palau, C. Joan Güell - C. Sants, C. Sants - C. Olzinelles i C. Sants - C. Gaiarre. En el 

plànol 42 s’explica gràficament aquesta actuació. 

 

En aquest cas, degut a les noves parades, es perdrien unes 12 places d’aparcament lliure en 

calçada (9 places en la zona 86 i 3 en la zona 87). 

 

• Bus 38 (actuació 21) 

 

En el polígon industrial de la Zona Franca també s’observen algunes zones sense servei 

etres, també es vol millorar l’accessibilitat 

 les fàbriques que s’ubiquen a la part dreta del carrer 4 i a la vegada les que s’ubiquen per 

 i haver parades d’autobús en el lateral esquerre del carrer 4 (en el 

ntit descendent) que donen cobertura a les fàbriques abans mencionades, la localització de 

. 126, C. K - C. 40 i Av. dels Ports d’Europa - C. Àrtic. 

el Parc Logístic de la Zona 

ranca, passant per la muntanya de Montjuïc. S’ha observat que en tot el seu trajecte per la 

dir per Montjuïc és Av. Reina 

d’autobús. Amb aquesta actuació, a part de voler aconseguir que aquestes zones tinguin una 

parada de bus a una distància no superior als 200 m

a

sobre del carrer K. Tot

se

les vies del tren en la part central d’aquest carrer, dificulta l’encreuament d’una banda a 

l’altra. 

 

Es proposa doncs, que el bus 38, que té el seu final davant de les cotxeres dels autobusos 

(dipòsit TMB), abans d’arribar al destí, continuï pel carrer A, pugi pel carrer 4, giri al carrer 

K, segueixi pel carrer 6, per l’Av. dels Ports d’Europa, i novament pel carrer A. Les noves 

parades s’ubicarien en: C. A - Dipòsit TMB, C. A - C.4, C. 4 - C. B, C. 4 - C. D, C. 4 - C. E, 

C. 4 núm

 

En el plànol 43 es pot observar la modificació d’aquesta línia. 

 

• Bus 23 (actuació 22) 

 

La línia de bus 23 va des del C. Llançà - Av. del Paral·lel fins 

F

muntanya no té cap parada; la darrera parada abans d’ascen
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Maria Cristina - Pl. Espanya i la primera després de descendir és Pg. de la Zona Franca - C. 

ateix: entre el Pg. de la Zona Franca - C. Cisell i la 

laça Espanya tampoc se’n comptabilitza cap. En aquesta actuació es proposa doncs, afegir 

rocarrils Catalans, C. dels Jocs del 92 - C. Pierre de Coubertin, 

v. de l’Estadi - C. dels Jocs del 92, Av. del Marquès de Comillas - Av. Montanyans, Av. del 

ctuacions d’aparcament 

it que existeix en gairebé totes les zones. En un 

rincipi s’ha pensat en intervencions que tenen com a finalitat aprofitar millor l’espai en 

l tipus d’estacionament (convertir l’estacionament 

n fila en estacionament en bateria o semibateria), però no s’ha trobat cap carrer que permeti 

del Foc. En el seu retorn succeeix el m

P

més parades en el seu trajecte i així millorar l’accessibilitat de diverses zones de Montjuïc 

com el barri de Can Clos, el barri de la Font de la Guatlla – Magòria, el Poble Espanyol i 

diversos complexes esportius. 

 

Com s’indica en el plànol 44, les noves parades, prenent com a destí el Parc Logístic, 

s’ubicarien en l’Av. del Marquès de Comillas - C. Mèxic, Av. del Marquès de Comillas - C. 

Dàlia, Av. de l’Estadi - Pl. de Sant Jordi, C. dels Jocs del 92 - C. Segura i C. del Foc - C. dels 

Ferrocarrils Catalans. I prenent com a destí el C. Llançà - Av. del Paral·lel, les noves parades 

serien: C. del Foc - C. dels Fer

A

Marquès de Comillas - Poble Espanyol i Av. del Marquès de Comillas - Av. Reina Maria 

Cristina. 

 

Finalment, comentar que algunes d’aquestes parades de bus es compartirien amb les parades 

ja existents de la línia 50 i que aquesta actuació comportaria la pèrdua de 8 places 

d’aparcament lliure en calçada de la zona 76. 

 

7.5. A
 

Després d’haver efectuat un estudi sobre l’oferta i la demanda d’aparcament a cada zona de 

recerca del districte de Sants-Montjuïc (capítol 6), en aquest apartat es proposa una sèrie 

d’actuacions encaminades a disminuir el dèfic

p

calçada ja existent, mitjançant canvis en e

e

aquesta actuació sense no haver de perjudicar la circulació de vehicles; els carrers en els que 

és possible l’estacionament en bateria o semibateria, ja es realitza en l’actualitat. Únicament, 

com a conseqüència dels canvis efectuats en l’actuació 2, és possible canviar a 

l’estacionament en semibateria en la Plaça del Centre (veure actuació 27). 
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Així doncs, a part de les noves places d’aparcament derivades de l’actuació 1, s’ha optat per 

convertir algunes places d’aparcament lliure en places de zona blava i/o en places de càrrega – 

descàrrega, i per ubicar possibles pàrkings subterranis en zones on la demanda és important. 

 

7.5.1. Actuacions d’aparcament en calçada 

 

En primer lloc es comptabilitzen les places d’aparcament que s’han eliminat com a 

conseqüència de les actuacions de trànsit, de carril bici, de peatonalització i d’accessibilitat al 

transport públic que s’han proposat. Com que en els càlculs de l’aparcament en el districte no 

an intervingut les motos ni s’han considerat els estacionaments reservats als taxis, ara 

e Les Corts: 59 places de zona blava (eliminació absoluta) 

          5 places de càrrega - descàrrega (eliminació absoluta) 

) 

 absoluta) 

Actuacions 5 i

ctuac  11: z

ctuac  12: z na 85:

ctuac  15: z

h

tampoc es comptabilitzen. 

 

Actuació 1: zona 81: 45 places d’aparcament lliure (eliminació absoluta) 

             4 places de càrrega – descàrrega (eliminació absoluta) 

Actuacions 2 i 6: zona 86: 21 places de zona blava (eliminació absoluta) 

           4 places de càrrega – descàrrega (eliminació absoluta) 

     districte d

 

Actuacions 2, 3 i 6: zona 86: 28 places de zona blava (eliminació absoluta

           zona 87: 23 places de zona blava (eliminació absoluta) 

               7 places de càrrega – descàrrega (eliminació

Actuacions 4 i 9: zona 86: 88 places d’aparcament lliure (prohibició diürna) 

 7: zona 85: 21 places d’aparcament lliure (eliminació absoluta) 

       zona 86: 35 places d’aparcament lliure (eliminació absoluta) 

Actuació 10: zona 84: 38 places d’aparcament lliure (prohibició diürna) 

A ió ona 82: 31 places d’aparcament lliure (prohibició diürna) 

A ió o  23 places d’aparcament lliure (prohibició diürna) 

Actuació 13: zona 81: 66 places d’aparcament lliure (prohibició diürna) 

Actuació 14: zona 83: 1 plaça d’aparcament lliure (prohibició diürna) 

A ió ona 75: 76 places d’aparcament lliure (prohibició diürna) 

Actuació 16: zona 74: 29 places d’aparcament lliure (prohibició diürna) 

Actuació 17: zona 85: 65 places d’aparcament lliure (prohibició diürna) 
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• Sants – C. Creu Coberta (actuació 23) 

 

Com ja s’ha comentat en l’actuació 1, l‘eliminació de la circulació de vehicles pels carrers 

’aparcament al llarg 

ant l’espai d’un dels 

a comercial, el tipus 

 blava, per aconseguir una rotació de places i així 

vitar que aquestes fossin ocupades durant un temps il·limitat, i zona de càrrega – descàrrega, 

aces) i la resta com a zona blava (58 places). La 

ona 84 disposaria d’uns 415 metres (excloent l’espai de les parades dels autobusos), és a dir, 

 – descàrrega en la zona 86, i 

3 places de zona blava i 7 places de càrrega – descàrrega en la zona 87. En aquesta actuació 

s de zona blava en carrers 

ropers a l’Av. de Madrid i al C. Berlín, com són els carrers Tenor Masini, Joan Güell, 

Sants i Creu Coberta en sentit Collblanc permet crear una nova zona d

d’aquests 2 carrers (entre el C. Olzinelles i la Plaça Espanya), utilitz

carrils en els que s’ha eliminat la circulació. En tractar-se d’una zon

d’estacionament més convenient seria zona

e

per evitar situacions de congestió de trànsit quan s’efectuen les operacions de càrrega i 

descàrrega, tal com succeeix en l’actualitat. 

 

Segons la divisió territorial per zones de recerca, aquestes noves places s’ubicarien en la zona 

81 i en la zona 84. La zona 81 disposaria d’uns 365 metres (havent descomptat l’espai 

necessari per a les parades de l’autobús), el que equivaldria a unes 73 places d’aparcament en 

fila (suposant que una plaça té 5 metres de llargada). Un 20 % d’aquestes places s’assignarien 

com a places de càrrega – descàrrega (15 pl

z

aproximadament unes 83 places; suposant un 20 % de càrrega – descàrrega i un 80 % de zona 

blava, s’obtindrien 17 i 66 places de cada tipus respectivament. 

 

• Carrers propers a l’Av. de Madrid i al C. Berlín (actuació 24) 

 

Com a conseqüència de l’eixamplament de voreres i de la projecció del carril bici a l’Av. de 

Madrid (actuacions 3 i 6) i de l’augment del nombre de carrils al C. Berlín (actuació 2), es 

perden un total de 58 places de zona blava i 4 places de càrrega

2

es proposa ubicar les places de càrrega – descàrrega i algunes de le

p

Vallespir o Guitard. Així doncs, respecte la zona 86, es proposa convertir 4 places 

d’aparcament lliure en places de càrrega – descàrrega en el C. Guitard i 25 places 

d’aparcament lliure en places de zona blava en el C. Vallespir. Respecte la zona 87, es 
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proposa convertir 7 places d’aparcament lliure en places de càrrega – descàrrega en el C. Joan 

Güell i 10 places d’aparcament lliure en places de zona blava en el C. Tenor Masini. 

 

• C. Consell de Cent – C. Moianès (actuació 25) 

 

Aquesta actuació és molt semblant a l’anterior; té la mateixa finalitat: convertir places 

d’aparcament lliure en calçada en places d’estacionament limitat, per aconseguir una rotació 

’aquestes, ja que estan ubicades en una zona comercial. Es pretén convertir 10 places 

ell de Cent (zona 81) en 10 places de zona 

lava i unes altres 10 places lliures ubicades en el lateral dret del mateix carrer (zona 85) 

roposa que en carrers amb més de 2 

arrils de circulació i en els quals l’estacionament tingui lloc com a molt en un dels laterals de 

er permetre un estacionament nocturn. 

eria condició indispensable que els vehicles estacionats alliberessin la plaça a primera hora 

4 i N3 que circulen en aquest sentit. Aquest carril 

us tindria el seu inici en la intersecció de l’Av. de Madrid amb el C. Vallespir, el que 

d

d’aparcament lliure del lateral esquerre del C. Cons

b

també en zona blava. Respecte el C. Moianès (zona 81), es proposa que 12 places 

d’aparcament lliure passin a ser d’estacionament limitat. 

 

• C. Moianès – Pg. de la Zona Franca (actuació 26) 

 

S’ha observat que durant el període nocturn el trànsit de vehicles disminueix 

significativament. Tenint present aquesta observació, es p

c

la calçada, s’utilitzi el carril més proper a la vorera p

S

del matí següent. Aquest és el cas d’un tram del C. Moianès, comprès entre la Ctra. de la 

Bordeta i la Gran Via de les Corts Catalanes, amb 3 carrils de circulació, i d’un tram del Pg. 

de la Zona Franca, comprès entre el C. Mineria i la Plaça Cerdà, amb 4 carrils. El primer 

carrer mencionat disposaria de 250 metres, el que equivaldria a unes 50 places (5 metres per 

plaça) per a la zona 82; el segon carrer disposaria de 85 metres, és a dir, d’unes 17 places 

d’estacionament nocturn per a la zona 79. 

 

• Plaça del Centre (actuació 27) 

 

Com ja s’ha mencionat en l’actuació 2, s’ha proposat ubicar un carril bus en sentit Llobregat 

amb l’objectiu de no perjudicar les línies 5

b

 



                       Memòria 88 

significaria que el tram precedent (el comprès entre els carrers Comtes de Bell·lloc i 

allespir) disposaria d’1 carril sense utilitat (considerant que el nombre de carrils assignats 

s o de jardins; només en 1 cas, s’ha 

ptat per ubicar-lo sota d’un carrer. Per al càlcul orientatiu del nombre de places que pot 

1 plaça ocupa 25 m2 de superfície, tenint en 

ompte el propi espai per estacionar el vehicle, les rampes, els passadissos, els accessos, les 

s d’uns 

.000 m2, el que equival a unes 360 places per planta (suposant que 1 plaça s’associa a 25 

total de places seria 1.080, a repartir entre places 

e pupil·latge i places de rotació. 

subterrani, tant de places de rotació com de pupil·latge 

V

per a la circulació de vehicles privats en sentit Besòs són 4 en tot l’eix Av. de Madrid – 

Berlín). Es proposa doncs, en aquest tram, canviar d’estacionament en fila a estacionament en 

semibateria, utilitzant l’espai que ofereix aquest carril. Per tal d’aprofitar-lo al màxim, seria 

convenient eliminar les 22 places de motos i destinar tot l’espai a l’estacionament de turismes 

i/o furgonetes; d’aquesta manera s’obtindrien unes 20 places en 48 metres. Aquestes places, 

en estar localitzades en el lateral de l’Av. de Madrid que pertany al districte de Les Corts, no 

es comptabilitzarien com a oferta per a Sants-Montjuïc. 

 

7.5.2. Actuacions d’aparcament en subsòl 

 

En aquest apartat es proposen possibles llocs a on ubicar aparcaments subterranis. La majoria 

dels llocs que s’han pensat són sota de places, de parc

o

allotjar un aparcament, s’ha considerat que 

c

parets, les columnes, etc. Aquest valor s’ha calculat a partir de la coneixença del nombre de 

places i de la superfície de diversos pàrkings subterranis que existeixen en l’actualitat. 

 

• Jardins de Can Mantega (actuació 28) 

 

Una bona solució per disminuir el dèficit d’aparcament de la zona 87 seria construir un 

aparcament subterrani en els Jardins de Can Mantega. La superfície d’aquests jardins é

9

m2). Si es consideressin 3 plantes, el nombre 

d

 

 • Jardins de Màlaga (actuació 29) 

 

Els Jardins de Màlaga, situats en la zona 86, entre els carrers Numància i Nicaragua, també 

podrien allotjar un aparcament 
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(aparcament mixt). En aquest cas, la superfície disponible és d’uns 4.300 m2, és a dir, unes 

nt 3 plantes, el nombre total de places que es 

omptabilitzarien seria 516. 

isposa de diversos llocs a on ubicar pàrkings subterranis. En 

quest cas es proposa ubicar-ne un sota dels Jardins del Pont Romà, situats entre el C. Foc, el 

rocarrils Catalans i amb una superfície de 6.500 m2. 

es 780 places que en resultarien (260 places a cada una de les 3 plantes) podrien considerar-

oc i el C. Mare de Déu del Port, també es podria construir un 

parcament que donés servei a la zona 79. Amb una superfície aproximada de 12.000 m2, la 

es, algunes de rotació i les 

ltres de pupil·latge. 

t subterrani amb l’objectiu de satisfer la demanda de la zona, tant la 

octurna com la diürna. Igual que en els Jardins del Pont Romà, la superfície disponible seria 

 el que equivaldria a unes 780 places repartides en 3 plantes. 

nts 

172 places per planta; considera

c

 

• Jardins del Pont Romà (actuació 30) 

 

La zona 79 també té una demanda important de places d’aparcament, sobretot durant la nit. 

Sortosament, aquesta zona d

a

C. Mare de Déu del Port i el C. dels Fer

L

se només per a residents. 

 

• Jardins de Cal Sèbio i Jardins de Can Ferrero (actuació 31) 

 

Sota aquests jardins, els quals estan situats al costat del Jardins del Pont Romà, entre el Pg. de 

la Zona Franca, el C. F

a

capacitat que tindria (considerant 3 plantes) seria de 1.440 plac

a

 

• Plaça Cuyàs (actuació 32) 

 

Aquesta plaça, localitzada en la zona 82, entre els carrers Gavà, Moianès i Cuyàs, podria 

allotjar un aparcamen

n

de 6.500 m2 aproximadament,

 

• Av. de Madrid (actuació 33) 

 

En aquesta actuació s’ha proposat ubicar un aparcament de 3 plantes sota l’Av. de Madrid, en 

el tram comprès entre el C. Sants i el C Brasil. Aquesta via compleix amb els requerime
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necessaris: tenir una amplada suficient per a què sigui factible la construcció (més de 30 

i voreres) i no circular cap línia de metro pel seu subsòl. Els 

3.500 m2 de superfície permetrien unes 540 places per planta, és a dir, unes 1.620 places 

ccés a algun mitjà de transport. Considerant aquesta última 

iciativa, s’ha proposat instal·lar uns dispositius d’estacionament en la Plaça del Centre i en 

citat per a unes 20 bicicletes, ja que són llocs on es té 

ccés al metro, als trens i als autobusos. L’objectiu és facilitar els desplaçaments multimodals 

es actuacions 

n sortit més beneficiades com a conseqüència de les actuacions d’aparcament són 

 79 i la 82, passant d’un dèficit bastant significatiu a un superàvit d’aparcament. En les 

 més de la meitat, continuen fent 

lta un nombre considerable de places. La zona 84, en canvi, no presenta aquest problema, 

metres, comptabilitzant calçada 

1

totals, però com que la meitat esquerra de l’Av. de Madrid pertany al districte de Les Corts i 

la meitat dreta al districte de Sants-Montjuïc, només la meitat de les places es 

comptabilitzarien per a la zona 90. 

 

7.5.3. Aparcaments per a bicicletes 

 

(Actuació 34) També és interessant proposar aparcaments per a bicicletes a l’inici i al final de 

carrils bici, o en llocs on es tingui a

in

la Plaça dels Països Catalans, amb capa

a

amb bicicleta i algun altre mitjà de transport. 

 

En el plànol 45 s’indica la ubicació de les places d’aparcament que s’han proposat en aquestes 

actuacions. 

 

7.5.4. Anàlisi de l’aparcament després de l

 

Segons demostren els càlculs efectuats en l’annex G, considerant el període nocturn, les 2 

zones que ha

la

zones 86, 87 i 90, tot i que s’ha aconseguit reduir el dèficit a

fa

doncs a part de ser una zona amb superàvit, s’ha incrementat el seu nombre de places en més 

del 40 %. Les altres zones no s’han modificat o han variat molt poc, ja sigui perquè són zones 

amb superàvit d’aparcament (zones 73, 76 i 78) o perquè són zones en les que és difícil 

allotjar un pàrking subterrani. Així, les zones 74 i 89 continuen tenint un dèficit molt 

important; per solucionar aquest problema només queda una opció: comprar propietats en la 

zona, enderrocar-les i construir-hi aparcaments. 
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Considerant el període diürn, es poden distingir 3 situacions: la primera, en la que el nombre 

de places ha augmentat degut a la ubicació de noves places de zona blava, de càrrega – 

descàrrega i/o a la construcció d’aparcaments subterranis (zones 79, 81, 82, 84, 86, 87 i 90); la 

segona, en la que el nombre de places ha disminuït com a conseqüència de la peatonalització 

de carrers o a l’ampliació de voreres (zones 74, 75 i 85); i finalment la tercera, en la que no ha 

èficit – superàvit de places d’aparcament 

hagut cap variació en no proposar-se cap actuació d’aparcament (zones 73, 78, 80, 88 i 89). 

 

A continuació es mostra un resum gràfic de l’anàlisi de l’aparcament, diferenciant entre 

dèficit – superàvit de places, percentatge de vehicles sense plaça i percentatge de variació de 

places abans i després de les actuacions. 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

     

      Fig. 7.3 Dèficit o superàvit d’aparcament en el període nocturn 
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 Fig. 7.5 Percentatge de vehicles sense plaça en el període nocturn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fig. 7.4 Dèficit o superàvit d’aparcament en el període diürn 

ercentatge de vehicles sense plaça 
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   Fig. 7.6 Percentatge de vehicles sense plaça en el període diürn 

ercentatge de variació de places abans i després de les a

 

P ctuacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Fig. 7.7 Percentatge de variació de places en el període nocturn 
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      Fig. 7.8 Percentatge de variació de places en el període diürn 
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CONCLUSIONS 

egut als diferents àmbits que es tracten en aquest projecte, s’ha estimat agrupar les 

onclusions en 4 grups: conclusions de trànsit, conclusions d’accessibilitat, conclusions 

’aparcament i conclusions de carrils bici i de peatonalització. 

onclusions de trànsit 

splaçaments que tenen lloc en 

questes vies són desplaçaments de pas, doncs són vies d’entrada i de sortida de la ciutat de 

es absorbeixen un trànsit menor i s’utilitzen per a desplaçaments 

cals o per accedir a vies de jerarquia superior. 

er sentit. 

antatges i inconvenients, per veure 

 és factible o no la seva execució. 

c, Zona Franca i el polígon industrial; no obstant, en un 

tur pròxim, l’accessibilitat des d’aquestes 3 zones millorarà gràcies al traçat de la nova línia 

de metro L9 i a la continuació de la línia L2. L’accessibilitat a l’autobús durant el període 

diürn també és molt bona en la major part del districte, degut a la gran quantitat de parades i 

 

D

c

d

 

C
 

En el districte de Sants-Montjuïc el trànsit es distribueix bàsicament per unes poques vies, 

absorbint un nombre considerable de vehicles. Molts dels de

a

Barcelona. La resta de les vi

lo

 

L’anàlisi del trànsit ha demostrat que la via més problemàtica és la Ronda del Litoral, en el 

tram entre la Plaça Cerdà i la Plaça de les Drassanes, amb un índex de saturació superior al 

100 %. Trobar una solució per aquesta via és força complicat, doncs caldria fer una inversió 

molt forta per a l’ampliació amb un tercer carril p

 

Tampoc hi ha gaires vies de doble sentit en les que es pugui simplificar la seva circulació 

canviant a sentit únic. A més, en el cas de les 2 actuacions proposades en aquest projecte, i 

fent especial menció a la de (C. Sants - C. Creu Coberta) – (Ctra. de la Bordeta - C. Gavà) 

(actuació 1), caldria analitzar molt acuradament tots els av

si

 

Conclusions d’accessibilitat 
 

L’accessibilitat als ferrocarrils (metro, FGC i tren de rodalies) és bastant bona en tot el 

districte excepte la part de Montjuï

fu
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línies en servei. Durant la nit, degut a la disminució del nombre d’usuaris, l’accessibilitat és 

cceptable només en els carrers principals del districte o en zones molt properes a aquests. 

és 

pid en el 87 % dels recorreguts analitzats. 

da existent mitjançant canvis en el tipus 

’estacionament, i encara que fos possible, tampoc s’aconseguiria reduir molt el dèficit. La 

struir aparcaments subterranis en zones on el dèficit és 

portant. Amb les actuacions d’aparcament que s’han considerat, el dèficit nocturn s’ha 

rril bici per sobre d’elles. 

a peatonalització de carrers, tot i la millora de la qualitat de vida que representa, comporta 

t, augmentant encara més el dèficit 

xistent. Per aprovar actuacions d’aquest tipus caldria fer un estudi molt detallat, considerant 

tots els avantatges i inconvenients. 

a

 

Considerant el factor temps, el metro és el mitjà de transport públic més ràpid en la majoria 

dels desplaçaments; no obstant, l’autobús permet un accés al destí més ràpid quan el trajecte 

que realitza és més recte que el que fa el metro. Comparant el transport públic amb el privat, 

dels 300 trajectes analitzats, el vehicle privat és més ràpid el 70 % de les vegades. Quan es 

considera el factor de confort en el transport públic, els desplaçament multimodals en resulten 

penalitzats i fent la comparació amb el transport privat, aquest permet un accés al destí m

rà

 

Conclusions d’aparcament 
 

Sants-Montjuïc és un districte deficitari de places d’aparcament, sobretot durant el període 

nocturn. Inclús, alguna de les zones d’estudi presenta un dèficit tan elevat que és difícil donar 

una explicació sobre el lloc a on estacionen els vehicles que no disposen de plaça. És molt 

difícil aprofitar millor l’espai en calça

d

solució consisteix doncs, en con

im

reduït en un 90,15 % i el superàvit diürn ha augmentat un 79,36 %. 

 

Conclusions de carrils bici i de peatonalització 
 

No és fàcil projectar carrils bici en les vies de Sants-Montjuïc: és necessari eliminar 

l’aparcament en calçada o convertir un dels carrils de circulació de vehicles motoritzats en 

carril per a bicicletes; totes dues opcions molt poc recomanables. A més, la majoria de les 

voreres del districte no tenen l’amplada necessària per traçar un ca

L

l’eliminació de la circulació de vehicles i de l’aparcamen

e
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