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3.-   Descripció de la càrrega i descàrrega a l’Eixample 
 
El gran nombre de diferents activitats existents dins de l’Eixample provoca una 
gran diversitat de C/D associada en la zona, tant en tipologia com en 
característiques. D’aquesta manera, es troba una gran activitat comercial i de 
relació entre els diferents agents que composen el teixit de la zona: mobilitat, tant 
de proximitat com de xarxa, tipologia de la secció i activitats que s’hi 
desenvolupen. 
 
El fet de poder relacionar i classificar les activitats a través de la C/D que 
provoquen resulta fonamental per aconseguir una gestió oportuna i adequada de les 
operacions de distribució urbana de mercaderies, i d’aquesta manera aconseguir 
una ocupació racional de l’espai públic, amb el conseqüent benefici pel vianant i 
per la mobilitat. 
 
¨L’Estudi metodològic i desenvolupament de projectes de millora de la distribució 
urbana i de les operacions de càrrega i descàrrega per a distribució de mercaderies 
a Barcelona¨, és l’estudi de referència que permetrà analitzar la situació de la 
càrrega i descàrrega a l’Eixample, ja que malgrat està realitzat al 1997 els seus 
ratis i descripcions continuen plenament vigents i continua essent text de 
referència sobre aquest tema en la ciutat de Barcelona. 
 
Així doncs, a continuació es descriurà la tipologia de la C/D dins de l’Eixample, a fi 
i efecte de classificar-la i d’estudiar el seu comportament i poder treure 
conclusions en forma d’ocupació d’espai públic i de duració d’aquesta ocupació. 
 
 

3.1.-   Situació actual distribució de mercaderies a l’Eixample 
 
L’Eixample, amb la seva configuració en quadrícula i amb l’existència del xamfrà 
com a tret característic, facilita la C/D i la mobilitat del cotxe en el seu traçat. 
D’aquesta manera, la tipologia de secció dels carrers afavoreix la possibilitat 
d’aconseguir una bona gestió de la distribució urbana de mercaderies. Per tant, el 
primer que farem, és una descripció de l’escenari de la C/D dins de l’Eixample. 
 
Aquesta classificació distingeix sis grups d’activitats diferents, les quals 
s’estableixen respecte a la C/D associada, i no respecte el gènere amb el que 
comercien.  
 
Així doncs, i abans d’entrar en detalls sobre l’estudi concret de dades i tipologies 
de la distribució urbana en la zona, es presenta com queda la classificació 
d’activitats que s’ha dut a terme i que possibilitarà la realització de la tesina. 
 
1r. grup: 
Alimentació 
Supermercat Congelats, queviures, llegums,... 
Peixateria Pastisseria, caramels,... 
Carnisseria, polleria, tocineria, ... Bodega 
Forn de pa Granges, ous, ... 
Verdures, fruites, ...  
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2n. grup: 
Hosteleria 
Hotel Menjador d’empresa, servei de taula 
Restaurant Bar, cafeteria, discoteca, bingo 
Col·legi Hospital, clínica, consultori, practicant 
Convent, residència, llar Cines, teatres, locutori 
 
 
3r. grup: 
Consum personal 
Drogueria, articles de neteja Farmàcia 
Perfumeria, cosmètics Òptica 
Tintoreria, bugaderia Aparells de sords, ortopèdia 
Sabateria Reparació de calçat 
Tèxtil Perruqueria, saló de bellesa 
Floristeria  

 
 
4t. grup: 
Material de construcció / Habitatge 
Electrodomèstics Mobles, matalassos 
Ferreteria, persianes, lampisteria, ... Materials de construcció, ceràmica 
Tapisseria Fusteria, pintures, ... 
Carbonera Material electrònic 
Cristalleria Antiguitats 
Material de cuina i bany  

 
 
5è. grup: 
Oci 
Llibreria Estanc, loteries 
Papereria Sex-shop 
Objectes de regal, rellotgeria, joies, ... Galeries d’art 
Fotografia, discs, informàtica, vídeo Filatèlia 
Joguines Impremta, arts gràfiques 
Esports Jocs recreatius 
Venda d’animals Gimnàs, centres cívics 
Quiosc  

 
 
6è. grup: 
Heterogeni 
Agència de viatges Lloguer de cotxes 
Agència de transports, missatgeria Tallers mecànics, recanvis 
Fàbriques, magatzems Bancs i caixes 
Venda de cotxes, motos, maquinària Companyies d’assegurances, oficines 
Autoscola  
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3.1.1.-   Estudi d’operacions de càrrega i descàrrega 

 
A continuació, i mitjançant l’anàlisi de diferents condicionants de la C/D dins de 
l’Eixample, es farà una descripció de la situació actual en la que es troba respecte 
la distribució urbana de mercaderies i finalment es veurà una sèrie de conclusions i 
relacions que s’establirà relacionant C/D, número d’activitats per dia, distribució 
horària i tipus de vehicle utilitzat. 
 
 
3.1.1.1.-   Distribució d’establiments segons activitats 

 
Primer de tot, i abans de començar a parlar de la C/D pròpiament dita, es veurà 
com es distribueixen, en percentatge, els establiments segons l’activitat a la qual 
estan relacionats, i així establir una idea del tipus d’activitats principals que 
existeixen dins la zona d’estudi, l’Eixample. 
 
 

 
 
Imatge 3.1. Distribució d’establiments segons tipus d’activitat.  
Font: Ajuntament de Barcelona, 2006. 

 
 
 
Així doncs, les activitats heterogènies  són les més freqüents amb un 47 % del total 
(degut a la gran complexitat d’activitats existents a l’Eixample), seguides per les 
d’hosteleria amb un 18 % del total. Les d’alimentació són les activitats menys 
localitzades en l’Eixample, amb només un 6 % del total. 
 
 
 
3.1.1.2.-   Tipologia i nombre d’operacions de càrrega i descàrrega 

 
Les operacions de C/D es distingeixen entre recepcions (descàrrega) i operacions 
d’expedició (càrrega).  A més, les descàrregues també es separen entre aquelles 
que es realitzen amb vehicles del propi establiment (autoaprovisionament), i entre 
les que són contractades a proveïdors, tant distingint el nombre global com 
diferenciant per cada activitat. 
 
 
 
 
 
 



                                     La influència de la càrrega i descàrrega en el disseny del carrer: el cas de l’Eixample Cerdà 

3.- Descripció de la càrrega i descàrrega a l’Eixample 
 

 30 

Tipologia d'operacions de C/D setmanals per activitat 

Recepció 
Operacions  

Autoaprovis. Proveïdors Total 
Expedicions Total 

 Establiment % % % % % 

Alimentació 24 % 76 % 93 % 7 % 22 % 

 Hosteleria 12 % 88 % 99 % 1 % 12 % 

Consum personal 12 % 88 % 92 % 8 % 13 % 

Mat. construcció 
/ Habitatge 14 % 86 % 78 % 22 % 22 % 

Oci 12 % 88 % 82 % 18 % 20 % 

Heterogeni 16 %  84 % 85 % 15 % 11 % 

TOTAL 16 % 84 % 87 % 13 % 100 % 

 
Taula 3.1. Tipologia d’operacions de C/D setmanals segons activitat. 
Font: Ajuntament de Barcelona, 1997. 
 
 
Es pot veure que hi ha un predomini de les operacions de descàrrega (recepcions) 
respecte a les operacions de càrrega amb un percentatge d’una mica més del 85 %.  
 
D’aquesta manera, es pot dir que la participació dels proveïdors en la descripció de 
la C/D de la zona pren especial importància, ja que les principals operacions 
setmanals de càrrega i descàrrega seran aquelles en les que els proveïdors en són 
els protagonistes. 
 
Si es fa un anàlisi per activitats, les que provoquen un major moviment són les 
d’alimentació, material de construcció / habitatge i oci, amb un percentatge 
proper al 20 % cadascuna, mentre que totes les altres activitats tenen un 
percentatge al voltant del  10 % cadascuna. 
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1 Desviació mitjana de la variable en qüestió. 
 

 
Taula 3.2. Nombre d’operacions de C/D setmanals per establiment segons activitat. 
Font: Ajuntament de Barcelona, 1997. 
 
 
 
En quant al nombre d’operacions per establiment i setmana es pot observar que 
són set, sis corresponen a recepció de mercaderies i l’altra correspon a una 
expedició. 
 
Dins de les sis recepcions setmanals per botiga, es reparteixen de la següent forma: 
cinc d’elles es realitzen a través de proveïdors i la recepció que resta es porta a 
terme a través de l’autoaprovisionament. 
 
En resum i tenint en compte que el diumenge gairebé tots els establiments estan 
tancats, es pot dir que es produeix una mica més d’una operació de C/D per 
establiment i dia. 
 
A continuació, es presenta la tipologia dels vehicles que realitzen la C/D als 
establiments classificats segons activitats. 
 
El coneixement d’aquesta tipologia és important alhora de dissenyar la secció, ja 
que la tipologia del vehicle (mesures i gàlibs), determinaran en gran mesura l’espai 
públic necessari per possibilitar la C/D de mercaderies. 
 
D’aquesta manera, al conèixer la tipologia de vehicles segons l’activitat, i la 
situació física de les activitats dins de la totalitat de l’Eixample, es podrà 
considerar quines seccions tipus de carrer necessiten les diferents zones de la 
ciutat, tenint en compte les operacions de C/D que s’hi realitzen. 
 

Nombre d’operacions de C/D setmanals en cada establiment per activitat 

Recepció 
Operacions 

Autoaprovis. Proveïdors Total 
Expedicions Total 

Establiment Nombre σ1 Nombre σ Nombre Nombre σ Nombre 

Alimentació 2 2 5 5 6 0 3 6 

Hosteleria 1 3 6 7 7 0 0 7 

Consum personal 1 2 4 4 4 0 12 5 

Mat. construcció  
/ Habitatge 1 2 7 13 8 2 2 10 

Oci 1 2 6 8 6 1 3 8 

Heterogeni 1 2 6 9 7 1 42 8 

TOTAL 1 2 5 8 6 1 5 7 
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3.1.1.3.-   Tipologia de vehicles de transport propi 

 

Tipologia de vehicles segons l’activitat de l’establiment en % 

Tipus 
d’activitat 

establiments 
transport 

propi 
turismes remolcs furgonetes camionetes camions respecte 

el total 

Alimentació 14 % 33 % 0 % 67 % 0 % 0 % 20 % 

Hosteleria 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Consum personal 12 % 14 % 0 % 57 % 29 % 0 % 16 % 

Mat.construcció 
/ Habitatge 26 % 34 % 0 % 50 % 8 % 8 % 27 % 

Oci 10 % 17 % 0 % 49 % 17 % 17 % 14 % 

Heterogènia 22 % 10 % 10 % 50 % 30 % 0 % 23 % 

TOTAL 14 % 23 % 0 % 56 % 16 % 5 % 100 % 

 
Taula 3.3. Tipologia de vehicle de C/D segons l’activitat. 
Font: Ajuntament de Barcelona, 1997. 

 
 
Aquesta taula mostra la tipologia de vehicle utilitzat per la C/D segons 
l’establiment associat al que correspon. 
 
Per tal de veure més intuïtivament quin és el tipus de vehicle que correspon a cada 
activitat, anem a representar-ho mitjançant una gràfica en tres dimensions que ens 
relacioni activitats – tipus de vehicle – percentatge de cadascun. 
 
Per tant, gràficament: 
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Imatge 3.2. Tipologia de vehicle segons activitat. Font: Ajuntament de Barcelona, 1997. 
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La tipologia dels vehicles de la zona és important per a l’estudi de les operacions 
de C/D que tenen lloc en la zona, i d’aquesta manera poder associar a cada 
activitat una ocupació d’espai públic determinada en el seu desenvolupament diari. 
 
Així doncs, es podran establir relacions entre tipus d’activitats i tipologies 
d’ocupació d’espai públic, tant en superfície com en temps, podent relacionar 
activitat amb m2/h d’ocupació d’espai públic per setmana o bé per dia. 
 
D’aquesta manera es pot veure que el 14 % dels establiments tenen vehicle de 
transport propi, dels quals hi destaca la tipologia lleugera o mitjana, ja que de la 
totalitat de vehicles, el 56 % correspon al tipus furgoneta i el 23 % correspon a 
turismes. És a dir, gairebé el 80 % de la tipologia dels vehicles propis dels 
establiments per realitzar les operacions de C/D corresponen al tipus turisme o 
furgoneta. 
 
 
3.1.1.4.-   Estudi de la superfície dels establiments 

 
 

Superfície dels establiments segons activitat 
Superfície de 
botiga (m2) 

Superfície de 
magatzem (m2) 

Superfície total 
(m2) Tipus d’activitat 

Mitja σ Mitja σ Mitja σ 

% 
establiments 

amb 
magatzem 

Alimentació 37 61 21 19 49 67 58 % 

Hosteleria 95 79 72 150 150 145 81 % 

Consum personal 63 66 45 42 98 91 76 % 

Mat. construcció / 
Habitatge 123 116 61 59 164 125 67 % 

Oci 87 128 123 278 167 261 67 % 

Heterogènia 203 218 261 317 287 292 41 % 

TOTAL 101 118 97 175 153 186 66 % 

 
Taula 3.4. Superfície mitjana dels establiments segons activitat. 
Font: Ajuntament de Barcelona, 1997. 
 
 
Segons la taula 3.4, es pot veure que la majoria dels establiments tenen una 
superfície de 150 m2, destacant els 287 m2 dels establiments de les activitats 
heterogènies i per altra banda els 49 m2 dels establiments dedicats a l’alimentació. 
 
En quant als establiments que tenen magatzem, veiem que són poc menys de dos 
terços del total. Per activitats, els establiments que en major percentatge tenen 
magatzem són els dedicats a hosteleria i consum personal (gairebé el 80 % en 
tenen), mentre que els establiments d’activitats heterogènies només el 46 % tenen 
magatzem. 
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Finalment cal dir que la mitjana de superfície de botiga és de 100 m2, al igual que 
la superfície mitjana de magatzem (aquelles botigues que en tinguin).  
 
Per tant, ens adonem que el magatzem representa un 50 % de l’espai mitjà de tots 
els establiments. 
 
 

Distribució dels establiments segons la seva superfície i activitat 

Activitat % establiments de 
més de 30 m2 

% establiments de 
més de 50 m2 

% establiments de 
més de 100 m2 

Alimentació 85 % 51 % 31 % 

Hosteleria 87 % 53 % 0 % 

Consum personal 76 % 60 % 24 % 

Mat. Cons. Habitatge 92 % 81 % 58 % 

Oci 74 % 48 % 22 % 

Heterogeni 96 % 83 % 65 % 

TOTAL 84 % 61 % 31 % 

 
Taula 3.5. Distribució dels establiments segons la seva superfície i activitat. 
Font: Ajuntament de Barcelona, 1997. 
 
 
Es pot veure que el 80 % dels establiments tenen més de 30 m2, mentre que la 
majoria no arriben als 100 m2 (menys del 40 %). 
 
Els més petits són els utilitzats en les activitats d’alimentació (el 56 % són més 
petits de 30 m2), i els més grans són els utilitzats en les activitats de materials de 
construcció i habitatge i en les activitats heterogènies, els quals són més grans de 
100 m2 en un percentatge del 62 % i 59 % respectivament. 
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3.1.1.5.-   Localització d’operacions de càrrega i descàrrega 

 
  

Ubicació de les operacions de C/D 

Ubicació 
Tipus d’activitat 

C/D interior C/D exterior C/D interior i exterior 

Alimentació 2 % 98 % 0 % 

Hosteleria 3 % 94 % 3 % 

Consum personal 0 % 98 % 2 % 

Mat. construcció         
/  Habitatge 0 % 95 % 5 % 

Oci 7 % 93 % 0 % 

Heterogènia 27 % 65 % 8 % 

TOTAL 6 % 93 % 2 % 

 
Taula 3.6. Ubicació de les operacions de càrrega i descàrrega.  
Font: Ajuntament de Barcelona, 1997. 
 
 
La taula 3.6 mostra que les activitats de C/D que es realitzen en la zona s’ubiquen 
principalment en l’exterior dels establiments (el 93 % tenen lloc en espai públic), 
essent les d’alimentació les que més influeixen, assolint un 98 % d’operacions en 
exterior. 
 
Aquesta dada permet prendre consciència de la importància que té la gestió de la 
C/D dins de l’Eixample, ja que com s’ha pogut veure gairebé la totalitat de les 
operacions que es realitzen en l’Eixample tenen lloc en l’exterior, amb la 
conseqüent ocupació de carril i de la vorera i per tant amb la conseqüent fricció 
entre les operacions diàries de càrrega i descàrrega i els altres modes de transport 
de la ciutat. 
 
És per aquest motiu que el disseny de la secció del carrer tenint en compte la C/D 
de la zona resulta imprescindible, ja que com ha quedat clar en la taula 3.6, la 
majoria d’operacions es realitzen en l’espai públic. 
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Imatge 3.3. Exemple de C/D en l’exterior d’un establiment. Font: Elaboració pròpia. 
 

 
 
A continuació, es veurà quina és la distància mitjana recorreguda a l’hora de 
realitzar les operacions de C/D associades a cadascuna de les activitats. 
 
 

 
Taula 3.7. Distància recorreguda en les operacions de C/D segons activitat. 
Font: Ajuntament de Barcelona, 1997. 
 
 
La taula 3.7 permet afirmar que la majoria de les operacions de C/D es realitzen a 
una distància de més de 5 m. de l’establiment (el 87 %) i que més de la meitat es 
duen a terme a més de 10 m. del local. 
 

Distància recorreguda en les operacions de C/D 

Tipus activitat < de 5 m. > de 5 m. > de 10 m. > de 25 m. > de 50 m. 

Alimentació 9 % 91 % 72 % 54 % 9 % 

Hosteleria 7 % 93 % 57 % 18 % 0 % 

Consum personal 23 % 77 % 45 % 20 % 0 % 

Mat. construcció          
/ Habitatge 17 % 83 % 46 % 14 % 0 % 

Oci 11 % 89 % 54 % 14 % 3 % 

Heterogènia 0 % 100 % 59 % 0 % 0 % 

TOTAL 13 % 87 % 56 % 25 % 3 % 
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Per tant, la majoria d’operacions tenen un radi d’acció de més de 5 m. i de menys 
de 25 m., mentre que les operacions de C/D en les quals s’han de recórrer menys 
de 5 m. són una minoria dins del total (només un 13 %). 
 
Es pot veure, doncs, que la C/D dins de l’Eixample sempre porta associada una 
ocupació de vorera, ja que les mercaderies que intervenen en les operacions, la 
majoria de vegades, han de recórrer entre 5 i 25 m. abans no arriben del vehicle a 
l’establiment o a l’inrevés.  
 
Aquest fet s’ha de tenir en compte, assumint que la C/D també interfereix en els 
fluxos de vianants de la vorera i no només pensar en l’ocupació de carril que 
comporta la distribució urbana de mercaderies. 
 
 

3.1.1.6.-   Temps mitjà de C/D 

 
A continuació s’analitzarà un paràmetre molt important dins l’estudi de la C/D: el 
temps mitjà utilitzat en cada operació segons la tipologia de l’activitat. 
 
Amb aquest paràmetre es pot estimar la influència, no només en l’espai, de 
l’activitat en qüestió, sinó que també se li pot associar el temps que dura aquesta 
fricció, ja que es coneix la durada mitjana de les operacions de cada activitat. 
 
Per tant, al dissenyar el carrer tenint en compte la C/D de la zona, el paràmetre 
del temps serà fonamental per fer-ho, ja que determinarà els espais necessaris que 
s’hagin de destinar a la càrrega i descàrrega. 
 
 

Temps mitjà utilitzat en les operacions de C/D segons activitat (en minuts) 

Recepció 

Autoaprovisionament Proveïdors Total 
Expedicions Total 

Activitat 

Mitja σ Mitja σ Mitja Mitja σ Mitja 

Alimentació 23 16 15 15 17 26 28 18 

Hosteleria 10 5 8 4 8 10 0 8 

Consum personal 9 10 8 5 8 13 5 9 

Mat. construcció  / 
Habitatge 19 18 12 11 14 16 13 14 

Oci 7 5 8 6 8 12 7 8 

Heterogènia 11 10 8 6 9 11 4 9 

TOTAL 15 14 10 9 11 16 1 12 

 
Taula 3.8. Temps mitjà utilitzat en les operacions de C/D segons activitat. 
Font: Ajuntament de Barcelona, 1997. 
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Aquesta taula mostra que els temps utilitzats tant per les operacions de càrrega 
com per les de descàrrega és similar, i que està la voltant de 12 minuts. 
 
Per altra banda, les expedicions utilitzen una mica més de temps i arriben als 16 
minuts de mitjana, destacant en quant a activitats la de l’alimentació, que utilitza 
com a mitjana 26 minuts en les seves operacions d’expedició. 
 
Si s’agafa com a base el total d’operacions, tant de recepció com d’expedició 
l’activitat que utilitza més temps és també l’alimentació, amb 18 minuts. En el 
cantó oposat, les activitats que triguen menys en el total de les seves activitats de 
recepció-expedició de mercaderies, són les d’hosteleria i oci, les quals utilitzen 8 
minuts de mitjana cadascuna. 
 
3.1.1.7.-   Distribució horària de la càrrega i descàrrega 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia de la distribució horària del màxim d’operacions de 
descàrrega d’autoaprovisionament setmanal (en %) 
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Abans de les 7 h. 76 0 8 0 0 16 100 

De 7 h. a 8 h. 67 0 5 0 0 29 100 

De 8 h. A 9 h. 29 21 7 29 1 12 100 

De 9 h. A 10 h. 15 18 6 36 9 16 100 

De 10 a 11 h. 2 21 8 34 15 20 100 

De 11 h. A 12 h. 0 23 7 36 13 20 100 

De 12 h. A 13 h. 6 25 6 31 14 18 100 

De 13 h. A 14 h. 8 17 6 39 10 21 100 

De 14 h. A 15 h. 10 17 6 36 10 21 100 

De 15 h. A 16 h. 10 19 6 40 2 24 100 

De 16 h. A 17 h. 0 18 6 41 13 22 100 

De 17 h. A 18 h. 0 17 7 41 13 22 100 

De 18 h. A 19 h. 0 18 6 41 13 22 100 

De 19 h. A 20 h. 0 18 6 41 13 22 100 

Més de 20 h. 15 17 1 39 13 15 100 

 
Taula 3.9. Distribució horària de les operacions d’autoaprovisionament. 
Font: Ajuntament de Barcelona, 1997. 



                                     La influència de la càrrega i descàrrega en el disseny del carrer: el cas de l’Eixample Cerdà 

3.- Descripció de la càrrega i descàrrega a l’Eixample 
                         

 39 

Per tant, si es representa gràficament les dades numèriques d’aquesta taula, 
s’arriba a la següent imatge: 

 
 

 
 
Imatge 3.4. Distribució horària diària d’operacions de descàrrega d’autoaprovisionament. 
Font: Ajuntament de Barcelona, 1997. 

 
 

 
Es pot veure que és entre les 8 i les 14 hores quan es fan la majoria d’operacions 
diàries d’autoaprovisionament en l’Eixample, tal i com queda clar en la imatge 3.4. 
 
A continuació es veurà quines operacions de C/D són les predominants segons en la 
franja horària en la que ens trobem, i d’aquesta manera es podria establir la 
tipologia de C/D existent en un determinat lloc segons l’hora del dia en la que ens 
trobem. 
 
Si s’agrupen totes les dades i es calculen els percentatges de descàrrega setmanal 
equivalent diferenciats per a cada tipologia d’activitat, s’arriba a la següent taula 
resum:  
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Distribució horària del màxim de proveïdors de  
descàrrega setmanal equivalent (en %) 

Intervals  
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Abans de les 7 h. 68 10 0 15 1 6 100 

De 7 h. a 8 h. 5 87 0 2 5 1 100 

De 8 h. A 9 h. 12 63 4 12 9 1 100 

De 9 h. A 10 h. 11 55 5 13 13 3 100 

De 10 a 11 h. 11 54 6 15 12 3 100 

De 11 h. A 12 h. 11 53 6 15 12 3 100 

De 12 h. A 13 h. 11 57 7 10 12 3 100 

De 13 h. A 14 h. 11 61 8 8 9 3 100 

De 14 h. A 15 h. 11 9 20 32 16 12 100 

De 15 h. A 16 h. 11 10 21 32 16 11 100 

De 16 h. A 17 h. 8 9 19 26 26 12 100 

De 17 h. A 18 h. 9 8 20 26 26 11 100 

De 18 h. A 19 h. 10 8 20 27 23 12 100 

De 19 h. A 20 h. 9 8 20 27 25 12 100 

Més de 20 h. 10 8 15 30 26 11 100 

 
Taula 3.10. Distribució horària del màxim de proveïdors de descàrrega setmanal equivalent. 
Font: Ajuntament de Barcelona, 1997. 
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Per tant, si es representa gràficament, s’arriba a la següent imatge  

 
 

 
 

Imatge 3.5. Distribució horària de descàrrega setmanal equivalent. 
Font: Ajuntament de Barcelona, 1997. 

 
 

Queda clar i pal·lès en la imatge 3.5 que és durant el matí (entre les 8 i les 14 
hores) quan es realitzen la majoria de les operacions de descàrrega que es duen a 
terme diàriament dins del teixit urbà de l’Eixample. 
 
En la imatge anterior també es pot veure que malgrat a la tarda el nombre de 
descàrregues és molt menor que durant al matí, es produeixen descàrregues de 
totes les tipologies d’activitats econòmiques estudiades. 
 
A continuació es presenta la taula que permet saber el número d’operacions de 
descàrrega setmanals totals i la seva distribució segons les diferents activitats 
associades als diferents grups de càrrega i descàrrega. 
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Distribució horària del màxim d’operacions de  
descàrrega setmanals TOTALS  (en %) 

Intervals  
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Abans de les 7 h. 69 9 1 13 1 8 100 

De 7 h. a 8 h. 6 87 0 2 5 1 100 

De 8 h. A 9 h. 12 62 4 12 9 2 100 

De 9 h. A 10 h. 11 54 5 14 13 3 100 

De 10 a 11 h. 11 53 6 15 12 3 100 

De 11 h. A 12 h. 11 53 6 15 12 4 100 

De 12 h. A 13 h. 11 56 7 10 12 3 100 

De 13 h. A 14 h. 11 60 8 9 9 13 100 

De 14 h. A 15 h. 11 10 19 32 15 12 100 

De 15 h. A 16 h. 10 11 19 33 14 12 100 

De 16 h. A 17 h. 7 10 18 27 25 12 100 

De 17 h. A 18 h. 8 9 19 27 25 12 100 

De 18 h. A 19 h. 9 9 19 28 23 12 100 

De 19 h. A 20 h. 8 9 19 28 24 12 100 

Més de 20 h. 11 9 14 30 25 11 100 

 
Taula 3.11. Distribució horària del màxim d’operacions de descàrrega setmanals totals. 
Font: Ajuntament de Barcelona, 1997. 

 
 
Amb aquestes dades, es pot confeccionar la imatge 3.6, el qual mostra gràficament 
la distribució de les descàrregues setmanals totals: 
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Imatge 3.6. Distribució horària del màxim d’operacions de descàrrega setmanals totals. 
Font: Ajuntament de Barcelona, 1997. 
 
 
 
Al igual que en les imatges anteriors queda clar que les operacions totals 
d’operacions de descàrrega es duen a terme majoritàriament durant el matí i que 
són les operacions relacionades amb les activitats d’hosteleria les que hi tenen una 
major presència dins de l’Eixample. 
 
Ara, i després d’haver vist les operacions de descàrrega, el que es farà és analitzar 
les operacions de càrrega setmanals, les quals estan representades amb la taula 
resum 3.12 de la pàgina següent: 
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Distribució horària del màxim d’operacions de  
càrrega d’expedicions setmanals (en %) 

Intervals  
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Abans de les 7 h. 0 0 0 17 0 83 100 

De 7 h. a 8 h. 20 0 0 13 0 67 100 

De 8 h. A 9 h. 13 6 6 34 14 27 100 

De 9 h. A 10 h. 10 4 4 38 16 28 100 

De 10 a 11 h. 13 4 4 36 17 26 100 

De 11 h. A 12 h. 13 4 4 36 16 27 100 

De 12 h. A 13 h. 12 4 4 36 16 28 100 

De 13 h. A 14 h. 16 0 4 39 13 28 100 

De 14 h. A 15 h. 1 0 5 50 8 36 100 

De 15 h. A 16 h. 1 0 5 50 9 35 100 

De 16 h. A 17 h. 1 0 8 40 21 31 100 

De 17 h. A 18 h. 1 0 8 41 21 30 100 

De 18 h. A 19 h. 1 0 8 41 21 30 100 

De 19 h. A 20 h. 1 5 9 29 24 32 100 

Més de 20 h. 2 0 7 26 30 35 100 

 
Taula 3.12. Distribució horària del màxim d’operacions de càrrega setmanals. 
Font: Ajuntament de Barcelona, 1997. 

 
 
 
Per tant, gràficament es pot confeccionar la imatge 3.7 de la pàgina següent, la 
qual mostra la distribució horària de les operacions de càrrega setmanals. 
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Imatge 3.7. Distribució horària de les operacions de càrrega setmanals. 
Font: Ajuntament de Barcelona, 1997. 
 
 
 
Finalment, i com a resum de les últimes taules que s’han presentat, es calcula la 
que resumeix el total d’operacions, tant les de càrrega com les de descàrrega, que 
es produeixen en els establiments durant una setmana, tenint en compte que 
generalment els diumenges no es treballa. 
 
Aquesta taula 3.13 no diferencia les càrregues de les descàrregues, i d’aquesta 
manera ens permet fer-nos una idea del total d’operacions, que en definitiva és el 
que ens interessa a l’hora de dissenyar el carrer, ja que respecte a l’ocupació 
d’espai públic el que ens importa és la realització de l’operació, bé sigui de 
càrrega o de descàrrega. 
 
Per tant la taula de la pàgina següent és la que resumeix la distribució 
d’operacions diàries de càrrega i descàrrega diferenciant la tipologia d’activitat 
econòmica i la franja horària en la que es produeixen. 
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Distribució horària del màxim d’operacions setmanals totals  
(autoaprovisionament + proveïdors + expedicions) en % 

Intervals  
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Abans de les 7 h. 65 8 1 13 1 13 100 

De 7 h. a 8 h. 6 85 0 2 5 2 100 

De 8 h. A 9 h. 12 58 4 14 9 3 100 

De 9 h. A 10 h. 11 50 5 16 13 5 100 

De 10 a 11 h. 11 49 6 17 12 5 100 

De 11 h. A 12 h. 11 48 6 17 12 5 100 

De 12 h. A 13 h. 11 51 7 13 12 6 100 

De 13 h. A 14 h. 12 54 7 12 10 6 100 

De 14 h. A 15 h. 8 7 15 38 13 20 100 

De 15 h. A 16 h. 7 7 15 38 13 20 100 

De 16 h. A 17 h. 5 7 15 31 24 18 100 

De 17 h. A 18 h. 6 6 16 31 24 17 100 

De 18 h. A 19 h. 7 6 15 32 22 18 100 

De 19 h. A 20 h. 6 8 16 28 24 18 100 

Més de 20 h. 9 7 13 29 26 16 100 

 
 

Taula 3.13. Distribució horària del màxim d’operacions setmanals totals. 
Font: Ajuntament de Barcelona, 1997. 

 
 
Així doncs, gràficament es resumeix en la imatge 3.8 de la pàgina següent, la qual 
representa la distribució horària de les operacions de càrrega i descàrrega que es 
produeixen diàriament a l’Eixample. 
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Imatge 3.8. Distribució horària del total d’operacions setmanals. 
Font: Ajuntament de Barcelona, 1997. 
 
 
Així doncs, un cop s’han vist les taules de la distribució horària de les operacions 
de C/D en l’Eixample es poden fer les consideracions següents: 
 

q La majoria d’operacions es realitzen al matí, entre les 9 i les 14 h., existint 
una hora punta d’operacions compresa de les 10 h. a les 11 h. 

 
q Per la tarda es realitzen menys operacions que no pas pel matí, i la franja de 

després de les 16 h. És quan hi ha una activitat més gran. 
 

q Durant l’hora de dinar (de les 14 h. a les 16 h.) l’activitat de C/D baixa 
considerablement. 

 
q La distribució horària de les operacions realitzades pels proveïdors és similar 

a la total per la seva gran participació. Existeix un gran volum d’operacions 
durant el matí i a partir de les 15 h. l’activitat decau de forma significativa. 

 
q La distribució horària de l’autoaprovisionament és una mica diferent a la 

total. La majoria d’activitats es continuen realitzant al matí, però en aquest 
cas no es nota una baixada significativa d’activitat ni a l’hora de dinar (entre 
les 14 h. i 16 h.), ni per la tarda, on totes les activitats menys la 
d’alimentació continuen gairebé amb el seu ritme normal 
d’autoaprovisionament.  

 
q En la corba de les expedicions hi observem una diferència substancial amb 

totes les anteriors: les operacions no decauen de forma significativa després 
de l’hora de dinar. 
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3.2.-   Localització de la tipologia de càrrega i descàrrega  
 
Les activitats econòmiques que s’ubiquen dins de les ciutats determinen l’ús dels 
carrils i de la vorera dels carrers de la mateixa, i d’aquesta manera ens 
condicionen l’ocupació de l’espai públic, i per tant, condicionen la mobilitat de la 
ciutat. 
 
Dins la ciutat es duen a terme una gran varietat d’activitats que, i a més existeix 
una gran varietat d’ubicacions de les mateixes. 
 
El cas de l’Eixample no és una excepció, i dins d’ella s’hi troben una extensa 
varietat d’activitats que van des de la indústria als serveis, passant per petits 
tallers mecànics i grans magatzems. 
 
Per tant, classificar les activitats en grups significatius és difícil i més fer-ho d’una 
manera que permeti tenir una visió clara i global de quines són aquelles que 
interfereixen en la mobilitat degut a la seva necessitat de realitzar càrrega i 
descàrrega (C/D). 
 
Així doncs, el que es farà és dividir totes les activitats de l’Eixample en tres grans 
grups, segons el seu nivell de C/D associat. D’aquesta manera els grups que hi 
haurà seran els següents: 
 

§ Activitats amb gran volum de C/D associat. 
§ Activitats amb nivell mig de C/D associat. 
§ Activitats amb baix nivell de C/D associat. 

 
Com a exemple d’algunes de les activitats que formen part de cada grup de C/D, es 
poden esmentar les següents: 
 
 
q Gran volum de C/D: Mercats; indústria alimentària; indústria de la fusta, moble 

i llar; indústria de material de transport; majoristes; alimentació i begudes, 
botigues d’electrodomèstics,... 

 
q Nivell mig de C/D: Hosteleria; floristeries; bars, granges, gelateries; 

restaurants; comerç menor en general, ... 
 
q Baix nivell de C/D: Escoles i instituts, agències de viatges, hospitals, oficines 

comercials, professionals lliberals,... 
 
D’aquesta manera es poden relacionar els grups que s’han vist anteriorment i 
unificar-los en els tres tipus de C/D que estigui determinada pel seu volum.  
 
Així doncs, si es resumeix tota la informació que relaciona la C/D de gran, mitjà i 
petit volum amb les sis tipologies de C/D associades a cada tipus d’establiment que 
existeix en l’Eixample, es pot confeccionar la següent taula: 
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Relació entre tipologies de C/D segons activitat 

Tipologia de C/D 

Poca Mitjana Gran volum Establiments 

% Número % Número % Número 

Total 
d’operacions 

C/D 
setmanals 

Durada 
mitjana 

d’operacions 
C/D  

(en minuts) 

Alimentació 10 % 1 70 % 4 20 % 1 6 18 

Hosteleria 30 % 2 70 % 5 0 % - 7 8 

Consum personal 35 % 2 65 % 3 0 % - 5 9 

Mat. construcció 
/ Habitatge 0 % - 10 % 1 90 % 9 10 14 

Oci 40 % 3 60 % 5 0 % - 8 8 

Heterogeni 50 % 4 0 % - 50 % 4 8 9 

 
Taula 3.14. Relació entre tipologies de C/D i activitat. 
Font: Elaboració pròpia. 
  
 
Es pot observar, doncs, com es situa sobre el mapa cada tipologia de càrrega i 
descàrrega, bé sigui de gran volum, mitja o poca C/D, així com les premisses i 
definicions que s’han adoptat per tal de situar cada tipus dins de l’Eixample. 
 
Primer de tot, es dividirà l’Eixample en set zones diferents, les quals permetran 
analitzar cada tipologia de C/D i situar-la convenientment sobre del mapa. 
 
Les zones que es diferencien estan molt lligades als barris històrics de la ciutat així 
com als diferents mercats que trobem dins de l’Eixample. 
 
q Es defineix la zona 1 com aquella situada entre els carrers Tarragona-
 Viladomat- Josep Tarradellas i Gran Via. 
 
q Es defineixen les zones 2, 4, 5 i 6, les quals estan lligades cadascuna a un 
 mercat de la ciutat, segons els següents carrers: 
  
 Zona 2: Gran Via-Viladomat-Diagonal-Muntaner. Associada al mercat del 
 Ninot. 

 
Zona 4: Gran Via- Còrsega-Pau Claris-Sardenya. Associada al mercat de la 
Concepció. 
 
Zona 5: Gran Via-Pare Claret-Sardenya-Dos de Maig. Associada al mercat de la 
Sagrada Família. 

  
 Zona 6: Gran Via-Paral·lel-Ronda S. Antoni. Associada al mercat de Sant 
 Antoni. 
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q Es defineix la zona central de l’Eixample (zona 3) com la definida per Ronda 
Universitat- Diagonal-Muntaner-Pau Claris.  

 
q Es defineix la zona 7 com la determinada per Gran Via-Ronda Sant Pere-Ribes-

Pau Claris. Aquesta zona està associada al comerç al major. 
 
Aquesta classificació s’ha realitzat d’aquesta manera perquè les zones en que s’ha 
dividit l’Eixample són significatives en el que es refereix a la C/D i permeten 
arribar a conclusions sobre la ubicació de les activitats dins de l’Eixample. 
 
Per tant, si es representen aquestes zones, s’aconsegueix la imatge 3.9 següent: 
 

 
 
Imatge 3.9. Situació de les diferents zones de treball dins l’Eixample. Font: Elaboració pròpia. 
 
 
A continuació, es veurà com es distribueixen les activitats associades als diferents 
tipus de C/D abans definits relacionant-les amb aquestes set zones de l’Eixample.  
 
La situació de les activitats associades a la C/D de gran volum es representen en la 
imatge 3.10 de la pàgina següent. 
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3.2.1.-   Situació d’activitats associades a gran volum de C/D 

 

 
 

Imatge 3.10. Gran volum de càrrega i descàrrega. Font: Elaboració pròpia. 
 
 
Coneixent la situació de les activitats econòmiques associades a un gran volum de 
C/D, les quals es representen en la imatge 3.10, es poden arribar a les següents 
conclusions: 
 
q Conèixer la situació de les activitats relacionades amb gran volum de C/D és 

fonamental alhora de dissenyar la tipologia del carrer, ja que aquest tipus 
d’activitats provoquen una gran interferència tant en el trànsit com en la 
mobilitat dels vianants. 

 
q La situació de la C/D de gran volum és bastant homogènia en general i es 

reparteix uniformement per tot l’Eixample, destacant una mica més en els 
barris. 

 
q Les activitats es reparteixen en major mesura en els barris que en la zona 

central (zona 3). D’aquesta manera ens adonem que en les zones urbanes on hi 
ha tradició de barri, les operacions de C/D de gran volum seran més nombroses 
que en les zones urbanes que no es caracteritzin per tenir una identitat de barri 
reconeguda. 

 
q En la zona del comerç majorista (zona 7), veiem com es concentren gran 

quantitat d’activitats associades a C/D de gran volum. 
 
q En els llocs on hi ha mercats, grans centres comercials o bé grans magatzems, 

sempre existeix C/D de gran volum. 
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q Normalment, en les grans vies principals de la ciutat (carrers Mallorca, 

València, Aragó, Gran Via,...) no s’hi localitzen aquests tipus d’activitats. 
Aquest fet és fonamental per a garantir la mobilitat dins de la trama urbana, ja 
que aquestes vies són les que aguanten el sistema, i el fet de fragilitzar-les a 
través de la ubicació d’activitats que comportin un gran volum de C/D, podria 
arribar a col·lapsar el sistema. 

 
q Malgrat aquest fet, veiem que en els carrers Mallorca i València un cop passada 

la Diagonal en sentit Besòs, aquestes activitats són molt nombroses, provocant 
els consegüents problemes en la mobilitat del trànsit. 

 
El següent punt a tractar són les activitats associades a un volum mitjà de càrrega i 
descàrrega. Aquestes es troben representades en la imatge 3.11 següent: 
 
 
3.2.2.-   Situació d’activitats associades a volum mitjà de C/D 

 

 
 
Imatge 3.11. Volum mitjà de càrrega i descàrrega. Font: Elaboració pròpia. 
 
 
De la situació sobre el mapa de les activitats associades a un volum mitjà de C/D 
podem arribar a les següents conclusions: 
 
q Conèixer la situació de les activitats associades a un volum mitjà de C/D serà 

també important alhora de dissenyar el carrer, però no tant pel volum mateix 
de C/D, sinó pel nombre d’operacions al dia, ja que potser no seran gaire 
voluminoses però sí que seran abundants i contínues en el temps. 

 



                                     La influència de la càrrega i descàrrega en el disseny del carrer: el cas de l’Eixample Cerdà 

3.- Descripció de la càrrega i descàrrega a l’Eixample 
                         

 53 

q Totes les activitats es reparteixen de manera molt uniforme al llarg de tota 
l’Eixample, sense destacar ni la zona central ni les zones de barri. 

 
q En canvi, existeixen quatre zones molt concretes on existeix una gran 

concentració d’aquest tipus d’activitats. Aquestes zones són: els encants nous 
(zona 5), la Rambla Catalunya i el Passeig de Gràcia (zona 3), la Ronda de Sant 
Pere (zona 3) i el Mercat de Sant Antoni (zona 6). En aquestes zones, existeixen 
un major nombre d’activitats dins de cada parcel·la que en la resta de 
l’Eixample, i a més existeixen també un major nombre de parcel·les on existeix 
aquest tipus d’activitat. 

 
q En aquest cas, no es pot dir que no hi ha activitats associades a volum mitjà de 

C/D situades en vies principals, ja que com queda clar en la imatge anterior, 
existeix un repartiment molt homogeni per tota l’Eixample. 

 
q Normalment, la major concentració d’aquest tipus d’activitats es poden trobar 

en grans superfícies comercials. D’aquesta manera, destaquen en la imatge el 
Boulevard Rosa del Passeig de Gràcia, Galeries l’Avenida de la Rambla 
Catalunya i els Encants Nous i València Center en el carrer València. 

 
El següent punt a tractar, i per acabar les tres tipologies, són les activitats 
associades a poca càrrega i descàrrega.  
 
Aquestes es troben representades en la imatge 3.12 següent: 
 
 
3.2.3.-   Situació d’activitats associades a petit volum de C/D 

 

 
 

Imatge 3.12. Petit volum de càrrega i descàrrega. Font: Elaboració pròpia.
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Segons la imatge de la pàgina anterior (3.12), es poden arribar a les següents 
conclusions: 
 
q Existeix un gran nombre d’activitats associades a càrrega i descàrrega petita. El 

fet de la C/D no sigui de gran volum, però, no indica que aquestes activitats no 
siguin importants alhora d’estudiar la mobilitat d’una determinada zona, ja que 
al ser nombroses també són molt importants. 

 
q Principalment es concentren en la zona central de l’Eixample, la que s’ha 

denominat   zona 3, essent per exemple molt nombroses en el Passeig de Gràcia 
i en els voltants de la Ronda de Sant Pere. No obstant, en les altres zones de 
l’Eixample, també s’hi distribueixen moltes operacions d’aquesta tipologia de 
C/D, com per exemple en les zones 2, 4 i 7. 

 
q Si es parla de les vies principals, no estan lliures de que hi hagi en elles aquest 

tipus d’activitat, i es pot veure que s’ubiquen tant en vies interiors a 
supermançanes com en vies principals. D’aquesta manera, existeix una gran 
concentració d’activitats associades a una C/D petita tant a la Gran Via 
(sobretot en el seu tram central), com en el carrer Enric Granados, el qual és 
pràcticament de vianants. 

 
Així doncs, es pot concloure que les diferents tipologies de càrrega i descàrrega es 
disposen de manera diferent al llarg de l’Eixample, i que cadascuna tindrà unes 
característiques pròpies que determinaran el disseny del carrer i la possibilitat o no 
de recuperar espai públic. 
 
Per altra banda destacar que si bé situar la C/D de gran volum dins de la trama 
urbana serà bàsic per fer un bon disseny del carrer, també s’ha de tenir en compte 
les altres tipologies de C/D, ja que aquestes no seran tan voluminoses, però pot ser 
que per la seva ubicació de realització (per exemple en vies amb la IMD alta), 
siguin tan o més determinants com les de gran volum. 
 
D’aquesta manera, el disseny del carrer el determinen totes les tipologies de C/D, 
tan la de gran volum com la de poca C/D. 
 
És cert, però, que en cada localització concreta existirà una tipologia predominant, 
la qual influirà d’una major manera a l’hora de definir la secció del carrer. 
 
Finalment destacar que a l’hora d’analitzar la importància o no d’una determinada 
tipologia de C/D, és fonamental superposar la ubicació d’aquesta amb la IMD del 
carrer, ja que és així com es pot saber la influència de la C/D en la mobilitat de la 
zona. 
 
Activitats associades a C/D de gran volum situades en carrers de IMD petites            
(menys de 15000 vehicles), poden tenir una incidència mínima en la mobilitat de la 
zona. 
 
En canvi, una tipologia de C/D de poc volum però situada en carrers d’una IMD molt 
alta (normalment seran vies principals), pot arribar a col·lapsar el sistema i 
resultar una gran incidència negativa per la mobilitat de la zona. 
 
 


