La influència de la càrrega i descàrrega en el disseny del carrer: el cas de l’Eixample Cerdà
2.- Anàlisi de xarxes de mobilitat i tipologies de traçats urbans

2.- Anàlisi de xarxes de mobilitat i tipologies de traçats urbans
Dins de les xarxes urbanes i en especial en l’Eixample, que és el cas a analitzar,
tipificar les seccions dels carrers i relacionar-les amb altres paràmetres (com per
exemple la IMD o la càrrega i descàrrega de mercaderies) és bàsic per solucionar
problemes de mobilitat dins de la ciutat i garantir el bon funcionament de cada
tipus de mobilitat (ja sigui en transport públic, privat o a peu).
D’aquesta manera l’especialització del carrer esdevé fonamental i la segregació
dels diferents modes de mobilitat dins de la seva secció és un aspecte que
possibilita recuperar espais per l’ús públic, sense que es produeixi un col·lapse en
el sistema, ja que es mantenen les vies principals, les quals permeten la circulació
dels vehicles i faciliten la seva mobilitat.
2.1.- Tipologies de carrer
A l’Eixample de Barcelona existeixen, com és natural, diferents tipologies de
carrer. S’hi troben des de carrers gairebé de vianants fins a carrers amb molts
carrils destinats gairebé exclusivament a la mobilitat del vehicle privat.
Així doncs, es caracteritzen les diferents tipologies significatives de carrer que es
poden trobar dins de l’Eixample, classificant-les segons la utilització que fan dels
seus carrils els vehicles que per elles hi circulen. Les tipologies significatives són:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Carrer per a vianants.
1 carril bus.
1 carril vehicle privat + 1 carril bici + 1 carril C/D.
1 carril vehicle privat + 2 carrils aparcament.
2 carrils vehicle privat.
2 carrils vehicle privat + 2 carrils aparcament.
2 carrils vehicle privat + 1 carril aparcament + 1 carril bici.
3 carrils vehicle privat + 1 carril bus.
3 carrils vehicle privat + carril bici.
4 carrils vehicle privat + 1 carril bus.
6 carrils vehicle privat.

Es pot veure que la tipologia més utilitzada a l’Eixample barceloní és la que destina
2 carrils pel vehicle privat i 2 carrils més per altres usos, com s’ha pogut veure en
el llistat anterior. D’aquesta manera es pot dir que la secció tipus seria la del
carrer de 20 m. d’amplada amb 4 carrils de 2,5 m. cadascun i dues voreres de 5 m.
cadascuna.
Per aquest motiu el carrer tipus de l’Eixample destina el 50 % de la seva amplada
per mobilitat amb vehicle públic o privat, i l’altre 50 % el destina a la vialitat a
peu, ja que la suma d’amplada de les voreres és igual a l’amplada total de la
calçada del carrer.
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q

Secció tipus de l’Eixample (cotes en metres):

Imatge 2.1. Secció tipus de l’Eixample. Font: Elaboració pròpia.

2.2.- Tipus de carrer segons la IMD
Normalment, el tipus de mobilitat del carrer està relacionat amb la IMD que s’hi
troba. Així doncs, en carrers amb molts carrils destinats a vehicle privat s’hi troben
IMD altes, ja que estan destinats a la mobilitat del vehicle.
En canvi, els carrers amb IMD baixes tenen una tipologia que permet més l’estança
que no pas la mobilitat en vehicle privat, i per tant són més adequats, per
exemple, per ubicar un carril bici dins de la secció.
Per aquest motiu, i a l’hora d’estudiar la tipologia del carrer segons la IMD, s’ha
d’acotar els valors d’aquest indicador per tal que l’estudi sigui possible.
A l’Eixample existeixen tres nivells de IMD que són adequats per estudiar i
relacionar la correspondència entre la IMD i altres aspectes de la mobilitat en les
xarxes urbanes. Aquests nivells de IMD són els següents:
q
q
q

IMD < 15000 vehicles
15000 vehicles < IMD < 25000 vehicles
IMD > 25000 vehicles

Així doncs, amb aquests paràmetres, es poden associar unes tipologies generals de
carrers a unes idees de vialitat segons la IMD que aquests tinguin.
Cada carrer tindrà unes funcions principals segons la seva tipologia, i aquesta
determinarà la possibilitat o no de que el carrer pugui satisfer les diferents
activitats que en ell s’hi han de desenvolupar.
De tal manera, a continuació es veurà, de forma general primer, i més
concretament després, la tipologia de cada carrer tenint en compte a quin grup
dels tres que hem anomenat abans pertany, i d’aquesta manera poder establir
correspondències entre aquests i altres paràmetres que defineixen la mobilitat dins
de la ciutat i que ens determinaran quina ha de ser la secció del carrer en qüestió.
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Els carrers de IMD baixa estan concebuts clarament per afavorir la vialitat a peu i
l’estança en la via i no pas la mobilitat a través d’ella del vehicle privat.

Imatge 2.2. Exemple de carrer amb IMD baixa. C/ Enric Granados. Font: Elaboració pròpia.

Per la seva banda, els carrers amb IMD intermitja, tenen una funció dins del teixit
de l’Eixample que ja no és tan independent com els carrers anteriors, ja que
aquest tipus de carrers tenen una doble vessant: la de la mobilitat del vehicle
privat i la del transport públic i la d’estança, amb la conseqüent existència de la
vialitat a peu.

Imatge 2.3. Exemple de carrer amb la IMD intermitja. C/ Consell de Cent. Font: Elaboració
pròpia.
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Per últim, els carrers amb IMD altes tenen una funció clara de mobilitat del trànsit
privat, i la seva funció és la de transportar gran quantitat de cotxes en el mínim
temps possible d’un punt a un altre de l’Eixample.
En aquests carrers, per tant, la possibilitat d’estança que té el vianant es veu
bastant reduïda, ja que la seva funció principal és la de la mobilitat dels vehicles
privats, i en definitiva de les persones que utilitzen el transport públic i privat.
Així doncs, aquests són carrers amb tres o més carrils utilitzats pel vehicle privat i
normalment sense carril bus i molt menys amb carril bici, ja que aquesta es veuria
amenaçada pel gran volum de trànsit existent.

Imatge 2.4. Exemple de carrer amb IMD alta. C/ Aragó. Font: Elaboració pròpia.

A continuació es presenta el mapa de IMD de l’Eixample, i d’aquesta manera es
podrà estudiar amb més detall les tipologies dels seus carrers segons aquest
paràmetre, veient com és la seva secció tipus i com afecta cada tipologia en la
mobilitat general.
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Imatge 2.5. IMD dins de l'Eixample. Font: Doymo, 2006.

Tal i com s’ha dit anteriorment, la tipologia del carrer està relacionada amb la IMD
que s’hi troba. Carrers amb molts carrils destinats a vehicle privat s’hi troben IMD
altes, doncs estan destinats principalment, a la mobilitat del vehicle. En canvi,
carrers amb IMD baixes tenen una tipologia que permet més l’estança que no pas la
mobilitat en vehicle privat, i per tant són més adequats, per exemple, per a
mobilitat d’altres modes de transport (vianants, bicicleta,...).
Per altra banda, la tipologia també determina una sèrie de relacions,
comportaments i actuacions dins dels carrers de l’Eixample, els quals van variant
segons ens trobem en una tipologia de carrer o en una altra. Així doncs, a
continuació es desenvoluparan totes aquestes idees.
Les IMD dins l’Eixample són molt variades i els seus valors oscil·len, per exemple,
des dels 2000 vehicles pel C/ Còrsega (entre Calàbria i Rocafort), als 76000 vehicles
de la Gran Via (entre els carrers de Villarroel i Casanova).
Així doncs, i tal com s’ha justificat abans, s’agafen tres valors de IMD per estudiar
les tipologies de carrer associades, valors que són adequats i significatius per tal
de poder-los associar a determinats tipus de carrer. Els valors són:
q
q
q

IMD < 15000 vehicles
15000 vehicles < IMD < 25000 vehicles
IMD > 25000 vehicles

D’aquesta manera es poden determinar quins són els carrers associats a cadascuna
de les IMD a estudiar.
13

La influència de la càrrega i descàrrega en el disseny del carrer: el cas de l’Eixample Cerdà
2.- Anàlisi de xarxes de mobilitat i tipologies de traçats urbans

2.2.1.- IMD < 15000 vehicles

Normalment, els carrers associats a aquesta IMD baixa, són aquells que només
tenen un carril destinat al vehicle privat. Són carrers adequats per la vialitat a peu.
Així doncs, els carrers de vianants amb una tipologia que afavoreix els vianants
(Avinguda Gaudí, Enric Granados, ...), també tenen aquesta IMD.
Cal dir que alguns carrers que destinen dos o tres carrils al vehicle privat també
poden tenir la IMD menor de 15000 vehicles, però és de manera esporàdica i mai en
el centre de l’Eixample.
2.2.2.- 15000 vehicles < IMD < 25000 vehicles

Associats a aquesta IMD es pot trobar dos tipus de carrer: els que tenen dos carrils
destinat a vehicle privat i els que en tenen tres. Per tant veiem que en aquesta
franja de IMD és difícil caracteritzar si el carrer serà de dos o de tres carrils
destinats al vehicle privat.
També poden haver-hi carrils destinats al transport públic, però el més habitual és
que a més dels carrils pel vehicle privat existeixin carrils destinats a l’aparcament,
bé sigui gratuït o bé sigui pagant (zona blava o zona verda).
2.2.3.- IMD > 25000 vehicles

Aquest valor de IMD sempre va associada a carrers amb tres carrils pel vehicle
privat com a mínim. Moltes vegades, a més de tenir aquests carrils pel transport
privat, hi ha un carril addicional pel transport públic. No és difícil trobar carrers
amb més de tres carrils pel vehicle privat associats a aquesta IMD.
En definitiva, s’hapogut veure que la tipologia del carrer ens defineix moltes
vegades la IMD que s’hi troba, potser no el valor exacte, però sí es podrà predir si
augmentarà o disminuirà.
Per tant, el canvi de secció d’un carrer és un instrument important per tal de
poder regular el comportament del trànsit dins de l’Eixample.
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Finalment, es poden veure les relacions tipologia – IMD que s’han considerat
anteriorment amb la taula 2.1:

Relació entre tipologia de carrer - IMD
Nivell de IMD del carrer
Tipologia de carrer

1 carril bus
1 carril vehicle privat + 1 carril bici + 1
carril C/D
1 carril vehicle privat + 2 carrils
aparcament

IMD < 15000
vehicles

15000 < IMD <
25000
vehicles

IMD > 25000
vehicles

ü
ü
ü

2 carrils vehicle privat
2 carrils vehicle privat + 2 carrils
aparcament
2 carrils vehicle privat + 1 carril
aparcament + 1 carril bici
3 carrils vehicle privat + 1 carril bus
3 carrils vehicle privat + carril bici
4 carrils vehicle privat + carril bus
6 carrils vehicle privat

ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

Taula 2.1. Relació entre la tipologia de carrer i la IMD. Font: Elaboració pròpia.

2.3.- Coexistència carril bici – carril bus vs. IMD
Evidentment els usos que se li dóna a un carrer queden reflectits en la tipologia de
la secció del mateix, i és per aquest motiu que el disseny de les vies urbanes depèn
de la utilització que es vulgui fer de la seva superfície.
A l’hora de definir una línia de transport públic en superfície (autobús) o una línia
de bicicleta s’ha de tenir en compte, a més d’altres paràmetres, la IMD dels carrers
per on circularan, ja que cada tipus de transport (autobús o bici) s’adequa millor a
un tipus de IMD que a una altra.
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Per tal de relacionar la IMD amb l’existència de carril bus o bici, s’han considerat
com a models els carrers Mallorca i València per la coexistència amb el carril bus, i
Consell de Cent i Diputació per estudiar la coexistència amb la bicicleta.
Els quatre carrers estudiats tenen una direcció paral·lela entre ells, és a dir, van
des del riu Besòs cap el riu Llobregat, i gairebé podem dir que travessen tota
Barcelona. D’aquesta manera són carrers similars entre ells i adequats per fer
l’estudi.
Analitzant les IMD dels diferents trams dels carrers a estudiar s’arriba a la conclusió
que les IMD dels carrers Mallorca i València són bastant més elevades que les del
carrers Consell de Cent i Diputació.
Es pot veure, per exemple, que en el tram entre els carrers Muntaner i Aribau,
mentre que al carrer València hi ha una IMD de 37000 vehicles, al carrer Diputació
la IMD és de 25000 vehicles. Per tant, s’observa que la IMD de Diputació és un 30 %
menor que la del mateix tram al carrer València.
Així doncs, els carrers València i Mallorca tenen un marcat caràcter de mobilitat
longitudinal, la gent els aprofita per anar d’una punta a l’altre de la ciutat en
vehicle privat.
D’aquesta manera, la coexistència amb el carril bus és la més coherent i apropiada
que no pas amb el carril bici, ja que el que es pretén en aquests carrers és una
mobilitat ràpida dels ciutadans a llargues distàncies, normalment de punta a punta
de la ciutat (o gairebé).

Imatge 2.6. Existència del carril bus en el C/. Mallorca. Font: Elaboració pròpia.
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Per altra banda, els carrers Diputació i Consell de Cent tenen unes IMD menors. La
gent els fa servir per desplaçaments per dins de l’Eixample, fet que facilita la
coexistència amb el carril bici, carril que necessita una menor presència de cotxes
(per factor de seguretat, contaminació,...).

Imatge 2.7. Existència de carril bici en el carrer Consell de Cent. Font: Elaboració pròpia.

S’ha pogut veure, doncs, que el transport públic de superfície haurà d’ocupar carril
en vies amb una IMD alta, les quals, moltes vegades, coincidiran amb les vies
principals de la ciutat.
D’aquesta manera, i relacionant-ho amb la concepte de supermançana presentat
en la introducció i que s’ampliarà en el capítol del disseny del carrer, el transport
públic ha de recòrrer els carrers que delimiten les supermançanes, els quals tenen
ja de per sí una IMD més elevada que els interiors.
Al fer-ho d’aquesta manera, s’aconsegueix, d’una manera natural, que els carrers
que tenen una IMD més alta serveixin per garantir la mobilitat del vehicle públic i
privat, i per tant, és en aquests on existirà el carril bus en la seva secció.
Per altra banda, els carrils amb IMD baixes, són els adequats per suportar
l’existència del carril bici en la seva secció.
El disseny del carril bici, però, ha d’estar pensat sobretot per permetre una
mobilitat del ciclista a llarga distància, i no només estar concebut per fer un
passeig de curta durada. Per aquest motiu, a més del paràmetre IMD com a
determinant per l’existència d’aquest carrer en un carrer o un altre, s’ha de tenir
molt present la continuïtat del carril bici al llarg de tota la ciutat, i que aquest
permeti connectar diferents punts de la ciutat de manera ràpida, còmode i segura.
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2.4.- Descàrrega il·legal i IMD
Un altre paràmetre que s’ha de tenir present al estudiar com influeix la IMD alhora
de dissenyar el carrer és com afecta a la C/D il·legal que es realitza en els carrers
segons aquests tinguin una IMD major o menor.
La coneixença i anàlisi d’aquesta C/D il·legal, la qual no ve estipulada per la
descripció i pels paràmetres que veurem en el capítol següent, determina també en
gran manera la mobilitat dins de les vies on es produeix, i per tant, s’ha de tenir en
compte en el disseny del carrer, ja que la seva presència esdevé important dins de
la xarxa.
Anem doncs, a relacionar càrrega i descàrrega il·legal amb IMD, ja que no es
produeix d’igual manera depenent si s’efectua en carrers de IMD elevades o no.
2.4.1.- Carrers amb IMD < 15000 vehicles

En els carrers on existeix una IMD baixa (menor de 15000 vehicles), la C/D il·legal
es produeix moltes vegades bé parant un moment davant el lloc a descarregar
(carrers d’un sol carril) o bé en doble fila, ja que en els carrers amb IMD baixa
acostuma a haver-hi carrils per l’aparcament gratuït.
Al existir un trànsit relativament reduït, la C/D il·legal es fa d’una manera
“salvatge” i existeixen fàcilment carrers gairebé de vianants o de prioritat
invertida totalment plens de vehicles en doble fila descarregant.

Imatge 2.8. Exemple de descàrrega il·legal en un carrer de vianants. Font: Elaboració pròpia.
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D’aquesta manera la descàrrega il·legal interfereix greument en la vialitat del
carrer, encara que siguin carrers amb poca intensitat de circulació de vehicles, ja
que l’ocupa totalment o deixa un espai de pas molt inferior a l’habitual.
2.4.2.- Carrers amb IMD entre 15000 i 25000 vehicles

En carrers amb una IMD mitjana (entre 15000 i 25000 vehicles), la C/D il·legal es
produeix normalment al costat de la vorera, provocant que en un dels carrils
destinat al vehicle privat es vegi inutilitzat totalment o parcialment, amb la
conseqüent alteració del trànsit.
D’aquesta forma, com que normalment els carrers d’aquest valor de IMD tenen dos
carrils destinats a l’aparcament i dos destinats al vehicle privat, la interferència en
la mobilitat és considerable, ja que habitualment només quedarà un carril per al
trànsit.

Imatge 2.9. Descàrrega il·legal en un carrer de IMD entre 15000 i 25000 vehicles.
Font: Elaboració pròpia.

Queda clar en la imatge, que encara que el trànsit no sigui excessivament elevat,
la C/D il·legal en aquest tipus de carrers és altament perjudicial, ja que interfereix
greument la mobilitat deixant només lliure un carril pel pas de vehicles.
La tipologia del carrer és l’habitual en els carrers d’aquesta IMD: dos carrils
destinats per l’aparcament del vehicle públic i dos destinats a la circulació en
general.
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2.4.3.- Carrers amb IMD > 25000 vehicles

Finalment, els carrers amb IMD altes (més gran de 25000 vehicles) la C/D il·legal es
produeix sobre la vorera, ja sigui amb les quatre rodes sobre ella o només amb
dues.
L’individu intenta no dificultar el trànsit dels vehicles condicionat pel gran volum
de trànsit existent, i no acostuma a parar al costat de la vorera en doble fila, sinó
que para sobre la vorera.
Aquesta manera d’actuar, potser no afecta el trànsit de vehicles de manera
significativa, però sí que dificulta greument la mobilitat del vianant per la vorera,
tal i com es pot veure en la imatge 2.10.

Imatge 2.10. C/D il·legal en carrers de IMD elevada. Font: Elaboració pròpia.

Evidentment, aquests són trets generals de la C/D il·legal, la qual és aquella que es
produeix fora de les zones condicionades per fer-ho: els xamfrans dels carrers
(normalment dos dels quatre) i els carrils de C/D que s’habiliten en la secció de
determinats carrers.
Malgrat això, la C/D il·legal és una pràctica la qual no segueix sempre la mateixa
pauta i que per tant, existeixen accions puntuals que no compleixen les afirmacions
anteriors.
Cal assenyalar també que existeix una clara tendència a utilitzar el carril bici com
a zona de C/D, fent-ho d’aquesta manera just davant del local en qüestió. Per
tant, el carril bici perd totalment la utilitat per la qual va ser concebut, i les
bicicletes no tenen opció d’utilitzar-lo.
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Imatge 2.11. Descàrrega il·legal utilitzant el carril bici. Font: Elaboració pròpia.

Per altra banda, les motos han adoptat el carril bici com a seu i que l’utilitzen per
circular-hi, amb la consegüent molèstia i perill que provoca als usuaris de la
bicicleta.
Per últim cal destacar que el carril bus poques vegades es veu interferit per
vehicles en C/D, ja que aquests utilitzen el carril oposat per fer-ho. Aquesta
situació pot esdevenir degut a que hi ha més consciència social sobre el carril bus
que no pas sobre el carril bici, a més de les mesures de control utilitzades per
l’Ajuntament.
Evidentment, però, sempre hi ha casos excepcionals on s’utilitza el carril bus com a
zona de C/D, però gairebé sempre es tracta d’activitats de gran volum de C/D o bé
d’inevitables, com per exemple d’obres en el carrer, mudances, ...
Una consideració final: al relacionar la tipologia del carrer amb la IMD i per altra
banda també la IMD amb la C/D il·legal, es podria arribar a conèixer i estipular com
és la C/D il·legal segons el tipus de carrer on es produeix d’una manera
suficientment raonable.
Així doncs, en la taula 2.2 es defineix aquesta relació entre la tipologia de secció
de carrer i la tipologia de càrrega i descàrrega il·legal que s’hi produeix.
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Relació entre tipologia de carrer – C/D il·legal

Tipologia de carrer

1 carril bus
1 carril vehicle privat + 1 carril bici
+ 1 carril C/D
1 carril vehicle privat + 2 carrils
aparcament
2 carrils vehicle privat
2 carrils vehicle privat + 2 carrils
aparcament
2 carrils vehicle privat + 1 carril
aparcament + 1 carril bici
3 carrils vehicle privat + 1 carril
bus
3 carrils vehicle privat + carril bici
4 carrils vehicle privat + carril bus
6 carrils vehicle privat

C/D il·legal
Ocupant tot el
carrer

Doble fila

Sobre vorera

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Taula 2.2. Relació tipologia de carrer amb C/D il·legal. Font: Elaboració pròpia.

Queda clar, segons el vist en la taula 2.2, que les tipologies de carrers amb gran
número de carrils destinats al vehicle privat, és on existeix una major pertorbació
del trànsit degut a la C/D il·legal, ja que aquesta té una doble vessant: la
interferència provocada pel vehicle aturat de forma no correcte en el viari i la
interferència d’aquest mateix vehicle a la mobilitat a peu del veí, doncs
habitualment, la C/D es produeix amb el vehicle sobre la vorera.
D’aquesta manera, com que aquests tipus de carrers acostumen a ser vies
principals dins de la ciutat, s’arriba a la conclusió que en aquestes vies s’han de
deixar tots els xamfrans per a C/D i que les possibles actuacions de recuperació
d’espai públic que es puguin dur a terme després de l’estudi de la C/D de la zona,
s’hauran d’executar en carrers no principals, és a dir, en carrers interiors a les
supermançanes que defineixen les vies principals de la ciutat.
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2.5.- Cas concret: descripció supermançana
El cas concret que es defineix és l’estudi de les seccions dels carrers de la
supermançana delimitada pels carrers Aragó, Gran Via, Entença i Viladomat.
Aquest estudi es pot realitzar a través de diferents punts de vista, com poden ser:
ü tipologia de seccions segons la inserció de les diferents xarxes de
transport.
ü tipologia de trams de carrers segons les activitats de l’illa.
ü anàlisi d’usos reals de la via.
El que es fa, però, és una descripció d’aquesta agrupació d’illes per tal de
caracteritzar-la.
Primer de tot cal dir que en aquesta supermançana, evidentment, hi trobem vuit
carrers, que són: Aragó, Calàbria, Consell de Cent, Diputació, Entença, Gran Via,
Rocafort i Viladomat.
Així doncs, veiem les diferents característiques en quan a secció que tenen
cadascun d’ells:

q

Aragó:

4 carrils per vehicle privat i no està permès ni aparcar els caps
de setmana ni de 22 a 7 h. els dies laborables.

q

Calàbria:

2 carrils per vehicle privat i 2 carrils reservats a l’aparcament
de zona verda.

q

C. de Cent:

2 carrils per vehicle privat i 2 carrils reservats a l’aparcament
de zona verda i zona blava.

q

Diputació:

2 carrils per vehicle privat, 1 carrils reservat a l’aparcament de
zona verda i un carril bici.

q

Entença:

3 carrils per vehicle privat i 1 carril bus. Un dels tres carrils
destinat a vehicle privat passa a ser d’aparcament els
laborables de 22 a 7 h. i tot el cap de setmana.

q

Gran Via:

Diferenciem una part lateral i una part central.
La part lateral hi ha un carril bus i un carril pel vehicle privat i
en la central hi trobem 4 carrils per vehicle privat i 1 carril bus.

q

Rocafort:

2 carrils per vehicle privat i 2 carrils reservats a l’aparcament
de zona verda.

q

Viladomat:

3 carrils per vehicle privat i 1 carril reservat per l’aparcament
de zona verda. Un dels tres carrils destinat a vehicle privat
passa a ser d’aparcament els laborables de 22 a 7 h. i tot el cap
de setmana.
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Així doncs, s’apunten alguns aspectes interessants:
En la supermançana d’estudi, cap dels carrers canvia de secció en el seu interior ni
tampoc existeix un canvi d’usos dels seus carrils en aquesta zona. Aquest fet
provoca una continuïtat i homogeneïtat que afavoreixen l’estudi d’aquesta
supermançana en concret.
Existeixen 8 carrers diferents en la supermançana, però només cinc seccions tipus,
que són:
q

4 carrils per vehicle privat (C/. Aragó).

q

3 carrils per vehicle privat i 1 carril aparcament (C/. Viladomat).

q

3 carrils per vehicle privat i 1 carril bus (C/. Entença).

q

q

2 carrils per vehicle privat i 2 carrils aparcament (C/. Rocafort, C/.
Consell de Cent i C/. Calàbria).
2 carrils per vehicle privat, 1 carril aparcament i 1 carril bici (C/.
Diputació).

A més, sigui quina sigui la secció tipus, el carrer sempre consta de quatre carrils,
encara que es reparteixin de forma diferent. O sigui, s’està treballant amb carrers
de 10 m. d’amplada de via i amb dues voreres de 5 m. cadascuna. Per tant
existeixen carrers tipus de 20 m. d’amplada, repartits al 50% entre vehicles i
vianants.
Finalment, una consideració sobre la IMD dels carrers de la supermançana
estudiada:
Els carrers que delimiten la supermançana són els que tenen la IMD més alta, així
doncs, Aragó i Gran Via (eixos longitudinals) tenen una IMD > 25000 vehicles,
mentre que els carrers Viladomat i Entença (eixos transversals) tenen una IMD que
està compresa entre 15000 i 25000 vehicles.
Per altra banda, tots els carrers interiors de la supermançana tenen una IMD que no
supera els 15000 vehicles.
Els carrers que delimiten l’agrupació d’illes tenen un clar caràcter de mobilitat, i
els interiors tenen un caràcter d’estança. Així doncs, si es volgués fer alguna
actuació per tal de fer la zona més sostenible, s’ha de començar pels carrers
interiors de la supermançana, que són: Calàbria, Consell de Cent, Diputació i
Rocafort i no pas retocant la secció dels carrers perimetrals de IMD elevada.
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Si es representa gràficament les IMD de la supermançana d’estudi s’arriba a la
imatge 2.12 que es pot veure a continuació:

Imatge 2.12. IMD en els carrers de la supermançana d’estudi. Font: Doymo, 2006.
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