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Barcelona es mou i demostra la seva vocació innovadora en una societat en permanent canvi.

Fruit d’aquesta voluntat transformadora són projectes com el Fòrum Universal de les Cultures,

que se celebrarà el 2004, el projecte de foment d’empreses tecnològiques “22@ BCN” o la

reforma urbanística al voltant de la nova estació de l’AVE a la Sagrera, que incidiran

positivament en la ciutat a través de la seva dimensió econòmica, urbanística i social.

Aquesta ciutat que es mou tant disposa de 1.275 quilòmetres de carrers amb una gran varietat

de dissenys i funcions que requereixen atencions diferents pel que fa a la gestió del trànsit.

La Xarxa Bàsica de Circulació, que us presentem en aquesta nova publicació del Pacte per la

Mobilitat, defineix i classifica aquelles vies que absorbeixen la majoria del trànsit a Barcelona.

El seu estudi ens permet conèixer i aprofundir, comptant amb suport d’alta tecnologia, en

l’estructura de la circulació per tal de poder mantenir les velocitats de recorregut, en especial

la del transport públic de superfície, i per dur a terme polítiques que garanteixin la convivència

entre els diferents modes de desplaçament de la ciutat. 

La creació de zones de vianants o de prioritat invertida, la implementació de carrils bici i

l’ampliació de voreres, per citar només alguns exemples, són conseqüències possibles

derivades d’aquest estudi.

Assegurar una mobilitat fluïda i ordenada, de Collserola al mar i del Besòs al Llobregat, depèn

no tan sols d’eficients xarxes de comunicació i transport, sinó també de les actituds cíviques i

responsables dels usuaris. Si volem que la ciutat es mogui bé, és necessària la implicació i la

participació de tota la ciutadania.

PRESENTACIÓ

JOAN CLOS I MATHEU
Alcalde de Barcelona
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El 22 de juliol de 1998 se signà el Pacte per la Mobilitat, un acord entre l’Ajuntament de Barcelona i

més d’una cinquantena d’entitats i associacions cíviques compromeses en la millora de la mobilitat a

la nostra ciutat. En aquests quatre anys, el pacte s’ha consolidat com un potent instrument de debat i

consens entorn dels grans temes que afecten la manera de moure’ns per Barcelona.

Des d’aquella data, l’Ajuntament de Barcelona ha iniciat un conjunt de treballs que desenvolupen els

punts principals de l’acord. Exemple d’aquesta voluntat de fer avançar el Pacte per la Mobilitat han

estat projectes com la promoció dels desplaçaments a peu, l’extensió i potenciació de la xarxa de

carrils bici, la celebració del dia sense cotxes, la implantació dels carrils multiús o l’ordenació de 

l’aparcament de motos i de la càrrega i descàrrega.

Amb la presentació del catàleg de la Xarxa Bàsica, l’Ajuntament desenvolupa el segon punt del Pacte

per la Mobilitat, que preveu “la confecció d’un catàleg de vies bàsiques definint la jerarquia funcional

dels carrers, segons el nivell de servei, els usos dels diferents modes de mobilitat i la distribució de l’es-

pai viari, en un marc de rendibilitat social”.  Amb això es pretén aportar criteris objectius de gestió que

ajudin a fer compatible la necessària fluïdesa del trànsit rodat de la ciutat,  –essencial per al desenvo-

lupament socioeconòmic–, amb els usos residencials i d’oci que té l’espai públic urbà.

En la present publicació es presenten els resultats del procés d’elaboració d’aquest catàleg, així com

els instruments de gestió que se’n deriven i que han de contribuir a millorar la fluïdesa dels mitjans de

transport motoritzats de superfície.

XARXA BÀSICA DE CIRCULACIÓ 
DE LA CIUTAT DE BARCELONA

FRANCESC NARVÁEZ I PAZOS
Regidor ponent de Mobilitat

CARME SAN MIGUEL I RUIBAL
Regidora presidenta de la Comissió
de Seguretat i Mobilitat
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LA GESTIÓ DE LA XARXA BÀSICA

2.1   Condicions generals

2.2 Criteris de gestió

● Distribució i ús de l’espai viari 

● Manteniment de les vies

● La informació als usuaris i la senyalització

● Tecnologia per a la gestió del trànsit

● Indicadors per a la gestió 

● Disciplina i seguretat viària

ANNEX

Estudi per al disseny de la Xarxa Bàsica

01LA XARXA BÀSICA DE LA CIUTAT

1.1 La jerarquia de la Xarxa Bàsica

1.2 La Xarxa Local 

1.3 Actualització de la Xarxa Bàsica
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a xarxa viària bàsica de la ciutat de Barcelona és la

que absorbeix la pràctica totalitat dels desplaça-

ments interurbans i els urbans de més llarg recorre-

gut en vehicle privat. Així doncs, aquesta xarxa

inclou les vies que permeten connectar:

● l’entorn metropolità amb la ciutat de Barcelona,

● les vies d’accés amb els punts principals d’atracció a la ciutat, i

● els principals punts d’atracció de la ciutat entre si.

Per a la definició d’aquest conjunt de vies de la Xarxa Bàsica s’ha

realitzat un estudi detallat de la demanda actual de trànsit de

superfície i també de la capacitat d’absorció d’aquest trànsit per

part del conjunt de vies de la ciutat. L’estudi, –del qual es pre-

senta el procés i les dades més rellevants en l’annex final–, par-

teix de l’anàlisi de la intensitat real de trànsit que circula en vàries

seccions transversals i longitudinals de Barcelona.

A partir de l’estudi de la demanda de trànsit 
i de la capacitat viària s’ha arribat
a la definició de les vies que formen la Xarxa
Bàsica, –jerarquitzades segons la seva
funcionalitat i capacitat d’absorció de
trànsit–, i les vies que formen la Xarxa Local. 

Aquestes últimes no són necessàries per a la mobilitat i la

connectivitat generals i, per tant, poden ser susceptibles de

pacificació, segons les seves característiques.

L

1.275 km

TOTAL XARXA VIÀRIA 

DE LA CIUTAT

XARXA BÀSICA - 351 km

27,5 % del total de carrers XARXA LOCAL - 924 km

72,5 % del total de carrers

Absorbeix el 81 % 
del trànsit de la ciutat Absorbeix el 19 % del trànsit 

de la ciutat

01LA XARXA BÀSICA DE LA CIUTAT
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37%37%

T. privat

A peu / Bici

T. públic

Algunes dades sobre
la mobilitat a la ciutat 
de Barcelona

6 milions 
de desplaçaments 
diaris

6 milions de desplaçaments diaris

2,32 milions de desplaçaments diaris EN VEHICLE PRIVAT

DESPLAÇAMENTS DINS DE LA CIUTAT 45 %

DESPLAÇAMENTS DINS DE LA CIUTAT 68 %

MOBILITAT INTERNA-EXTERNA 55 %55 %

MOBILITAT INTERNA-EXTERNA 32 %32 %

EVOLUCIÓ DELS DESPLAÇAMENTS DIARIS (1999-2001)

Privat

Públic

A peu i bici

TOTAL

2.276.530

2.088.861

1.581.215

5.946.606

38 %

35 %

27 %

100 %

2.301.572

2.137.176

1.562.365

6.003.113

38 %

36 %

26 %

100 %

2.348.032

2.307.785

1.624.307

6.282.125

37 %

37 %

26 %

100 %

+1 %

+6 %

+1,20 %

+2,80 %

Mode 1999 % 2000 % 2001 % Variació
00-01          

37%37%
26%26%
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Aquest plànol, conegut com l’aranya de trànsit, mos-

tra la intensitat de vehicles que passen diàriament per

la xarxa viària de la ciutat. Per confeccionar-la es

real i tzen periòdicament comptatges, automàtics i

manuals, del nombre de cotxes que passen per una via

durant tot un dia; aquest càlcul permet obtenir la

Intensitat Mitjana Diària (índex IMD), que és un

indicador fonamental per a l’elaboració de la Xarxa

Bàsica. Les vies marcades amb un gruix superior

mostren una intensitat de trànsit més elevada i es

corresponen amb les vies de jerarquia superior de la

Xarxa Bàsica de la ciutat.

L’aranya de trànsit de Barcelona

IMD
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LONGITUD IMD Veh. x km

1.1 La jerarquia de 
la Xarxa Bàsica

n dels elements clau per a la gestió de les vies que

conformen la Xarxa Bàsica és la jerarquització del

seu grau d’importància atenent els criteris generals

de funcionalitat, connectivitat i capacitat d’absorció

de trànsit. Complementàriament també s’ha valorat el criteri

d’homogeneïtat de la Xarxa, que condiciona l’existència d’una

Via Bàsica a  600 metres de qualsevol punt de la ciutat. A través

de tots aquests criteris s’ha arribat a la classificació següent:

Les rondes i les vies d’accés

Tenen una funcionalitat metropolitana, és a dir, connecten la ciu-

tat amb els municipis que conformen l’àrea metropolitana de

Barcelona, així com amb les principals autopistes i autovies del

nostre país. 

● Les rondes: amb un total de 24,12 km de longitud en el terme

de Barcelona, absorbeixen el 20,73 % del trànsit de la ciutat,

connecten la ciutat amb els municipis veïns i faciliten la comu-

nicació entre els barris.

● Les vies d’accés: connecten els principals punts d’entrada

amb els punts d’atracció més importants de la ciutat. Sumen un

total de 43,37 km i absorbeixen el 21,4 % del trànsit.

U

1 RONDA DE DALT

2 RONDA DEL LITORAL

TOTAL RONDES

1  Gran Via de les Corts Catalanes

2  Rda. del Mig

3  Av. Diagonal

4  C. del Comte Urgell

5  Av. Sarrià

6  Via Augusta

7  C. de Tarragona

8  C. d’Aragó

9  C. de la Marina

10 Av. Meridiana

11 C. de Numància

12 Autopista A-19

13 Av. Mare de Déu de Montserrat

TOTAL VIES D’ACCÉS

145.200

96.097

84.200

76.11

69.862

34.111

36.817

48.952

43.950

62.154

38.375

100.774

13.581

46.003

26.100

Rondes i vies d’accés

10,818

13,303

24,121

10,071

7,583

3,676

0,798

0,807

1,574

0,409

4,828

0,506

5,197

1,709

3,985

2,222

43,365

67,49TOTAL:

1.570.774

1.278.384

2.849.158

847.978

576.391

256.813

27.221

29.711

77.050

17.976

300.080

19.418

523.722

23.210

183.321

57.994

2.940.885

5.790.043
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Plànol de localització de les rondes i vies d’accés

RONDES
VIES D´ACCÉS

RONDA DE DALT

RONDA DEL LITORAL

Via  Augusta

Ronda del Mig

Av. Diagonal

Av
. M

eri
dia

na

Aragó

Gran Via

Numància

24,12

241.297

2.849.158

1,89 %

20,73 %

43,37

680.890

2.940.885

3,40 %

21,39 %

Dades resum*:  rondes i vies d’accés

Km Xarxa

IMD

Veh. x km

% km Xarxa

% veh. x km 

Km Rondes Vies d'accés

* Totes les dades corresponen a medicions fetes l’any 2000.
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1 Pg. de la Zona Franca

2 Paral·lel

3 Rda. del Litoral (laterals)

4 C. del Comte Urgell

5 C. d’Entença

6 Av. de Madrid

7 Trav. de les Corts

8 Av. de Sarrià

9 C. de Muntaner

10 C. d’Aribau

11 C. de Balmes

12 Via Augusta

13 C. de Còrsega

14 C. de Rosselló

15 Pg. de Sant Joan

16 C. de Pau Claris

17 Via Laietana, Junqueres

18 Carrer A

19 Carrer 3

20 Av. de Borbó

21 C. Luther King

22 Av. del Tibidabo

23 Túnel de la Rovira

24 C. de Pelai

25 C. de Fontanella

26 C. de Roger de Llúria

27 C. de Sant Antoni M. Claret

28 C. de la Indústria

29 Pg. de Maragall

30 C. de Lepant

31 C. de Padilla

32 C. de Mallorca

33 C. de València

34 Bac de Roda

35 C. del Doctor Pi i Molist

36 Pg. de Verdum

37 Pg. de Valldaura

38 C. de Ferran Junoy

39 Rda. de Sant Pau

40 Rda. de Sant Pere - Rda. Universitat

41 C. de Felip II

42 C. de París

43 C. de Berlín

29.057

16.715

16.297

14.402

18.313

26.762

18.293

33.982

21.377

21.146

28.618

29.234

10.865

11.273

19.513

18.540

37.780

32.989

12.364

19.726

3.520

14.658

19.665

14.625

16.834

17.334

17.207

15.637

33.529

10.142

10.735

17.755

22.733

25.344

13.274

20.672

15.996

6.686

12.746

20.706

17.301

27.316

29.689

Vies de connectivitat de 1r nivell
Via LONGITUD IMD Veh. x km

1,913

2,195

11,086

1,354

2,374

1,046

2,207

0,719

1,677

1,483

3,687

2,307

0,82

0,666

0,41

1,386

1,138

5,987

3,41

0,562

1,317

0,533

6,066

0,63

0,326

1,525

1,912

1,838

1,35

1,873

1,811

4,681

3,923

2,925

0,6

0,349

1,086

1,457

0,582

1,523

1,503

1,53

0,959

86,726

55.586

36.689

180.667

19.501

43.475

27.993

40.372

24.433

35.849

31.360

105.513

67.442

8.909

7.508

8.000

25.696

42.992

197.504

42.161

11.086

4.636

7.813

119.287

9.214

5.488

26.434

32.900

28.740

45.264

18.995

19.441

83.112

89.181

74.131

7.964

7.215

17.339

9.741

7.418

31.535

26.003

41.793

28.472

1.754.852
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Les vies de connectivitat de 1r nivell

CONNEXIÓ INTERNA
1r NIVELL

Vies de connectivitat de 1r nivell

Són aquelles que suporten la comunicació entre els 10 districtes

de la ciutat; estan formades per un conjunt de 43 carrers o

trams de carrer amb una longitud global de 86,73 km i absor-

beixen el 12,77 % del trànsit urbà.

Dades resum:
Vies de connectivitat de 1r nivell

1r
nivell

Veh. % veh. Km % km
x km x km Xarxa Xarxa

1.754.852 12,77 % 86,73       6,80 %
1r

nivell
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C-32

C-31

N-340

A-2

Pl. de les Drassanes

Pl. d’Espanya

Pl. de Cerdà

Nus del
Llobregat

Pl. de 
Maria
Cristina



El conjunt de rondes, vies d’accés i de connectivitat
de 1r i 2n nivell es considera 
fonamental per a la gestió del trànsit.
Aquestes vies suposen el 20 % de la xarxa viària
barcelonina i absorbeixen el 68 % del trànsit 
de la ciutat. 

RONDES

VIES D’ACCÉS

CONNEXIÓ INTERNA 1r NIVELL

CONNEXIÓ INTERNA 2n NIVELL

CONNEXIÓ INTERNA 3r NIVELL

VIES NOVES 1r NIVELL

VIES NOVES 2n NIVELL

s /mob i l i t a t

C-32

N-II

C-58

C-33

C-17

Pl. de Can Dragó
Nus de la
Trinitat

Pl. de Llevant

Pl. de
les Glòries

Pl. de Lesseps

Pl. de Catalunya
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Vies de connectivitat 
de 2n nivell

LONGITUD

0,84

1,298

1,52

1,41

1,282

1,612

1,106

1,452

1,771

0,956

1,444

0,726

0,783

0,722

1,64

0,476

5,679

2,947

2,56

1,674

1,791

4,08

0,56

1,625

0,85

1,049

0,966

1,377

1,048

1,105

0,613

0,444

1,061

1,722

0,496

1,464

0,785

0,853

0,636

0,503

0,727

0,37

2,026

0,785

0,767

1,961

0,821

1,665

49 C. de Manuel Girona

50 C. dels Almogàvers

51 Pg. Pujades

52 Pg. de Picasso

53 C. del Comerç

54 Av. Marquès de l’Argentera

55 C. de Casp

56 Pg. de Gràcia

57 C. Gran de Gràcia

58 Av. de la República Argentina

59 Av. del Príncep d’Astúries

60 Rbla. de l’Onze de Setembre

61 Pg. de Fabra i Puig

62 Via Júlia

63 Pg. de Valldaura

64 C. de Deià

65 C. d’Escòcia

66 Pg. Maragall

67 C. de Lisboa

68 Pg. de Santa Coloma

69 C. de Potosí

70 C. de Sant Adrià

71 Pg. de Torras i Bages

72 C. de Virgili

73 C. de Santa Coloma

74 Rbla. Prim

75 C. de Cantàbria

76 C. de Santander

77 C. del Pont del Treball

78 Rbla. de Guipúscoa

79 C. de la Sagrera

80 C. de Bilbao

81 C. de les Navas de Tolosa

82 C. de València

83 C. de Mallorca

84 C. de Sant Antoni M. Claret

85 C. de la Riera Alta

86 C. Nou de la Rambla

87 Av. de les Drassanes

88 C. de Sant Oleguer

89 C. de Trafalgar

90 C. 50

91 C. 4

TOTAL

0,872

1,858

0,35

0,469

0,7

0,706

0,854

1,459

1,356

1,373

0,745

0,489

2,761

0,924

0,584

0,542

0,677

1,285

1,091

1,453

1,279

1,563

1,174

0,676

0,314

2,891

1,572

1,818

0,644

3,042

1,373

0,402

1,23

0,369

0,47

0,758

0,334

0,292

0,519

0,564

0,584

0,766

2,159

109,389

VIA

1 C. de la Mineria

2 Ctra. del Prat

3 C. del Foc

4 Av. de Roma

5 Av. de Josep Tarradellas

6 Pg. de Sant Antoni

7 C. de la Creu Coberta

8 Ctra. de Sants

9 Ctra. de Collblanc

10 Pg. de Lluís Companys

11 C. de Sepúlveda

12 Rda. de Sant Antoni

13 C. de Girona

14 C. de Bailèn

15 Pg. de Sant Joan

16 Av. de Vilanova

17 Av. Diagonal

18 C. de Pallars

19 C. de Pere IV

20 Av. Meridiana

21 C. de la Marina

22 C. de Sardenya

23 C. de les Camèlies

24 Ctra. del Carmel

25 C. del Santuari

26 Pg. de la Mare de Déu del Coll

27 Av. de l’Hospitalet

28 C. de l’Hospital Militar

29 Pg. de Sant Gervasi

30 Pg. de la Bonanova

31 Pg. de la Reina Elisenda de Montcada

32 C. del Bisbe Català

33 Av. de Pedralbes

34 Av. d’Esplugues

35 C. de González

36 Av. de Josep V. Foix

37 Av. del Doctor Marañón

38 Av. de Joan XXIII

39 C. d’Arístides Maillol

40 Pg. de Sant Joan Bosco

41 C. del Vergós

42 C. de Numància

43 Trav. de Gràcia

44 C. de Pi i Margall

45 C. de l’Escorial

46 C. de Muntaner

47 C. d’Aribau

48 C. de Ganduxer
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Vies de connectivitat de 2n nivell

CONNEXIÓ INTERNA
2n NIVELL

Vies de connectivitat de 2n nivell

Són aquelles que permeten l’accés als punts d’atracció de cada

districte i també permeten connectar aquests punts entre si. Són

un total de 91 carrers o trams de carrer amb una longitud global

de 109,4 km i suporten el 13,7 % del trànsit total de la ciutat.

Dades resum:
Vies de connectivitat de 2n nivell

Veh. % veh. Km % km
x km x km Xarxa Xarxa

1.881,334 13,69 % 109,39     8,58 %2n
nivell

2n
nivell
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Vies de connectivitat de 3r nivell

Aquest conjunt de vies té principalment unes funcions de con-

nexió amb les superiors i entre si, i la d’aconseguir una malla vià-

ria homogènia. Com ja s’ha comentat, el criteri d’homogeneïtat

aplicat en la Xarxa Bàsica de Barcelona ha estat el de preveure

l’existència d’una Via Bàsica a 600 metres de qualsevol punt de

la ciutat. És per tot això que les vies de connectivitat de 3r nivell

no es consideren com a vies bàsiques a efectes de la seva ges-

tió. Els 37 carrers o trams de carrer que conformen aquest nivell

sumen 87,7 km i absorbeixen el 6,8 % del trànsit.

.

Rondes

Vies d’accés

Vies de connectivitat de 1r nivell

Vies de connectivitat de 2n nivell

TOTAL:

2.849.158

2.940.885

1.754.852

1.881.334

9.426.229

20,73 %

21,39 %

12,77 %

13,69 %

68,58 %

24,12

43,37

86,73

109,39

263,61

1,89 %

3,40 %

6,8 %

8,58 %

20,6 %

Tal com mostra el quadre adjunt, amb el 20 % de la xarxa viària barcelonina s’absorbeix el 68 % del

trànsit de la ciutat. És per això que el conjunt de rondes, vies d’accés i de connectivitat de 1r i 2n nivell

es considera com a fonamental per a la gestió del trànsit. Així, tots els instruments de gestió i control del

trànsit descrits en l’apartat 3 fan referència a aquest conjunt de vies.

Veh.
x km

% veh. 
x km

Km
Xarxa

% km
Xarxa

La gestió del trànsit
Quadre resum
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Vies de 3r nivell

32 C. d'Extremadura 2,494

33 C. de Cristóbal Maura 2,178

34 Ptge. Universal 1,749

35 C. d'Eduard Toda 2,111

36 C. d'Amilcar 2,888

37 Ptge. de la Font d'en Fargues 0,801

38 C. del Llobregós 1,813

39 Av. Estatut de Catalunya 1,285

40 Av. Cardenal Vidal Barraquer 2,399

41 C. de la Granja Vella 1,083

42 C. del Pantà de Tremp 0,883

43 C. de Josep Sangenís 1,220

44 Pl. de la Clota 0,221

45 C. de Coll i Alentorn 0,178

46 C. de Dante Alighieri 0,468

47 Ptge. Mare de Déu del Coll 0,885

48 C. de Pedrell 0,966

49 C. d’Alt Pedrell 1,423

50 C. de l'Arc de Sant Martí 0,888

51 Pl. Catalana 0,210

52 C. de Sant Ramon de Penyafort 2,119

CARRERS

1 Ctra. de l'Hospitalet 0,864

2 Trv. Industrial 1,368

3 C. de Francesc Moragas 1,535

4 C. de les Ciències 2,187

5 C. dels Motors 2,736

6 C. de Pedrosa 0,920

7 C. Un (1) 2,422

8 C. de Sant Joan de la Salle 0,816

9 C. de Benet Mateu 1,325

10 C. de Jordi Girona 0,778

11 C. de Xile 1,547

12 Trav. de Collblanc 1,143

13 C. de Bassegoda 0,324

14 C. de la Riera Blanca 3,419

15 Ctra. de la Bordeta 2,755

16 C. de Santa Eulàlia 2,467

17 Ptge. Marçal 3,606

18 C. Mare de Déu del Port 2,383

19 C. dels Alts Forns 3,197

20 C. del Cisell 0,495

21 Ptge. de l'Exposició 0,449

22 C. de l'Hospital 3,738

23 C. del Carme 1,418

24 La Rambla 1,008

25 C. de Josep Pla 0,783

26 Ptge. de Joan de Borbó 1,366

27 C. del Taulat 2,706

28 Ptge. de Circumval·lació 3,509

29 C. de Bilbao 3,210

30 C. de Llull 2,511

31 C. de la Selva de Mar 2,453

LONGITUD

CARRERS                                       LONGITUD

TOTAL 87,700

Dades resum:
Vies de connectivitat de 3r nivell

Veh. % veh. Km % km
x km x km Xarxa Xarxa

1.811,632 13,18 %       87,70       6,88 %3r
nivell

3r
nivell
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1.2 La  Xarxa Local

1.3 Actualització de la
Xarxa Bàsica

a resta de vies no incloses en la Xarxa Bàsica de la

ciutat conforma l’anomenada Xarxa Local. Aquest

conjunt de vies, de vocació residencial, és el més

extens, amb 923,8 km de longitud total que només

suporten el 19 % del trànsit de Barcelona.

’Ajuntament té prevista l’elaboració dels estudis que

permetin l’actualització de la Xarxa Bàsica de la ciu-

tat cada quatre anys. L’objectiu de les actualitza-

cions serà l’adequació de la jerarquia viària als can-

vis de comportament de la mobilitat i a les modificacions que es

produeixin en l’espai urbà i que tinguin una incidència sobre el

trànsit de superfície.

L

Quadre resum
Veh. x km

2.849.158

2.940.885

1.754.852

1.881.344

1.811.632

2.507.944

13.745.815

% veh. x km

20,73 %

21,39 %

12,77 %

13,69 %

13,18 %

18,25 %

100,00 %

Km Xarxa

24,12

43,37

86,73

109,39

87,70

923,80

1.275,10

% km Xarxa

1,89 %

3,40 %

6,80 %

8,58 %

6,88 %

72,45 %

100,00 %

RONDES

Vies d’accés

Vies de connectivitat de 1r nivell

Vies de connectivitat de 2n nivell

Vies de connectivitat de 3r nivell

Xarxa Local

TOTALS

Dades resum:
Xarxa Local

Xarxa
Local

Veh. % veh. Km % km
x km x km Xarxa Xarxa

Xarxa
Local 2.507,944 18,25 % 923,80    72,45 %

L



a definició de la Xarxa Bàsica de la Ciutat permet, a

l’Ajuntament de Barcelona, disposar d’un instrument

de primer ordre per a una gestió òptima del conjunt

d’àmbits que configuren el trànsit d’una gran ciutat:

ús de l’espai viari, tecnologia de gestió del trànsit, senyalització,

disciplina i seguretat viària, i informació als usuaris.

En aquest apartat s’exposen els criteris generals i específics que

orientaran la gestió del trànsit a la nostra ciutat. Així, la Direcció

de Circulació de l’Ajuntament de Barcelona serà l’òrgan res-

ponsable de la integració de tots aquests àmbits de gestió del

trànsit. D’aquesta manera es garanteix la unitat i la coherència

en la gestió de la Xarxa Bàsica. 

L
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Distribució i ús de l’espai viari

En les vies de la Xarxa Bàsica tindrà prioritat la funció de la cir-

culació dels vehicles motoritzats de superfície i, en el cas que

hi hagi transport públic, aquest tindrà prioritat sobre el vehicle

privat. És per tot això que només es permetrà l’aparcament en

els casos en què no impliqui una disminució de la capacitat

d’absorció de trànsit. Igualment, les operacions de càrrega i

descàrrega s’hauran de realitzar en xamfrans, molls de càrrega

i descàrrega o bé carrils multiús.

Manteniment de les vies

El paviment de les vies bàsiques serà sonoreductor i es reno-

varà com a màxim cada vuit anys a les vies d’accés de 1r o 2n

nivell. Així mateix, cada quatre anys es pavimentarà la meitat de

la Xarxa Bàsica i la pintura serà renovada segons la IMD de la

via seguint els criteris de la taula següent:

om a criteri general, els projectes d’obra que afec-

tin la capacitat d’alguna via de la Xarxa Bàsica

hauran d’anar acompanyats del corresponent

estudi de mobilitat i requeriran un informe favora-

ble de la Comissió d’Obres i Circulació. Així mateix, els treballs

que exigeixen ocupació de la calçada (obres puntuals, mante-

niment d’instal·lacions, jardineria, recollida de deixalles,

mudances…) es realitzaran prioritàriament de nit, en cap de

setmana o en períodes i horaris de baixa intensitat de trànsit.

2.2 Criteris de gestió

2.1 Condicions generals

Criteris de renovació de la pintura segons
la Intensitat Mitjana de Vehicles de la Via

IMD < 12.000

12.000 < IMD < 28.000

IMD > 28.000

1 cop cada 4 anys

1 cop cada 3 anys

1 cop cada 2 anys

C
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La informació als usuaris i la senyalització

Oferir una informació fiable, ràpida i actualitzada sobre l’estat

del trànsit a la ciutat és un element clau per facilitar la presa de

decisions de l’usuari. Es tracta de proporcionar, als professio-

nals del transport, informació actualitzada per planificar els

seus recorreguts i difondre entre els ciutadans la necessitat

d’informar-se abans d’iniciar un desplaçament per tal de mini-

mitzar les externalitats en la utilització del vehicle privat. 

Per aquest motiu, a les rondes, les vies d’accés, i les de 1r i de

2n nivell, es prioritzarà l’ús de les noves tecnologies per  difondre

l’estat de la circulació. En concret es potenciarà la disposició

d’informació en línia a través de webs sobre l’estat del trànsit,

sobre les obres i actes al carrer que puguin afectar la circulació,

sobre l’estat de l’aparcament o sobre el transport públic.

També s’utilitzarà la telefonia mòbil com a instrument de

difusió informativa (wap i SMS).

En l’àmbit de la senyalització, la Xarxa Bàsica haurà de disposar

d’una senyalització urbana horitzontal i vertical específica i

homogènia per tal que sigui fàcilment identificable per a l’usuari.

Tecnologia per a la gestió del trànsit

La Xarxa Bàsica tindrà prioritat en la instal·lació d’aplicacions

tecnològiques que permetin una gestió integrada de tota la

Xarxa i la possibilitat de modificar les condicions del trànsit de

forma immediata a través d’actuacions puntuals.

Detectors d’intensitat de trànsit: un dels objectius en aquest

àmbit és cobrir la Xarxa Bàsica amb detectors que permetin

conèixer en temps real l’estat del trànsit. Actualment en un 80 %

de la Xarxa ja s’han instal·lat aquests detectors i en els propers

anys es preveu completar tot el procés.

Càmeres de trànsit: es potenciarà la instal·lació de càmeres

mòbils de visió i de càmeres fixes d’informació sobre l’estat del

trànsit en les vies de la Xarxa Bàsica. Actualment es disposa de 83

càmeres distribuïdes al llarg de la Xarxa; a aquest nombre, cal

sumar-hi les 63 noves càmeres que s’aniran instal·lant progressi-

vament en els propers anys.

Panells d’informació variable: els panells d’informació variable

tenen com a funció informar sobre incidències o aspectes pun-

tuals de l’estat del trànsit a la ciutat. S’ha començat la

instal·lació d’aquests panells que està previst que es distribuei-

xin pels principals punts neuràlgics de la Xarxa Bàsica.

Prioritat semafòrica: es preveu la integració dels sistemes de

detecció del trànsit amb el sistema de gestió semafòrica per tal

de millorar la fluïdesa del trànsit a través de l’adequació dels
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semàfors a l’estat del trànsit. Això també permetrà respondre

més eficaçment a situacions extraordinàries com ara puntes de

demanda, manifestacions o emergències.

Indicadors per a la gestió

Tot aquest conjunt d’instruments i aplicacions tecnològiques pro-

dueix periòdicament un conjunt d’indicadors que permeten tenir

una visió global del trànsit a la ciutat i també una perspectiva tem-

poral. L’anàlisi agregada de tots aquests indicadors permet, a

l’Ajuntament, definir les grans línies de gestió del trànsit a la ciu-

tat i conèixer l’evolució de les tendències sobre l’ús de la Xarxa.

Disciplina i seguretat viària

Prioritat en la vigilància: les rondes, les vies d’accés i les de con-

nectivitat de 1r nivell seran vies d’actuació preferent pel que fa al

control i a la vigilància de la disciplina viària. Així mateix, es

reforçaran les mesures que garanteixin la fluïdesa del trànsit i

s’incentivarà l’acompliment de la normativa de circulació i esta-

cionament a través de campanyes de sensibilització.

Prioritat en les actuacions de la grua: igualment en aquest con-

junt de vies es prioritzarà el control de les ocupacions il·legals

de la calçada a través d’un seguiment intensiu per part de la

Guàrdia Urbana i amb una actuació preferent de la Grua

Municipal.

Prioritat en l’ús de la tecnologia per combatre la indisciplina:

L’aplicació de la tecnologia de vigilància i control seguirà el cri-

teri de jerarquia fixat per la Xarxa Bàsica. Entre les aplicacions

tecnològiques cal destacar radars i sensors de velocitat, càme-

res fotogràfiques als semàfors o el control de temps per a les

operacions de càrrega i descàrrega.

Auditories de seguretat viària: anualment es duran a terme anà-

lisis detallades dels accidents ocorreguts en el conjunt dels

carrers de la ciutat per tal de determinar-ne els punts de risc i

endegar les mesures correctores que siguin necessàries.

Indicadors sobre el trànsit:

● Intensitat Mitjana Diària: es mesuren de forma regular

i es representen els resultats sobre un plànol; a partir d’a-

questes dades es confecciona “l’aranya de trànsit de la

Xarxa Bàsica”.

● Velocitat Mitjana de circulació: s’estudia periòdicament

un pla de 20 itineraris de vehicle flotant que inclouen de

forma estratègica una part important de la Xarxa Bàsica.

● Nivell de saturació de la Xarxa Bàsica: es disposa d’in-

formació que permet confeccionar plànols on es repre-

senten els índexs de saturació de les vies en hores punta.

● Indisciplina i seguretat viària: s’estudien itineraris de

control de la indisciplina i s’analitzen els accidents i les

infraccions segons el tipus.

Indicador d’obres que afecten la circulació

S’establiran indicadors sobre la situació d’obres i l’estat del

trànsit a la Xarxa Bàsica per tal de permetre localitzar els

punts dèbils, planificar les mesures correctores i informar-ne

els ciutadans. Aquest indicador permetrà limitar la possibilitat

d’obres en funció de l’estat general d’obres a la ciutat, segons

la categoria de via i la seva incidència sobre el trànsit.



er realitzar la definició i jerarquització de les vies que

conformen la Xarxa Bàsica s’ha elaborat un estudi

exhaustiu dels dos components fonamentals que defi-

neixen el trànsit d’una ciutat: la demanda circulatòria

existent, és a dir, el nombre de cotxes que passen diàriament pels

carrers de la ciutat, i l’oferta viària, és a dir, el nombre de carrils que

ofereixen les vies de Barcelona per atendre la demanda. D’aquesta

manera, la proposta de la Xarxa Bàsica s’ha fet en base a l’ade-

quació de l’oferta i la demanda per tal d’obtenir una trama viària

homogènia i en equilibri.

1. L’estudi de demanda

La demanda circulatòria de la ciutat s’ha dividit en dues parts que

reflecteixen les dues direccions principals que té el trànsit barceloní:

direcció Besòs-Llobregat, que té com a eix divisori el carrer de

Balmes, i la direcció mar-muntanya a partir de l’eix que dibuixa la

Gran Via. Cadascuna de les parts s’ha dividit en diverses seccions

i s’ha calculat la Intensitat Mitjana Diària (IMD) de vehicles. Els

quadres següents mostren els resultats obtinguts. 

La circulació direcció Besòs-Llobregat

Assoleix valors superiors a 1,4 milions de vehicles el dia a les sec-

cions centrals de la ciutat (entre Balmes i pg. de Sant Joan) i dis-

minueix en allunyar-se del centre fins a valors de 0,9 milions de

vehicles el dia als accessos d’ambdós costats.

La circulació direcció mar-muntanya

Produeix una punta entre la Gran Via i el carrer de Mallorca

amb valors d’1,57 milions de vehicles el dia, i la intensitat es

redueix sensiblement per sota de la Gran Via.

A partir d’aquestes dades sobre la demanda circulatòria, s’ha

assignat el nombre de carrils ideal per donar un índex de satu-

ració del 85 %. A les seccions de màxima demanda s’ha accep-

tat un nivell de saturació superior per desincentivar la generació

de nous viatges en mode privat que podria provocar un incre-

ment de l’oferta en aquests punts.

Per al càlcul de la capacitat necessària per absorbir la deman-

da actual s’han utilitzat els supòsits següents.

● Rendiment de 1.500 vehicles per hora i carril.

● Fase de verd mitjana del 60 %.

● Reducció per carril contigu d’estacionament del 15 %.

● Reducció per carril bus del 50 %.

Tal com es pot veure als gràfics adjunts, per a la direcció mar-

muntanya es necessiten al voltant de 70 carrils, i per a la direc-

ció Besòs-Llobregat es necessiten al voltant de 60 carrils.

P
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IMD

La situació punta 

a les vies interiors la trobem

a l’eix de la Gran Via,

amb 1,57 milions 

de veh./dia.

La circulació direcció mar-muntanya

La circulació direcció Besòs-Llobregat IMD

Punta de més d’ 1,4

milions de vehicles 

el dia, localitzada

a l’eix del carrer de

Balmes.

(*)

(*) Aquesta secció inclou dues vegades la ronda del Mig, que en aquest tram no és un vial de mar-muntanya.
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Dimensionament de carrils (Besòs-Llob.)

seccióIMD
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EL TRÀNSIT 

Direcció
mar-muntanya

70
carrils

actual del total de la xarxa viària de Barcelona quedaria de la

manera següent: 79 carrils de circulació en sentit mar, 77 en sen-

tit muntanya, 58 en sentit Besòs i 59 en sentit Llobregat.

Finalment també s’ha de descomptar la capacitat del carril bus,

que en general es considera que té la meitat de la capacitat d’un

carril habitual. Les xifres finals d’aquestes operacions són: 

● 80,5 carrils en sentit mar

● 80 carrils en sentit muntanya

● 60 carrils en sentit Besòs

● 61 carrils en sentit Llobregat

3. Conclusió: una xarxa viària equilibrada

La principal conclusió de l’estudi de l’oferta i la demanda actual

de trànsit a la ciutat és que ens trobem en una situació d’equi-

libri, ja que la demanda que genera el trànsit  de la ciutat es veu

superada per la capacitat de la xarxa en l’eix mar-muntanya, i

s’ajusta a la capacitat a l’eix Besòs-Llobregat.

CAPACITAT
DE

LA XARXA
VIÀRIA

DEMANDA
QUE

GENERA EL
TRÀNSIT

60,5
carrils

60
carrils

Direcció
Besòs-Llobregat

ANNEXDimensionament de carrils (mar-muntanya)
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2. L’estudi de l’oferta

El pas següent ha consistit en el recompte dels carrils actualment

disponibles tenint-ne en compte els usos: circulació, aparcament,

carril bus i carril bici. Aquesta operació s’ha realitzat tenint en

compte les dues seccions a la ciutat utilitzades en l’estudi de la

demanda (Balmes i Gran Via).

El resultat del recompte de carrils és el següent: 236 direc-

ció mar-muntanya, 161 direcció Llobregat-Besòs. Descomptats

els carrils destinats a l’aparcament i a la bicicleta, la capacitat
CAPACITAT

DE
LA XARXA

VIÀRIA

80,25
carrils
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