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Regidoria d’Hàbitat Urbà 

Ajuntament de Barcelona 

Av. Diagonal 240, 08018, Barcelona 

 

 

al∙legacions del Bicicleta Club de Catalunya | BACC 

al projecte de reforma de 

l’Avinguda Diagonal de Barcelona 

 

   



 

 

  Barcelona, 5 de abril de 2014
 p.2

 

Albert  Sanz  Cano,  amb  DNI  __.___.___  ‐  _,  President  de  l’Associació  Bicicleta  Club  de 

Catalunya, en el seu nom i en representació, 

 

EXPOSA 

 

Que, en relació al expedient, 

 

nom: projecte reforma l’Avinguda Diagonal. Tram: plaça Francesc Macià – passeig de Gràcia 

aprovació inicial: Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient 

referència expedient: 2BC2013/139 

BOPB: 25 de març de 2014 

 

i dins del període establert legalment, formula les següents 
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AL∙LEGACIONS 

 

Justificació  de  les  al∙legacions:  paradigma  de  les  propostes  per  a  la 

infraestructura ciclista 

 

Seguretat  viària:  totes  les  opcions  contemplen  la  seguretat  vial  real  (no  necessàriament 

percebuda)  com  a  principal  condicionant.  En  aquesta  consideració  es  recull  la  exigència  de 

seguretat en l'ús de la via no tan sols de bicicletes sinó també de la resta dels seus participants. 

 

Connectivitat:  es  vetllarà  perquè  en  tot moment  existeixi  almenys  un  procediment  fàcil  de 

portar a  terme per enllaçar entre  les diferents vies existents o proposades, de  forma que  la 

resta d'usuaris de la via puguin anticipar els moviments dels ciclistes amb suficient antelació  i 

aquests puguin gaudir de la necessària cobertura jurídica en totes les possibles maniobres que 

hagin de realitzar en els seus desplaçaments. 

 

Visibilitat: amb la finalitat de promoure el seu ús i fer‐lo més fàcil i intuïtiu, la infraestructura 

de  la bici ha de diferenciar‐se amb claredat. No obstant, simultàniament, es treballarà a fi de 

reduir el seu impacte visual en el paisatge urbà de la ciutat. 

 

Fluïdesa: perquè  l'ús de  la bicicleta per a  la mobilitat quotidiana  tingui perspectiva  i guanyi 

adeptes, el seu ús ha de resultar competitiu davant altres mitjans, raó per la qual el recorregut 

ha de ser i semblar en tot cas segur, però també àgil i fluid. 
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Al∙legacions generals 

 

A.‐ Accessibilitat 

Plantejament 

El  projecte  no  sempre  contempla  les  normes  arquitectòniques  d'accessibilitat, 

mancant en alguns cassos, entre d'altres, les guies pododàctils als passos de vianants i 

a les parades de bus o l’adequada diferenciació de paviment a les traces del carril bici 

quan aquest discorre per espais propis de vianants. 

Proposta 

Donar  ple  compliment  a  allò  establert  al  Decret  135/1995,  de  24  de  març,  de 

desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i 

de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.  
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B.‐ Incoherència amb altres projectes de la ciutat 

Plantejament 

En absència d’un estudi de mobilitat,  ¿quina és  la  raó per, parlant de  seccions molt 

semblants i formant part tots dos eixos de la "shopping line" de Barcelona, trobar que 

els laterals de Passeig de Gràcia son a nivell i a Diagonal no? 

Si es desitja una  funcionalitat  semblant, amb  coherència,  seria  raonable de  treballar 

ambla mateixa la solució arquitectònica. 

Proposta 

Adoptar una solució amb plataforma única també pels laterals de la Diagonal. 

 

C.‐  Descens  del  nivell  de  seguretat  viària  percebuda  i  previsible  augment  del  nivell 

d’inseguretat viària real 

Plantejament 

El  fet  de  baixar  la  bicicleta  de  les  andanes  (voreres)  a  la  calçada,  comportarà 

indubtablement un descens del nivell de percepció de seguretat del carril per part de 

la ciutadania, tant dels usuaris actuals com dels que haurien d’apropar‐se a  l’ús de  la 

bicicleta a la Diagonal. Els usuaris més vulnerables, la gent gran, els dones i les famílies 

deixaran d’emprar aquest carril. 

Tanmateix, en absència d’un estudi de mobilitat, no es detallen mesures que permetin 

garantir que es podrà alleugerar el nivell de servei dels  laterals, ara massa alts per a 

una opció sense segregació. Així, amb aquesta modificació, i donat que no està previst 

cap mitjà ejectiu de segregació entre els ciclistes i el trànsit motoritzat (a banda d’una 

línia  de  pintura),  presumiblement  apareixerà  un  tipus  d’accidentalitat  inèdita  a  la 
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Avinguda  Diagonal  de  Barcelona:  col∙lisions  frontó‐laterals  entre  bicicletes  i 

(majoritàriament:  ciclomotors  i  motocicletes,  ocasionalment:  altres  motoritzats) 

també fora de les interseccions (als trams lineals, a on ara no hi havia). 

Aquest risc de sortides sobtades de motoritzats al carril bici te altres dues vessants a 

tenir en consideració: 

 que vehicles que surtin al carril bici pensant que s’apropa una bici col∙lisionin 

en  realitat amb motos que estiguin emprant el  carril bici  i que  circulen més 

ràpid que  les bicicletes  (problema que  apareixia  a Rambla Guipúscoa  fa uns 

anys  i  que  justificà  la  col∙locació  de  separadors  en  aquell  tram  i  que  reduí 

eficaçment les morts i els ferits greus) 

 que  els  vehicles  que  surtin  al  carril  bici  pensin  que  la  secció  és  constant  i 

col∙lisionin amb les parades de bus adjacents al carril bici 

Proposta 

Es proposa habilitar mitjans de segregació del carril bici compatibles amb  l’habilitació 

dels laterals com a “free walkable areas”. Com a mínim, mitjançant una doble línia de 

10 cm d’amplada de bandes rugoses, separades entre si 12 cm (enlloc de la doble línia 

de  pintura  de  10  i  30  cm  proposada,  la  de  30  cm massa  ample  i  que  pot  causar 

caigudes els dies de pluja). 

Addicionalment,  es  proposa  la  instal∙lació  de  fites  “hitos  de  arista”  de  material 

polimèric  al  llarg  de  tota  la  traça,  o  com  a  mínim,  als  llocs  que  puguin  resultar 

previsiblement més conflictius, com ara als tram annexes a les parades del bus. 

Es demana, tanmateix, en cap cas instal∙lar leds o llums que estiguin enfocades contra 

el carril bici, donat que existeixen  controvèrsies  sobre possibles efectes nocius de  la 

llum  led  sobre  sobre  la  salut  dels  ulls  i  una  filera  de  llums  podria  desconfortar 

notablement la marxa en bicicleta. 
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D.‐  Augment  del  trànsit  d’agitació  als  laterals  per  l’habilitació  d’espais  de  càrrega  i 

descàrrega als mateixos 

Plantejament 

El  fet  d’establir  espais  de  càrrega  i  descàrrega  sense  estrictes  limitacions  horàries 

sempre comporta que l'espai d'estoc dels establiments es converteixin paulatinament 

en espai d'exposició o taules. i, amb la pèrdua d'aquest espai n'hi hagi més rotació dels 

vehicles  de  aprovisionament.  Tanmateix,  això  comporta  un  augment  del  “trànsit 

d’agitació” a un espai que es pretén tranquil. 

Addicionalment,  envers  la  solució  constructiva  proposada,  en  no  poder  disposar  de 

l’amplada  i  longitud suficients a aquests espais habilitats als  laterals, presumiblement 

s’observarà: 

 com passa a Madrid, que sovint els vehicles de càrrega  i descàrrega trenquin 

els escocells que protegeixen els arbres  i després,  impactin  també els arbres 

amb les seves maniobres 

 alta  freqüència de parades  improcedents per manca de  longitud per encabir 

els vehicles al moment d'estacionar 

 conseqüència d’allò exposat al punt anterior, ocupació contínua del carril bici 

per  part  d’altres  vehicles  en  maniobra  d’avançament  (majoritàriament, 

inopinats i imprevisibles salts de motos al carril bici) 

Així,  el  detallat  en  aquest  apartat  no  farà  si  no  augmentar  la  problemàtica  d’allò 

exposat a l’apartat C i per tant, es demana novament la seva presa en consideració. 

Proposta 

Establir  les  àrees  de  càrrega  i  descàrrega  als  carrers  transversals.  Alternativament, 

restringir  l’accés als  laterals de vehicles tipus camions,  furgonetes de tipus mixtos de 

dos seients a les hores punta. 
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E.‐ Mantenir o augmentar la dotació d'aparcament per a bicicletes 

Plantejament 

El projecte planteja una reducció de la dotació de places per aparcar bicicletes tot i que 

està documentat que les places actualment disponibles serien insuficients. Tanmateix, 

la nova distribució de places  la concentra en menys punts a  raó d’oportunitat  i no 

sota criteris funcionals. 

Tanmateix,  les  localitzacions proposades es situen a espais d’estada,  lluny dels carrils 

bici, raó per la qual per accedir als mateixos, conflictes amb vianants. 

Proposta 

Per tal de poder donar sensació de seguretat de trobar fàcilment un aparcament quan 

es necessiti i, per tant, poder emprar la bicicleta privada en els desplaçaments a i des 

de l’Avinguda Diagonal, cal distribuir els espais per aparcar bicicletes homogèniament 

per tota l'avinguda, sota un patró intel∙ligible, repetitiu i a calçada: 

 per exemple, habilitant una o dos localitzacions per cruïlla, abans del semàfor 

al costat de cada carril bici 

 per  reduir  la  pressió  sobre  els  espais  per  a  la  bicicleta  privada,  es  proposa 

també  habilitar  estacions  de  bicicleta  compartida  (bícing)  a  tot  el  tram  a 

reformar,  en  llocs  visibles  des  dels  carrils  bici  de  Diagonal  (es  proposen 

ubicacions  específiques  al  apartat  K,  primer  de  la  secció  d’al∙legacions 

particulars, en pàgines posteriors) 
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F.‐ Deteriorament precoç de les arrels de l’arbrat 

Plantejament 

Del procés de participació dut a terme al 2007  i 2008, varen ésser  informats que una 

de les restriccions més rellevants per definir seccions semblants a la que recull aquest 

projecte era la vulnerabilitat de les arrels de l’arbrat. 

Proposta 

En coherència a la pretesa preservació de l’arbrat, i tot tenint en compte allò exposat a 

l’apartat D, es demana novament la seva presa en consideració de les propostes que es 

recollien  en  aquell  apartat:  “establir  les  àrees  de  càrrega  i  descàrrega  als  carrers 

transversals; alternativament,  restringir  l’accés als  laterals de vehicles  tipus camions, 

furgonetes de tipus mixtos de dos seients a les hores punta” 

 

G.‐ Efectiva limitació del trànsit passant als laterals 

Plantejament 

Davant  la  inadmissible possibilitat que no es pugui habilitar un carril exclusiu per a 

les  bicicletes  al  tram  entre  Plaça  Joan  Carles  I  i  Via  Augusta,  tal  com  es  recull  al 

projecte executiu tret a licitació per Bimsa, així com per tot allò exposat als apartats C, 

D  i  F,  es  considera  imprescindible  prendre mesures  per  a  la  efectiva  limitació  del 

trànsit passant als laterals. 

Proposta 

Habilitar un sistema de control de circulació passant mitjançant càmeres com l’existent 

al lateral Besòs de Les Rambles entre la Plaça del Portal de La Pau i Plaça Catalunya. 
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H.‐ Alternatives a la supressió del carril bici en el tram entre Pg. de Gràcia i Via Augusta 

Plantejament 

Davant  la  inadmissible possibilitat que no es pugui habilitar un carril exclusiu per a 

les  bicicletes  al  tram  entre  Plaça  Joan  Carles  I  i  Via  Augusta,  tal  com  es  recull  al 

projecte executiu tret a licitació per Bimsa, el Bicicleta Club de Catalunya, vol exposar 

alternatives a la solució proposada al esmentat projecte. 

Proposta 

En lloc de habilitar un “carril 30” a la banda esquerra, solució amb dubtós encaix jurídic 

i que  indubtablement mantindrà allunyats a molts usuaris que preferiran  les voreres 

ja que sotmetrà / atraparà a la bicicleta a la habitual congestió en aquest tram (quan 

ara marxa  amb  carril  propi),  es  demana  es  preguin  en  consideració  les  següents 

mesures alternatives: 

 eliminar la nova línia de serveis proposada (párking motos no preexistent i 12 

arbres) i habilitar una calçada de 7,2 amb una distribució de tres carrils (2,6 m 

circulació  +  2,6 m  circulació  +  2 m  bici):  en  aquest  cas  cal  excepcionalment 

estaria justificat aquesta solució funcional 

 habilitar carril bici per vorera,  rere  la  línia de  serveis, amb paviment continu 

diferenciat  fins  a  la  cruïlla  amb Via Augusta:  aquesta  solució  permetria  una 

òptima connexió amb un futur carril bici a Via Augusta 

 habilitar una plataforma aixecada a  l'inici  i al  final del  tram afectat suprimint 

els semàfors, de forma que s’obtingui un veritable templet del trànsit 

 habilitar el gir des del tronco central y mantenir la opció amb carril bici 

 habilitar un radar de tram per al control de velocitat, funcional també per a la 

sanció als ciclomotors i motocicletes 
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I.‐ Establir mesures de control efectiu de la velocitat als laterals a tot el tram a reformar 

Plantejament 

Per  tot  allò  exposat  als  apartats  C,  D,  F,  G  i  H  (relatius  a  la  seguretat  de  la  bicicleta  i  la 

segregació del carril bici, el presumible augment del trànsit d’agitació,  la vulnerabilitat de  les 

arrels  i  la probabilitat d’haver de suprimir el carril bici als  laterals de  la Diagonal) així com en 

interès de la seguretat viària i el efectiu desenvolupament cívic (objectiu final de la reforma 

proposada),  el  Bicicleta  Club  de  Catalunya  estableix  la  necessitat  de  garantir  un  efectiu 

control de la velocitat als laterals com la mesura pendent més important de totes les que es 

presenten en aquest document. 

 

Proposta 

Aprofitar  la  infraestructura proposada a  l’apartat G, per establir un  control de velocitat de 

tram per a cadascú del laterals de la Diagonal funcional també per a la sanció als ciclomotors i 

les motocicletes. 
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J.‐ Envers els elements constructius 

Plantejament 

Donat que el projecte constructiu conté indefinicions, envers els següents aspectes s’exposen 

requeriments funcionals rellevants per donar major seguretat a la circulació de la bicicleta. 

Proposta 

 evitar  la  instal∙lació  d’arquetes  de  serveis  dins  la  traçada  del  carril  bici;  si  son 

inevitables, ajustar l’acabament per a la mínima discontinuïtat amb el paviment 

 emprar  sempre elements diàfans entre el  carril bici  i parades de bus, per evitar els 

angles morts de visibilitat 
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Al∙legacions particulars 

(claus als documents gràfics) 

 

K.‐  Habilitar  estacions  de  bicicleta  compartida  (bícing)  a  tot  el  tram  a  reformar,  en  llocs 

visibles des dels carrils bici de Diagonal: 

 a Rambla Catalunya / Diagonal, a la banda Besòs i Mar 

 a Tuset / Diagonal, a la banda Besòs i Mar 

 a Londres / Aribau, a la banda Muntanya 

 a Casanova / Diagonal, a la banda Llobregat i Muntanya 

 

L.‐  Resoldre  el  fet  que  per  radi  de  gir massa  petit,  per  entrar  i  sortir  de  guals  i  altres  vies 

transversals els vehicles motoritzats hauran de maniobrar ficant‐se al carril bici a  llocs on els 

ciclistes no s'ho esperaran: 

 sortida de Rambla Catalunya a Diagonal 

 entrada a Rambla Catalunya des de Diagonal 

 entrada a Riera de Sant Miquel 

 entrada a Minerva 

 entrada a Tuset 

 sortida de Bon Pastor 

 entrada a Marimon 
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M.‐ Interseccions majors (places – rotondes) de Francesc Macià i Joan Carles I): 

 habilitar rampa continua al voltant de tota la plaça per facilitar l’accessibilitat a i des 

de la vorera, per tal que aquesta pugui funcionar com a refugi 

 habilitar un carril segregat a calçada al voltant tota la plaça 

 establir en color vermell els passos bicicleta corresponents 

 mentrestant  no  s’enceti  la  reforma  de  la  resta  de  trams  de  la  Diagonal,  habilitar 

rampes per l'accés a i des de la calçada als carrils bici a les terçanes 

o sortida  des  del  carril  bici  del  lateral  muntanya  a  calçada  del  Joan  Cales  I 

(semaforitzat) 

o entrada des de la calçada de Joan Cales I al carril bici del lateral mar 

o accés a lateral muntanya i Llobregat de Francesc Macià 
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N.‐ Modificar  l’accés a  les parades de bus mitjançant passos de vianants aixecats, evitant  l’ús 

de semàfors quan accés a aquest no estigui a prop d’una intersecció entre carrers. 

 

O.‐ Disposar de dos punts amb fonts de beure al costat del carril bici en el sentit muntanya. 

 

P.‐ Projecte de senyalització: 

 indicar  que  els  laterals  son  efectivament  “zones  30”,  donat  que  disposen  d'un  únic 

carril de circulació, indicant, a les entrades: 

o senyal verticals “s‐30”, normatius 

o marques vials “zona” i cercle 30 a la calçada 

 altres senyals a les entrades 

o de limitació d'accés per dies o franges horàries 

(segons allò recollit a l’apartat F) 

o de limitació de tipus de vehicle 

(només vehicles p.m.a. menor a 3.500) 

 senyals a les sortides 

o prohibit gir a la esquerra 

(excepte bicicletes, en poder disposar de prou espai per aturar‐se) 

o en algun punt de cada lateral, obligatori gir a la dreta (excepte bicicletes) 

(per tal d’evitar el trànsit passant) 
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Q.‐ Donar linealitat y continuïtat geomètrica (mitjançant diferenciació del paviment) a la traça 

de Enric Granados  ‐ Tuset en ambdós sentits, de forma que s'eviti  l’innecessari conflicte amb 

els vianants a aquesta part de la xarxa bàsica de bicicletes: si el vehicle motoritzat gaudeix de 

diferenciació de paviment a  les seves vies  i volem que  la bicicleta funcioni com un vehicle  i 

fora de les voreres, també li cal diferenciació de paviment a les seves vies bàsiques. 

 

R.‐ Donar linealitat y continuïtat geomètrica (mitjançant diferenciació del paviment) a la traça 

Rambla  Catalunya  sentit  muntanya  (continuïtat  amb  Minerva),  de  forma  que  s'eviti 

l’innecessari  conflicte  amb els  vianants  a  aquesta part de  la  xarxa bàsica de bicicletes:  si el 

vehicle motoritzat gaudeix de diferenciació de paviment a les seves vies i volem que la bicicleta 

funcioni com un vehicle i fora de les voreres, també li cal diferenciació de paviment a les seves 

vies bàsiques. 

 

S.‐ Habilitar fases semafòriques diferenciades per al gir a la dreta des del tronc central sobre 

[el  lateral,  amb  carril  bici  i/o  pas  de  vianants]  que  talli  aquest  gir.  Aquesta  petició  és 

especialment rellevant a les sortides a les places Joan Carles I i Francesc Macià. 
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T.‐ Habilitar caixes avançades per a bicicleta1 per tal que pugui efectuar girs de sortida del carril 

bici a carrers que surtin cap a  la dreta de forma segura  i sense envair els passos de vianants. 

Habilitar aquesta  solució  també als punts detallats a  l’apartat Q, R  i S, on  la bicicleta pot 

sortir  a  la  dreta  en  tots  els  cassos.  Particularment,  es  consideren molt  necessàries  a  les 

sortides  a  les  places  (abans  d’arribar‐ne  a  les  mateixes).  En  aquests  punts  es  proposa 

habilitar aquestes caixes per donar seguretat a  la bicicleta mitjançant sortida avançada, en 

evitar el  trenat de  les  trajectòries de bicicletes que marxin en paral∙lel o  l’angle mort amb 

vehicles motoritzats. Sortides a la dreta del carril bici: 

 girs a la dreta des del lateral muntanya 

o Via Augusta 

o Tuset 

o Aribau 

o Casanova 

o Francesc Macià 

 girs a la dreta des del lateral mar 

o Villarroel 

o Muntaner 

o Tuset 

o Balmes 

o Rambla Catalunya 

o Joan Carles I 

 

                                                            
1 semàfors i senyalització pròpies d’una caixa avançada de bicicletes: 
  ‐ 13/200, ambar ‐ ambar ‐ vermell, òptica convencional, a la columna a la esquerra 
  ‐ 12/100, verd ‐ vermell, òptica figurí bicicleta, a la columna a la esquerra 
  ‐ 13/200, ambar ‐ ambar ‐ vermell, òptica convencional, a la columna a la dreta 
  ‐ 12/100, verd ‐ vermell, òptica figurí bicicleta, a la columna a la dreta 
  ‐ línia de detenció retrasada 5 metres per als carrils de trànsit motoritzar respecte a la línia de detenció 
propia del carril bici 
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I per tor això, 

 

SOL∙LICITA 

 

Que  el  govern  municipal  prengui  en  consideració  les  anotacions  exposades  i  adopti  els 

suggeriments  o  mesures  correctives  proposades  en  detriment  d’allò  recollit  al  projecte 

executiu  sotmès a  informació pública, procedint  a  la  corresponent modificació del mateix  a 

l’expedient. 

 

Barcelona, 5 d’abril de 2014 

 

____________________ 

 

Albert Sanz Cano 

President 

Bicicleta Club de Catalunya 


