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Objectius 

 General 
 Analitzar la mobilitat al barri del Clot i establir propostes de millora. 

 Establir la idoneïtat d’estudis de mobilitat a escala de barri en ciutats 
grans. 

 

 Específics 
 Analitzar les característiques del barri i generar informació 

geogràfica detallada de les diferents xarxes de transport. 

 Estudiar els hàbits de mobilitat i la percepció dels usuaris d’aquesta 
zona de les xarxes de transport, tot comparan’t-ho amb les 
característiques del barri. 

 Establir els puns forts, febles, les oportunitats i les debilitats de la 
mobilitat a la zona i de l’estudi realitzat. 

 Fer propostes de millora específiques. 
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El barri del Clot 

 Localització 

 

 

 

 

 Principals característiques 

 

 

 

 

BLOC 1 

Habitatge 12.376 60’0% 

Aparcaments 6.045 29’3% 

Comerç 1.322 6’4% 

Indústria 599 2’9% 

Oficines 144 0’7% 

Ensenyament 60 0’4% 

Hosteleria 33 0’2% 

Sanitat 21 0’1% 

Esportiu 12 0’1% 

Espectacles 9   

Religiós 3   

Altres usos 8   

TOTAL 20.632   



La oferta modal al barri del Clot 

 Xarxa de vianants 

 Amplada de les voreres 

 Guals de vianant 

 Pendent 

 

 Xarxa ciclista 

 Carrils bici 

 Zones 30 

 El Bicing 

 Pendent 

 Xarxa de l’entorn més proper 
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La oferta modal al barri del Clot 

 Xarxa de Transport públic 

 Bus 

 Metro 

 Tram 

 Renfe 

 

 Xarxa pel vehicle privat 

 Jerarquització de les vies 

 Vies principals 

 Vies residencials 

 Zones 30 

 Aparcaments 

BLOC 2 

1.146 zona verda 

96 zona blava 

6.562 fóra via 

pública 



Anàlisi de la demanda modal 

BLOC 2 

Enquest

a 

Població 

Aleatòria persona 

Aleatòria internet 

Lloc localitzat 

Qüestionari 

1r bloc 2n bloc 3r bloc 4t bloc 

Característiqu

es de la 

població 

estudiada. 

Transport 

habitual. 

Activitats 

realitzades. 

Separació 

residents i 

no-residents. 

Mostra:262 ind. 

- 160 residents. 

- 102 no-

residents. 

Mode de 

transport 

habitual al 

barri del 

Clot. 

Percepció de la 

mobilitat. 

Percepció 

xarxes de 

mobilitat al 

Clot. 



Anàlisi de la demanda modal 
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Anàlisi de la demanda modal 

BLOC 2 

6,87 

5,09 

7,56 
5,92 

0

2

4

6

8

10

0

10

20

30

40

a peu bici t.públic v.privat

Mitjà de transport habitual 

%

Nota

5,98 

7,6 7,05 

5,27 

7,43 
5,99 

vehicle privat metro bus tram a peu bici

Percepció global 

Nota global percepció

92% 

1% 
7% 

Creu que hi ha problemes 
per aparcar el cotxe 

si ns/nc no

6’36 
Vehicle 

privat 

Metro A peu Usuaris de la bici 

Quin de tots ells milloraria 

A peu

Bici

Bus

Cap

Metro

Tram

V.privat



Indicadors de la mobilitat 

BLOC 2 

Prioritat per vianants: Xarxa viària exclusiva·100/Xarxa viària total = 

7’65%  

Dèficit per vianants: Xarxa de menys d’1’5 m·100/Xarxa viària total = 

8’51%  

Xarxa ciclable: Xarxa de vies aptes per ciclistes·100/Xarxa viària total= 

16’19%  

Cobertura territorial per transport públic: Població amb transport públic a 

menys de 200 metres·100/població total = 100% 

Xarxa primària o bàsica: 

Xarxa viària bàsica·100/Xarxa viària total=36’29% 

Xarxa viària bàsica·100/Xarxa viària per transport públic=79’31% 

Resultat molt negatiu, urgent la 

millora. Indicador a millorar. 

No és el òptim, millorable.. 

L’indicador queda 

satisfet. 



DAFO de la mobilitat al barri del Clot 

BLOC 3 

Debilitats Amenaces 

Fortaleses Oportunitats 

• Carrers estrets i aparcaments en 

ells. 

• Baixa utilització de la bici. 

• Alta utilització del vehicle privat en 

desplaçaments curts i mitjos. 

• Gran número de motos a la 

vorera. 

• Percentatge elevat de vies 

principals. 

• Facilitats d’aparcament pels 

residents. 

• Majoria aparca al carrer. 

• Percepció dels usuaris del vehicle 

privat sobre els altres modes. 

• Percepció dolenta de la xarxa 

ciclista. 

• Efecte barrera Meridiana i Gran Via. 

• Bona cobertura de metro, bus i 

Renfe. 

• Aparcament d’origen, no de destí. 

• Alt percentatge de vies de zona 30. 

• Bona qualitat de les voreres. 

• Alt percentatge de desplaçaments 

curts fets amb modes no-

motoritzats. 

• No hi ha limitacions per accedir a 

altres zones de la ciutat amb 

t.públic. 

 

• Part del barri cobert pel tramvia. 

• Presència de casc antic i parcs 

urbans. 

• Entorn proper amb bona connexió 

de la xarxa ciclista. 

• Possibilitat d’incorporar carrils bici. 

• Nova centralitat. 

• Procedència propera dels no-

residents. 

• Mala percepció de la xarxa del 

v.privat. 

 



Propostes de millora 

 Línia d’actuació:  Priorització del transport públic. 

 

          Millora d’itineraris a peu. 

 

          Millora de les condicions per la bici. 

 

          Dissuassió de l’ús del vehicle privat. 

 

          Educació dels més joves. 
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Conclusions 

 Aquests estudis a escala de barri ens poden oferir la 
possibilitat de detectar errors en les diferents xarxes de 
transport, i plantejar solucions. A més, aporta un inventari 
detallat i informació pública de gran interés. 

 

 Per contra, no es tracta de cap document estratègic dintre de 
la planificació de la mobilitat ni té cap força jurídica. Presenta 
algunes problemàtiques al ser una zona tant concreta d’una 
ciutat amb un continu urbà, com la superposició de zones en 
diferents estudis i que barris contigus plantegin estratègies 
completament diferent. 

 

 Es corre el risc de no ser relista en la formulació de les 
propostes de millora; així com el risc d’afectar altres zones 
de la ciutat que no s’estudien. 
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Conclusions 
 Entesa la zona d’estudi i analitzades les xarxes de transport del barri 

del Clot, entenc que presenta unes bones condicions per a cada un 
dels modes de transport. 

 

 La percepció de la gent dels diferents modes de transport no sempre 
és objectiu o correspon amb les condicions de cada un d’ells. 

 

 La percepció que es té de cada mode farà que s’usi amb major o 
menor mesura. La bona o mala percepció pot venir donada per factors 
de velocitat de transport, comoditat, fiabilitat, etc. 

 

 Encara hi ha una resistència a deixar d’anar amb vehicle privat dintre 
de la ciutat, tot i ser conscients que no és el millor mode de transport. 

 

 La mobilitat en bicicleta té un gran potencial i molt de marge per ser 
clau en el canvi modal dintre de les ciutats. 
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 Moltes gràcies per la vostra atenció! 

 

 

 

 

 
 


