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Estratègia de l’aparcament



Incrementar l’ús dels 
aparcaments soterrats.

Potenciació de l’ús d’aparcaments 
soterrats augmentant la disponibilitat 
de places d’aparcament per a motos 
amb tarifes competitives.

Crear i regular aparcaments en 
calçada.

Creació de noves places en calçada 
limitada al potencial increment de 
places en aparcaments soterrats.

Minimitzar i regular els 
aparcaments en vorera.

Reducció de l’impacte i el risc sobre 
els espais de vianants.

OBJECTIU
Ordenar l’estacionament de motos minimitzant la seva ocupació de l’espai públic.
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Actuacions i objectius sobre l’aparcament de motos



Descripció Campanya



Campanya sobre l’estacionament de motos

Objectius

Actualment, Barcelona experimenta una saturació de motocicletes i ciclomotors que no sempre 
utilitzen les places habilitades en calçades i pàrquings subterranis, sinó que fan servir les voreres i 
les zones de vianants per estacionar. Per aquest motiu, és important tenir coneixement de la 
normativa per tal d'alliberar al màxim les voreres de motos i ciclomotors, clarificar les prioritats en els 
diferents espais existents a la via pública, i aconseguir que el vianant recuperi el seu espai natural, 
un espai segur

Per aquest motiu la Direcció de Serveis de Mobilitat, juntament amb Districtes i Guardia Urbana, 
enceta una campanya per resoldre i reordenar l'aparcament de motocicletes en vorera, alliberant 
espai públic pels vianants.

Primera Etapa: Estudi
Identificar els punts conflictius i valoració de places de motos necessàries en aquesta ubicació.
Es tindran en compte les queixes i molèsties rebudes des de diferents canals.

Segona Etapa: Propostes
Indicar propostes alternatives on ubicar estacionament de motos en calçada.

 Tercera Etapa: Execució
Les actuacions es planifiquen i s’executa la senyalització horitzontal i vertical necessàries
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Protocol d’actuació i comunicació

CAMPANYA DE MOTOS EN VORERA
MENSUAL

1ª SETMANA 2ª SETMANA 3ª SETMANA 4ª SETMANA RESTA

FA
SE

 

Execució 

Informadors EU: primera setmana Avisadors EU

Avisos GUB: segona setmana Avisos GUB

Sancions GUB: tercera setmana Sancions

Campanya Vigilància GUB: a partir quarta setmana Campanya GUB

Pàrquings Comunicació: primera setmana Comunicació

Pàrquings Gratuïtat: segona i tercera setmana Gratuïtat Pàrquings

Pàrquins Campanya: a partir quarta setmana Campanya Pàrquings
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Comunicació Ecologia Urbana
Campanya d’informadors de Ecologia Urbana al carrer en les ubicacions pertinents.

Campanya GUB
Informació i avisos a conductors i posteriors sancions en casos d’indisciplina.

Promocions en aparcaments soterrats
Ofertes i preus especials en aparcaments soterrats dins àmbit influència campanya. 



Execució Campanya 2018
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Ubicacions campanya motos en vorera. Plànol



Informació campanya. Ciutat

Aparcaments de Motos en Vorera

DTE 01 DTE 02 DTE 03 DTE 04 DTE 05 DTE 06 DTE 07 DTE 08 DTE 09 DTE 10

MOTOS A VORERA. PREVI 298 328 435 745 627 461 213 137 95 378

MOTOS A VORERA. POSTERIOR 116 177 432 210 303 324 90 24 27 385

PLACES NOVES A CALÇADA 73 160 277 335 95 168 137 205 92 217
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CAMPANYA  ESTACIONAMENT DE MOTOS

Al conjunt dels punts d’actuació de la campanya s’havien comptabilitzat en la fase prèvia un total 
de 3.717 motos aparcades a vorera. Després de la campanya, el número de motos sobre vorera 
en els mateixos àmbits és de 2.088 motos, és a dir una disminució aproximada del 44%. 

El número de noves places de motos creades a calçada 1.759, és proporcional al número de 
motos que han deixat d’aparcar a vorera 1.629 detectades al treball de camp. 



Informació campanya. Ciutat
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3201759

44%

Total motos en vorera abans campanya: 3.717
Total motos en vorera després campanya: 2.088
Diferència: 1.629

Disminució de motos en vorera d’un  44%.
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Places de motos creades en calçada 1.759
Núm. de places global d’estacionament
per motocicletes de l’any 2017 69.140

Representa prop del 2%

NOVES PLACES MOTOS GLOBAL

PRESÈNCIA DE MOTOS EN VORERA



Informació campanya 04. Les Corts
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Baixada en núm. de motos aparcades després de 
la campanya a totes les fases:

FASE 1 Diagonal-G.V Carles III -193

FASE 2 Europa -84

FASE 3 Diagonal-Numància -90

FASE 4 Diagonal-Dr. Fleming -105

FASE 5 Josep Tarradellas -34

FASE 6 Caravel·la de la Niña -29

Dins el marc de la campanya de Motos en Vorera, 
s’han pintat un total  de 335 noves places noves  
de motos en calçada al Districte de Les Corts .
Per aquest fi s’han transformat un total de 70 places 
de cotxes. 

-70335

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE 6

MOTOS A VORERA. PREVI 217 90 199 121 88 30

MOTOS A VORERA. POSTERIOR 24 6 109 16 54 1

NOVES PLACES  A CALÇADA 74 16 109 70 16 50
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Balanç Campanya de comunicació



Comunicació Ecologia Urbana. Tríptics
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Comunicació Ecologia Urbana. Informadors
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S’han escollit 10 zones per fase, una per districte, en què durant 
una setmana (o dues en alguns casos) els informadors han 
informat a la ciutadania de la normativa d’aparcament i han ofert 
les alternatives d’aparcament en calçada a la zona. S’han escollit 
les hores de més afluència, malgrat els punts en què el moviment 
era durant tot el dia s’ha buscat cobrir una franja horària diferent 
cada dia.
Totes les fases han tingut en posterioritat una setmana d’avisos 
grocs de la Guàrdia Urbana i una setmana en què  s’ha multat.

Fase 1: del 12 al 22 de desembre de 2017.
Fase 2: del 6  al 16 de març de 2018.
Fase 3: del 9 al 20  d’abril  de 2018.
Fase 4: del 22 de maig a l’1 de juny de 2018.
Fase 5: del 25 al 28 de setembre de 2018
Fase 6: del 22 al 26 d’octubre de 2018.

En total, s’han informat al voltant d’unes 8.000 persones.



Comunicació Ecologia Urbana. Balanç
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En general el/la motorista coneix la normativa i intenta complir-la però troba a faltar més 
zones habilitades per l’aparcament de motos. La majoria de les persones informades 
han agraït que els informessin de com poden aparcar així com de les zones habilitades 
en calçada que hi havia properes a la zona. 

Alhora, es mostren resistents als aparcaments subterranis: diuen que fan servir la moto 
perquè poden aparcar gratuïtament gairebé a la porta, i per tant no té sentit pagar per 
l'aparcament.

Durant la campanya realitzada, els informadors i informadores han recollit 
comentaris sobre els aspectes a millorar:

 S’observa que la gran majoria de motoristes pugen a la vorera en marxa i contra 
direcció per estacionar.

 Es detecta que quan una motocicleta aparca correctament per mímesis la resta dels 
vehicles s’aparquen correctament.

 Molts usuaris/es en determinats punts prefereixen aparcar malament a un lloc visible 
que a l’espai del carrer habilitat per risc de robatori en algunes zones.

 S’ha detectat que a les zones residencials es respecta més la normativa, així que les 
voreres queden lliures pels vianants i es fa ús de les zones habilitades per aparcar les 
motos, malgrat algunes excepcions.



Balanç acció avisos i denúncies



Resum comentaris entrevistes Unitat Territorial GU
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 Guàrdia Urbana de les Corts considera que l’efectivitat de la campanya 
ha estat d’un 100% en quan a informació i execució. Per contra, 
considera que no s’està fent el manteniment que s’havia acordat per tal 
de donar seguiment a la campanya.

 L’ocupació de les places de motos de tot el districte de les Corts és d’un 
85% tan de dia com de nit.

 En general, no s’ha actuat en aquells àmbits on no s’ha donat alternativa 
o creat noves places per reubicar les motos.

 Tan a Ciutat Vella com a Gràcia hi ha un problema als carrers de 
plataforma única atès que s’ha actuat en l’àmbit que pertocava però en la 
majoria de casos les motos han seguit estacionant en carrers del voltant 
traslladant el problema.

 Una de les demanda que s’ha recollit és la de fer campanyes puntuals per 
a què les motos estacionin en aparcaments soterrats.

 Els aparcaments de bicicletes en vorera (U invertida) no afavoreix a 
eliminar l’estacionament de les motos a la vorera atès que es considera 
que si hi ha prou espai per a bicicletes, també hi ha prou per a les motos.

 En àmbits en els que s’ha actuat i en carrers on no es pot estacionar s’hi
troben motos sharing.



Balanç promocions estacionament
soterrat



PROMOCIONS ESTACIONAMENTS SOTERRATS
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Els estacionaments soterrats de BAMSA i SABA han fet diverses promocions potenciar els seus aparcaments:



B:SM. Resum comentaris entrevistes 
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B:SM. Resum comentaris entrevistes 
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De les 516 places que es van oferir 214 motos s’han beneficiat. (42%)
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Resultats de la Campanya Promoció MOTOS 2018
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Gràcies


