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Sinopsi  En el marc del projecte d’implantació d’Àrea Verda Parcial en 

diferents zones de la ciutat de Barcelona, s’avalua l’adequació de localitzar 

places regulades a la zona del Congrés i els Indians, així com es quantifica el 

nombre i la ubicació de les mateixes en el cas que es recomani la regulació. 
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1. ANTECEDENTS 

El sistema d’Àrea Verda actual existent a la ciutat de Barcelona va ser 

implantat amb l’objectiu principal de reduir el nombre de desplaçaments que es 

realitzen en vehicle privat automòbil. 

Aquest objectiu s’ha complert ja que des de 2004 s’estima que s’ha disminuït el 

nombre de desplaçaments en vehicle privat en gairebé 500.000 moviments 

diaris. 

Tot i això, s’han regulat certes zones, ubicades a la perifèria (ampliació Febrer 

2009), tot i que no complien els criteris específics. 

Al regular l’estacionament en aquestes zones en les que no es justificava la 

seva implantació, han sorgit problemes derivats que es plantegen solucionar 

amb la posada en funcionament de l’Àrea Verda Parcial. 

2. LOCALITZACIÓ DE L’ESTUDI 

L’estudi realitzat en el present document es localitza al barri del Congrés i els 

Indians, situat al districte de Sant Andreu, i adjacent als districtes de Nou Barris 

i del Guinardó. Està limitat pel Passeig de Maragall, el Carrer Olesa, el Carrer 

de Concepció Arenal, el Carrer de la Riera d’Horta, el Carrer Ramon Albó i el 

Carrer Prat d’en Roquer.  

 

Figura 1. Emplaçament de l’àmbit d’estudi 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Barcelona 

  

Àrea Verda a 
estudiar

Àrea Verda 
actual



 Implantació Àrea Verda Parcial al barri del Congrés i els Indians al 

districte de Sant Andreu 

 

 

Març 2014  Pàgina 4 de 9 

 

E S T U D I S
I +  D +  i

3. CARACTERÍSTIQUES DE LA ZONA D’ESTUDI 

L’àmbit d’estudi, de prop de 41 Ha. d’extensió, es caracteritza per combinar 

diferents tipologies morfològiques. 

Per un costat, es manifesta una forta presència residencial (es detecta una 

població superior a 14.000 habitants), amb blocs d’habitatges construïts 

majoritàriament als anys 60 i 70 del segle passat, amb zones comunitàries 

enjardinades, especialment a la zona més propera al carrer Felip II.  

Així mateix es detecta l’existència d’un espai important dedicat a equipaments 

esportius i culturals. 

Finalment, també es detecta una lleu activitat terciària local a les zones més 

properes als carrers Felip II, Garcilaso i Passeig Maragall. 

 

Figura 2. Morfologia de l’àmbit d’estudi  
Font: Elaboració pròpia 

 

4. CRITERIS PER A LA REGULACIÓ DE L’ESTACIONAMENT 

Per a poder considerar si és adequat regular l’estacionament en superfície del 

barri del Congrés i els Indians, es tenen en compte tant criteris referents al 

volum de vehicles com de localització. 

Els criteris emprats per a la regulació parcial d’estacionament en una zona 

depenen dels següents paràmetres: 

Resident

Equipaments
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- Demanda residencial: s’avalua la densitat de població existent en l’àmbit 

d’estudi. 

 -Atracció forana: s’estudia la quantitat de no residents que accedeixen cada 

dia en vehicle privat. 

-Relació entre demanda forana i residencial: s’avalua quin és el nivell 

d’interacció entre les diferents tipologies de demanda. 

En funció dels valors d’aquests paràmetres es proposa la solució òptima per 

aquest cas. 

Nota: Cal destacar que, addicionalment i de forma complementària, s’analitza la 

ubicació de la zona candidata tan pel que respecta a barreres urbanes (tals com parcs 

urbans) així com si és adjacent a una zona actualment regulada. 

 

5. AJUST ALS CRITERIS DE REGULACIÓ PARCIAL 

A continuació s’avalua l’ajust de la zona candidata a regulació als criteris 

estipulats per a la regulació. 

5.1. Demanda residencial 

En la zona en estudi, amb una extensió propera a les 41 hectàrees, es detecta 

un valor lleugerament superior als 14.000 residents. 

Per tant, la densitat residencial existent se situa en l’entorn dels 340 habitants 

per hectàrea, valor molt superior a la mínima densitat de població requerida (75 

hab/ha). 

5.2. Atracció forana 

En la zona d’estudi, l’atracció forana de vehicles en calçada ha estat propera 

als 26 vehicles/hectàrea, un valor inferior al mínim especificat pel criteri (el 

llindar se situa en 40 vh/ha). 

5.3. Relació demanda forana/residencial 

Aquest criteri compara les demandes d’estacionament forà i residencial 

registrades per a comprovar que la demanda residencial no copa les places, ja 

que en cas que ho fes, la regulació parcial no tindria efecte algun a la mobilitat. 

En aquest cas, atès que el dèficit d’estacionament residencial és elevat, es pot 

afirmar que no existeix interacció en les places entre veïns i forans. 



 Implantació Àrea Verda Parcial al barri del Congrés i els Indians al 

districte de Sant Andreu 

 

 

Març 2014  Pàgina 6 de 9 

 

E S T U D I S
I +  D +  i

5.4. Ajust dels criteris 

A partir del presentat anteriorment, es pot afirmar que l’àmbit d’estudi del 

Congrés i els Indians no compleix els criteris establerts per a la regulació 

parcial. 

6. PROPOSTA DE REGULACIÓ 

Segons els criteris descrits anteriorment, no es proposa la regulació del barri 

del Congrés i els Indians. 
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ANNEX I: SITUACIÓ DE L’ESTACIONAMENT RESIDENCIAL A LA ZONA 

D’ESTUDI 

El següent annex recull les principals dades recollides de l’estacionament a la 

zona, tant per a residents com per a forans, que han servit de recolzament a les 

dades al llarg del document. 

 

Estacionament residencial 

Oferta d’estacionament residencial 

L’oferta d’estacionament residencial a la zona avaluada està formada 

majoritàriament per places en calçada no regulades i per places en garatges de 

tipus particular a fora calçada. 

 

 

Demanda d’estacionament residencial 

La demanda residencial actual a l’àrea d’influència en estudi es calcula en base 

als vehicles censats a la zona d’estudi. Aquesta se situa en un valor 

lleugerament superior a les 5.000 unitats. 

 

 

 

 

 

 

Places % total

No regulat 1.828 42%

Càrr/Descàrrega 62 1%

Minusvàlid 67 2%

Solars 0 0%

Altres 3 0%

Públic 715 16%

Garatge 1.694 39%

TOTAL

Fora 

Calçada

4.369

Calçada

GLOBAL

Turismes Furgonetes

Vehicles 4.707 328

TOTAL

GLOBAL

5.035
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Dèficits d’estacionament 

De la combinació entre oferta d’estacionament (places) i demanda (vehicles 

residents) se n’obtenen els valors de dèficit d’aparcament de la zona d’estudi. 

 

Dèficit d’estacionament global 

La zona del Congrés i els Indians té un dèficit d’estacionament global bastant 

elevat degut a l’elevada demanda d’estacionament residencial en front al 

conjunt de places en calçada i fora calçada que actualment disposa. 

 

 

Dèficit d’estacionament infraestructural 

El dèficit infraestructural de la zona en estudi és proper a 2600 places, 

representant un 109% del total de places fora calçada. 

 

 

Dades més destacables 

 

Dèficit global 666

% Places 15%

GLOBAL

% Places

Dèficit infraestructural

GLOBAL

2626

109%
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La cobertura es refereix al % de vehicles que tenen plaça 

d'estacionament respecte el total de vehicles a la zona 

(infraestructural: únicament es considera fora calçada; global: 

considera tota l'oferta disponible).

L'IPEC indica la pressió d'estacionament resident existent i és el 

quocient entre el nombre de vehicles que no disposen de plaça 

fora calçada i les places existents al carrer.

Global 87% respecte total vh.

Valor obtingut

IPEC 1,34 vh/plaça calçada

Cobertura Valor obtingut

Infraestructural 48% respecte total vh.

Demanda Valor obtingut

Vehicles 5035 vehicles

Oferta Valor obtingut

Fora calçada 2409 places

En calçada 1960 places
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Estacionament forà 

Oferta d’estacionament per a forans 

Pel que fa als forans, aquests disposen d’una elevada oferta per a estacionar 

en cas que es comptabilitzin les places no regulades (fins a 1.828 places). 

S’ha de destacar que l’oferta destinada a l’estacionament forà (aparcaments 

públics, reservats i Àrea Blava) es resumeix en unes poques places reservades 

i en places d’aparcaments públics de la zona del Congrés i els Indians. 

 

 

Atracció de vehicles forans a la zona d’estudi 

Finalment, pel que respecta al nombre de vehicles forans que accedeixen a 

l’àmbit d’estudi, es detecta que és el 26% de l’ocupació en calçada. 

 

Places % total

No regulat 1.828 68%

Solars 0 0%

Públic 715 27%

Reservat 140 5%

Calçada

Fora Calç.

TOTAL 2.683

GLOBAL

RESIDENTS 72,41%

FORANS 26,22%

PLACES LLIURES 1,37%

OCUPACIÓ CALÇADA - CONGRÉS


