
Informe sobre el Carril bici al carrer Enric Granados



La ubicació d'un carril bici paral·lel al carril de vehicles de motor suposa una anomalia en la 
circulació de vehicles perquè quan els vehicles de motor han de girar es troben amb un carril 
addicional, a diferència dels carrers sense carril bici que tomben des del carril més proper a la 
vorera i no interrompen la circulació de cap vehicle.

Aquesta anomalia al carrer Enric Granados no està ben resolta atès que les prioritats no són clares ni
uniformes.

Els vehicles de motor quan volen girar cap a la dreta tenen un angle mort, i obstacles que dificulten 
la visió de les biciletes que baixen, per evitar accidents han d'anar amb molta cura i tenir clares les 
prioritats. Les bicicletes que pugen, en canvi, són fàcilment visibles per aquests conductors.

Les prioritats entre bicicletes i vehicles de motor van canviant en el recorregut del carrer:



Cruïlla Còrsega / Enric Granados

Les bicicletes no tenen prioritat i està clarament senyalat.



Cruïlla Rosselló / Enric Granados

Les bicicletes no tenen prioritat i està clarament senyalat.



Cruïlla Provença / Enric Granados

No hi ha cap senyal al terra al carrer de les bicicletes, cal suposar que les bicicletes tenen prioritat, 
això és un conflicte potencial entre els vehicles de motor que baixen i les bicicletes, sobre tot les 
que baixen, si la intenció del regulador és que les bicicletes tinguin prioritat caldria avisar als 
vehicles de motor del perill d'ensopegar amb bicicletes.



Cruïlla Mallorca / Enric Granados

És la cruïlla millor senyalada del carrer, les bicicletes no tenen prioritat.



Cruïlla València / Enric Granados

Les bicicletes no tenen prioritat la qual cosa és irrellevant atès que no poden girar cap a la dreta.



Problemàtica específica del pas per la plaça Letamendi

Entrada a plaça Letamendi

Senyalització sorprenent: inicialment tenien prioritat els vehicles de motor i després van esborrar el 
triangle, és una cruïlla difícil perquè els vehicles de motor que baixen han de mirar a l'esquerra i 
també a la dreta amb una visibilitat pèsima del carril bici. Per compicar-ls'hi més les coses el 
semàfor amb Aragó es posa vermell molt poc temps desprès d'arribar a la cruïlla.



Problemàtica específica del pas plaça Letamendi

Sorprèn la pèssima definició de la circulació de bicicletes en aquest punt.

El carril bici quan arriba a la plaça Letamendi es bifurca: hi ha un carril que travessa la plaça pel 
mig fen passar les bicis pel mig de la zona on juguen els nens i un carril que contorneja la plaça de 
manera semblant a com s'ha fet en alguns xamfrans de l'eixample per disminuir el perill de 
creuament entre cotxes i bicicletes. Tal com està configurat totes les bicicletes passen pel mig de la 
plaça amb perill pels nens que juguen al parc i de col·lisió amb els cotxes que giren des d'Enric 
Granados. Sorprèn la pèsima definició de la circulació de bicicletes.

Tal com està configurat, totes les bicicletes opten per passar pel mig de la plaça, i no pel carril
alternatiu que contorneja la plaça, amb el perill consegüent pels nens que juguen al parc [hi ha una
zona infantil de jocs al costat] i els vianants que la creuen constantment, comportant, a més, un risc
de col·lisió amb els cotxes que giren des d'Enric Granados.

La situació descrita es complica per la presència d’unes baranes que barren el pas als dos costats del
carrer Aragó i que forcen als ciclistes a envair tot l'espai de pas. Aquest fet s'agreuja quan es tracta
de grups  de ciclistes, per exemple turistes, que participen en rutes organitzades.
Aquesta problemàtica ha estat  exposada amb anterioritat  a l’ajuntament  de Barcelona.  Aportem
concretament  correus  electrònics  enviats  el  14/3/2013  i  el  13/10/2014,  respectivament  (veure
Annex 1). 
En resposta a la primera comunicació,  l’Intendent cap de la Unitat  Territorial  2 de l’Eixample,
senyor Juan Miguel Aguilar Linde, focalitza exclusivament el problema en l’incompliment de les
normes de circulació per part d’alguns conductors de bicicletes, prometent el reforçament de les
mesures de control per part de la Guàrdia Urbana i recordant el recurs dels veïns a trucar al telèfon
092.
En resposta a la segona comunicació, l’àrea de prevenció, seguretat i mobilitat de Ajuntament de
Barcelona, respon que la preferència del vianant es troba senyalitzada i reconeix que “les baranes
fan de coll d'ampolla, estrenyent el pas de vianants i bicis i creant conflicte entre ells”, afegint que
es comunicarà al Districte de l'Eixample per a que estudiï la retirada de les baranes.



Antecedents d’accidentabilitat per configuració de la circulació.

El 2 de gener de 2012, a la cruïlla de Diputació amb Aribau, va morir una senyora perquè el gir de
vehicles de motor travessa un carril bici. Es pot culpar el conductor del camió però no es pot ometre
que la configuració de la circulació genera dificultats més grans de les necessàries i l'Ajuntament
hauria  de  vetllar  per  evitar  aquests  perills  innecessaris  definint  uns  traçats  dels  carrers  fàcils  i
còmodes per tots els conductors.
Al districte de l’Eixample, hi ha documentat també un accident mortal anterior, ocorregut l’1 d’abril
de 2010, a la cruïlla dels carrers Diputació i Tarragona, en què un conductor de bicicleta va ser
envestit per un camió.
(veure Annex 2 recull de premsa)

Consideracions finals

El Carril bici al carrer Enric Granados presenta diverses deficiències que cal abordar de manera
immediata:
1) La ubicació d'un carril bici paral·lel al carril de vehicles de motor suposa una anomalia en la
circulació de vehicles  perquè quan els  vehicles de motor  han de girar  es troben amb un carril
addicional, a diferència dels carrers sense carril  bici  que tomben des del carril més proper a la
vorera i que no interrompen la circulació de cap vehicle.
Aquesta anomalia al carrer Enric Granados no està ben resolta atès que les prioritats no són clares ni
uniformes.
2) Tampoc els vianants estan suficientment alertats de la doble direcció del Carril bici, no sols al
propi carrer Enric Granados, si no també en vies adjacents, com ara al carril bici situat al carrer de
Provença.
4) La revisió i millora de la senyalització actual ha ser un objectiu prioritari per a les autoritats
municipals, atès que els  accidents causats poden arribar a ser molt  greus,  fins i  tot  de caràcter
mortal, com demostren els precedents ja esmentats.
5) El pendent de la via en sentit de muntanya a mar provoca una acceleració en la velocitat de les
bicicletes i afegeix un altre factor de perillositat per als vianants.
6) El pas de les bicicletes pel centre de la plaça Letamendi resulta molt problemàtic i afecta la
seguretat de la gent gran i mainada que la gaudeixen, sense oblidar les persones que la creuen
constantment. Entre les mesures a adoptar s’hi haurien d’incloure:
- col·locació d’elements separadors que identifiquin el carril bici, així de senyals d’alerta que facin
més visible la prioritat dels vianants.
- potenciar l’ús de la via situada a l'entorn de la plaça tan per la banda de dalt com la de mar.
- substitució de les baranes que limiten el pas als dos costats del carrer Aragó.
- col·locació de bandes que frenin la velocitat de les bicicletes en pendent i de senyals de minoració
de velocitat.
- evitar el deteriorament del terra de la plaça o, alternativament, la pavimentació del carril bici.
També valdria la pena recordar q el carril està ben assenyalat a l'entorn de la plaça tan per la banda
de dalt com la de mar. Passa just davant d'hisenda.
7) Per últim, es constata un incompliment habitual de les normes de conducció de les bicicletes que
la Guàrdia Urbana no ha estat capaç de controlar. Aquesta situació crònica  provoca l’enuig i la
indignació de molts vianants que perceben el Carril bici del carrer Enric Granados com una via no
suficientment pacificada.

Barcelona, març de 2015



ANNEX 1
(correu electrònic enviat a ajuntament.respon@bcn.cat el 14 de març de 2013)             

Sobre el carril-bici d’Enric Granados 1
ajuntament.respon@bcn.cat              14/3/2013
Benvolgut ciutadà/ciutadana:

Les dades de la seva petició són les següents:
Codi de la petició: 3056ZLV
Tema de la petició: BICICLETES > BICICLETES DISCIPLINA VIÀRIA
Dirección: Letamendi, 1

Text de la petició: 

Letamendi és una plaça que travessen desenes de bicis malgrat haver un carril de doble direcció que voreja la plaça tot
connectant sense interrupció el carril d'Enric Granados. La plaça és un dels pocs espais de joc per les criatures i, hi ha cops
que passen pel mig unes 10 bicis que obliguen a apartar-se als vianants. Crec que havent-hi un carril, la plaça hauria de ser un
espai  exclusiu  per  a  ús  peatonal.
A més a més, el pas de bicis deteriora molt el terra i quan plou forma bassals que gairebé impedeixen el pas dels vianants tant
per l'aigua com pel perill de relliscades i caigudes

Gràcies per utilitzar aquest servei.
Ajuntament de Barcelona

Resposta de l’Intendent cap UT2 l'Eixample: 
ajuntament.respon@bcn.cat              21/3/2013

Senyora XXX,

Responem a la seva comunicació rebuda el 14 de març de 2013, amb codi 3056ZLV, en la qual manifesta disconformitat sobre
el comportament incívic dels conductors de bicicletes. 

L'ordenança de circulació de vehicles i vianants, regula com han de circular les bicicletes. En ocasions, alguns conductors no
respecten  aquests  normes  i  posen  en  perill  la  circulació  de  la  resta  de  vehicles  i  vianants.

De  forma  habitual  les  patrulles  d'aquesta  unitat  efectuen  vigilància,  corregint  i  denunciant  les  actituds  incíviques  dels
conductors de bicicletes, quan no s'ajusten a la normativa vigent. Aquesta vigilància és continua i diària, alternant horaris i
llocs,  depenent  de  les  possibilitats  que  permeten  els  operatius  dels  que  disposem.

Però també, és necessari que els conductors siguin conscients de la necessitat de respectar les normes que els afecten com
usuaris  de la via pública, i per part de la guàrdia urbana es treballa per a què es compleixin, denunciant les infraccions
observades. 

Hem passat la seva comunicació a les patrulles de servei a la zona per a què, dins els recorreguts de vigilància, reforcin el
control sobre les infraccions a les que vostè fa referència.  Malgrat això, en el moment en que ho cregui convenient pot
requerir la presència de la guàrdia urbana trucant al 092, per tal que una patrulla pugui comprovar la situació i actuar en
conseqüència.

Li agraïm la seva comunicació. La participació de la ciutadania és molt important per millorar els serveis municipals i la 
convivència a la ciutat. Restem a la seva disposició per a futures comunicacions. 

Juan Miguel Aguilar Linde
Intendent cap UT2 l'Eixample
---------------------------------------
Unitat Territorial Eixample
Guàrdia Urbana
Ajuntament de Barcelona
---------------------------------------

mailto:ajuntament.respon@bcn.cat


ANNEX 1 b
(correu electrònic enviat a ajuntament.respon@bcn.cat el 13 d’octubre de 2014)             
Sobre el carril-bici d’Enric Granados 2

Benvolgut ciutadà/ciutadana:                                             13/10/2014

Les dades de la seva petició són les següents:
Codi de la petició: 7114WWS
Tema de la petició: BICICLETES > CARRIL BICI NOU / CANVI LLOC
Dirección: Letamendi, 2
Text de la petició: 
Abans havia un carril bici de doble direcció que vorejava la plaça. Pocs ciclistes el feien servir, és cert, i us
havia adreçat més d'una queixa per la seva manca de respecte per les criatures i gent gran usuàries de la
Plaça. Fa uns mesos es va canviar el circuït tot orientant la circulació de bicicletes a través de Letamendi.
L’error d’aquesta decisió no acaba aquí, i ara ve el nyap: el carril travessa la plaça teòricament per la banda
esquerra (en sentit ascendent) del seu espai central, però hi ha unes baranes que barren el pas als dos
cantons del carrer Aragó i que "obliguen" els ciclistes a envair tot l'espai de pas. La cosa s'agreuja quan es
tracta de grups de fins una vintena de turistes que fan "turisme ecològic organitzat" a costa dels nostres
drets com a veïns i CIUTADANS que paguem impostos.

Gràcies per utilitzar aquest servei.
Ajuntament de Barcelona

Resposta de l’àrea de Prevenció, seguretat i mobilitat: 

Resolució 7114WWS 

7 de gener de 2015

Benvolgut senyora XXX,

Responem a la vostra comunicació rebuda el 13 d'octubre de 2014 amb codi 7114WWS sobre nou carril
bici. 

Les modificacions del carril bici a la Plaça Letamendi, es van fer per millorar la seguretat viària dels ciclistes,
creant un pas específic de bicicletes i evitant l'encreuament amb els vehicles que feien la girada cap el
carrer Aragó. Les bicicletes fan servir el camí més racional, el rectilini. 

La Plaça Letamendi ara és una zona de convivència on el vianant te preferència, i s'ha senyalitzat a tal
efecte.

Malgrat  tot,  estem completament  d'acord  que  les  baranes fan  de  coll  d'ampolla,  estrenyent  el  pas  de
vianants i bicis i creant conflicte entre ells.

Comunicarem al Districte de l'Eixample que estudiï la retirada de les baranes.

Us agraïm la vostra participació i restem a la vostra disposició per a futures comunicacions.

Cordialment,

---------------------------------------
Prevenció, seguretat i mobilitat
Ajuntament de Barcelona
---------------------------------------

mailto:ajuntament.respon@bcn.cat
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