
Dispositiu de Servei 143/2019 
 

Nit de Cap d’Any 2019 
 

1. Informació general 
 
 

1.1 Dades de caràcter general i descripció de l’activitat 
 
L'Institut de Cultura de Barcelona organitza la celebració de la Nit de Cap d’Any a 
l’entorn de l’eix monumental de Montjuïc. 
 
 

1.2 Cronològic 
 
1.2.1 Del 26 al 30 de desembre 
 

Dies Horaris Llocs Activitats 

A 
partir 
del 

26/12 

Indeterminats 

Av. Rius i Taulet 
Av. F. Ferrer i Guàrdia 
Av. Reina Maria Cristina 
Eix Monumental Montjuïc 

Inici tancament diversos espais 
pel muntatge instal·lacions. El 
desmuntatge es realitzarà el dia 
01/01 

29/12 
De 15.00 a 

19.00 h., aprox. 
Av. Reina Maria Cristina Proves de so 

30/12 

18.00 h. Av. Reina Maria Cristina Proves de so 

De 19.00 a 
22.00 h. 

Av. Reina Maria Cristina 
Tancament total zona pirotècnia 
per assaig general 

20.00 h Av. Reina Maria Cristina 
Possible Tall de trànsit (a criteri 
comandament de servei) 

  



 
1.2.2 Dia 31 de desembre 
 

Dies Horaris Llocs Activitats 

 

12.00 h. 

Pl. Carles Buïgas (costat 
Llobregat – zona producció) 

Tancament total 
Vorera Llobregat av. Reina 
Maria Cristina 

17.00 h. Radi seguretat pirotècnia 

Inici tancament accessos i 
desallotjament vianants per part 
de l'organització (a criteri 
comandament de servei) 

18.30 h. 1a corona Desviaments de trànsit 

19.00 h. Av. Reina Maria Cristina 
Tancament accessos pàrquing 
Av. Reina Maria Cristina 

20.00 h. 2a corona Desviaments de trànsit 

21.00 h. 3a corona Desviaments de trànsit 

21.30 h. Av. Reina Maria Cristina 
Inici d’activitats lúdiques prèvies 
(música ambiental, fonts, etc.)   

22.30 h. 3a corona Desviaments de trànsit 

22.30 h. 
Mirador Palau Nacional 
zona seguretat pirotècnia 

Talls de trànsit av. Montanyans 

Desallotjament i aïllament de la 
zona 

23.48 h. Zona Nit Cap d’any 
Inici de la celebració (inclou 
campanades) 

01/01 

00.12 h. Zona Nit Cap d’any 
Finalització de la celebració 
Inici música ambiental i 
desallotjament 

00.30 h. Zona Nit Cap d’any 
Equips de neteja preparats per 
entrar a la zona 

00.40 h. 
(aprox.) 

Zona Nit Cap d’any Finalització total de l’activitat 

  



 

2. Informació complementària 
 

 

2.1 Font Màgica 
 
Des del 28 de desembre de 2019 al 2 de gener de 2020 no s’hi realitzaran 
espectacles. 
 
El dia 31, les fonts estaran en funcionament però com a part de la pròpia celebració de 
la Nit de Cap d’Any. 
 
 
 

3. Mesures de caràcter general 
 

3.1 Estacionaments 
 
3.1.1 Prohibició d’estacionaments  
 
Es prohibeix l’estacionament de vehicles (inclús motos i bicicletes a voreres), des de 
les 00.00 hores del 27 de desembre de 2019 fins a les 02.00 hores del dia 1 de 
gener de 2020, a: 
 

 Av. Reina Maria Cristina (ambdós costats). 
 
Es prohibeix l’estacionament de vehicles, des de les 00.00 hores del dia 31 de 
desembre de 2019 fins a les 02.00 hores del dia 1 de gener de 2020, a: 
 

 Av. Francesc Ferrer i Guàrdia (costat mar), entre l’av. Reina Maria Cristina i 
l’accés al pavelló Mies van der Rohe. 

 Av. Francesc Ferrer i Guàrdia (costat muntanya, motos en vorera), entre l’av. 
Reina Maria Cristina i Mèxic. 

 Av. Rius i Taulet (ambdós costats) entre av. Reina Maria Cristina i c. Guàrdia 
Urbana. 

 Pl. Carles Buïgas (vial conegut com a 6025). 

 C. Guàrdia Urbana (espai antigament anomenat pl. Vídues). 

 Mirador del Palau Nacional (ambdós costats de la calçada de la banda 
Llobregat). 

 Av. Muntanyans, des del Mirador del Palau fins la Capella de Santa Madrona 
Poble-Sec (ambdós costats de la banda Besós al Palau Nacional, tram de 50 
m.). 

 Les dues primeres zones esglaonades de l’aparcament del costat Llobregat del 
Palau Nacional. 

 Pl. Espanya – av. Reina Maria Cristina (ambdós costats / motos en voreres). 
 Gran Via CC, costat muntanya, motos en vorera, entre pl. Espanya i ctra. La 

Bordeta. 
  



 
Es prohibeix l’estacionament de vehicles, des de les 07.00 hores del dia 31 de 
desembre de 2019 fins a les 07.00 hores del dia 2 de gener de 2020, a: 
 

 Gran Via CC (banda muntanya de la calçada muntanya), sobrepassat el punt 
de bifurcació amb ctra. de la Bordeta (espai d'estacionament de motos). 

 
L’organització disposarà del personal suficient, així com dels mitjans necessaris 
(tanques, cons, cinta, etc.) a partir de les dates i hores indicades, per tal d’evitar 
l’estacionament en els llocs ressenyats en els punts anteriors. 
 
Els vehicles que, malgrat la senyalització i les mesures adoptades per l’organització, 
quedin estacionats en aquests trams de carrers, podran ser retirats pel servei de 
grues de B:SM. 
 
 
 
3.2.2 Corones d’aïllament al trànsit 
 
Activació primera corona 
 
A partir de les 19.00 hores del dia 31, o quan l'acumulació de públic ho faci necessari, 
es tallaran progressivament al trànsit l’av. Reina Maria Cristina, i l’av. Rius i Taulet i 
l’av. Francesc Ferrer i Guàrdia (entre els carrers Guàrdia Urbana i Mèxic). 
 
Activació segona corona 
 
La pl. Espanya no es tallarà al trànsit mentre la concentració de públic no ho faci 
necessari i es pugui garantir la seguretat viària sense dificultats. 
 
En cas que calgui tallar al trànsit el costat mar de la pl. Espanya, s'activarà la segona 
corona, desviant la circulació d’entrada a la ciutat per Gran Via CC cap al pas inferior 
de la plaça. La circulació del lateral mar de Gran Via CC, a l’alçada de Sant Germà, es 
desviarà a la calçada central i es prohibirà la incorporació des de la calçada central de 
Gran Via CC cap a la calçada lateral, a l’alçada de Mèxic. El trànsit descendent de 
Mèxic es desviarà per Sant Fructuós. 
 
La circulació de pl. Espanya, provinent de Creu Coberta i Tarragona es desviarà per la 
Gran Via CC, direcció pl. Cerdà. 
 
La circulació ascendent de l'av. Paral·lel es desviarà pel carrer Entença i el trànsit 
residual pel carrer Lleida. La circulació del carrer Vilamarí es desviarà per Lleida o per 
l’av. Paral·lel descendent. 
 
Activació tercera corona 
 
En cas de que per l’afluència d’espectadors s’hagi de tallar també el costat muntanya 
de pl. Espanya, s’activarà la tercera corona en la que caldrà establir les següents 
mesures: 
 

 Tarragona es desviarà per Consell de Cent, cap a Creu Coberta. 

 El trànsit de Creu Coberta, en sentit cap a pl. Espanya, es desviarà per Moianès. 

 La circulació de Diputació es desviarà per Vilamarí i el trànsit residual per Príncep 
Jordi. 

 La circulació del lateral muntanya de Gran Via CC es desviarà a Vilamarí.  



3.3.2 Perímetre de seguretat pirotècnia 
 
El dia 31, per garantir la seguretat durant l’espectacle pirotècnic, s’estableix un 
perímetre de seguretat a la zona indicada a l’annex 7 que s’aïllarà al trànsit de 
vianants i de vehicles segons la següent previsió: 
 

 A les 17.00 hores, personal de seguretat de l’organització tancarà els accessos de 
vianants a l’interior del perímetre de seguretat de la pirotècnia, excepte la zona a 
ambdós costats del Palau Nacional, que es tancarà a les 22.30 hores, quan es faci 
el tall al trànsit de l'av. Muntanyans. 

 

 A les 19.00 hores, personal de seguretat de l’organització tallarà al trànsit de 
vianants la passarel·la del costat Besòs de l'av. Reina Maria Cristina (la del costat 
Llobregat ja s’haurà tancat amb anterioritat per necessitats del muntatge). 

 
Finalitzat l'espectacle, es facilitarà la sortida dels assistents, tant per l'av. Reina Maria 
Cristina com per l'av. Rius i Taulet / av. Francesc Ferrer i Guàrdia informant al públic a 
traves de la megafonia instal·lada per l'organització d’aquesta circumstància. 
 


