
Dispositiu de Servei 
Mitja Marató 

 

1. Informació general 
 
 

Descripció de l’acte 
 
L’institut Barcelona Esports (IBE) organitza la Mitja Marató amb la direcció executiva de l’empresa 
RPM Racing. 
 
 

Data i horari 
 
Dia 17 d’octubre de 2021, de les 08.30 hores fins a les 12.00 hores. 
 
 

Lloc / Itinerari 
 
Concentració: pg. Pujades (entre Roger de Flor i Sardenya). 

Sardenya (entre Pujades i Ramon Turró). 
Ramon Trias Fargas (entre Ramon Turró i Doctor Trueta). 
Roger de Flor (entre Almogàvers i pg. Pujades). 
Nàpols, (entre Almogàvers i pg. Pujades). 
Wellington (entre Almogàvers i pg. Pujades). 
Buenaventura Muñoz (entre pg. Lluis Companys i Wellington). 

 
Sortida: pg. Pujades – pg. Lluís Companys. 
 
Itinerari: pg. Pujades (calçada central) – pg. Picasso (calçada central) – av. Marquès de 
l’Argentera (tota, excepte un carril costat mar de Pla de Palau a pg. Circumval·lació) – Pla de 
Palau (ambdós costats) – pg. Isabel II (calçades muntanya i bus) – pg. de Colom (calçades 
muntanya i bus) – pl. Portal de la Pau (calçada muntanya) – pg. Josep Carner (calçada muntanya) 
– pl. Drassanes (tres carrils costat Besòs–muntanya) – av. Paral·lel (calçada Besòs) – Entença – 
Gran Via CC, entre Entença i rambla Catalunya (calçada central) – Gran Via CC, entre  Rbla. 
Catalunya i pg. de Gràcia (calçada mar) – Gran Via CC, entre pg. de Gràcia i Bailèn ((tres carrils 
del costat mar de la calçada central) – Bailèn – ronda Sant Pere (en sentit contrari a la 
circulació) – pg. Sant Joan amb pg. Lluis Companys, costat muntanya de la ro tonda – pg. Lluís 
Companys (calçada Besòs en sentit contrari a la circulació) – Buenaventura Muñoz – Pallars – 
Llacuna – Perú – Josep Pla – Gran Via de les Corts Catalanes (calçada superior costat mar) – 
Rambla Prim (calçada Llobregat) – av. Diagonal (calçada muntanya) – gir de 180º a Espronceda – 
av. Diagonal (calçada mar) – pl. Llevant (costat Llobregat – muntanya) – pg. de Taulat (calçada 
muntanya) – Josep Pla (en sentit contrari, deixant completament lliures 2 carrils del costat 
Besòs pel trànsit) – pg. Garcia Fària (deixant lliure pel trànsit rodat un carril del costat mar, entre 
Josep Pla i Selva de Mar) – pg. Garcia Fària (ocupant tota la calçada entre Selva de Mar i 
Jonquera) – Jonquera – av. Litoral (en sentit contrari a la circulació) – Arquitecte Sert – 
Salvador Espriu – pl. Voluntaris (dos carrils del costat Besòs–muntanya) – Marina (calçada Besòs) 
– Pujades (sentit contrari) – pg. Pujades. 
 
Arribada: pg. Pujades – pg. Lluís Companys. 
  



 

2. Informació complementària 
 
 
Dissabte 16 
 
Pg. Pujades  
 
A partir de les 16.00 hores, es tallarà el transit de la calçada mar del pg. Pujades, entre pg. Lluís 
Companys i Wellington. S’ocuparà parcialment el carril bici.  
 
 
Diumenge 17 
 
A partir de les 04.00 hores, es tallarà el trànsit del pg. Pujades (inclòs carril bici), entre Wellington i 
Lluís Companys (Besòs). 
 
A partir de les 05.00 hores, s’ampliarà el tall de trànsit del pg. Pujades fins al pg. Picasso.  
 
En el lateral muntanya de pg. Pujades, entre pg. Lluís Companys i pg. Picasso, es permetrà la 
circulació de vehicles en sentit contrari. 
 
A partir de les 07.45 hores, o abans si la concentració de corredors ho fa aconsellable, s’aïllarà al 
trànsit els espais destinats a l’escalfament i al pas previ dels corredors als calaixos de sortida:  
 

 Roger de Flor (entre Almogàvers i pg. Pujades). 

 Nàpols, (entre Almogàvers i pg. Pujades). 

 Wellington (entre Almogàvers i pg. Pujades). 

 Buenaventura Muñoz (entre pg. Lluis Companys i Wellington). 
 

 
Desmuntatge 
 
A les 15.00 hores, aproximadament, totes les instal·lacions del pg. de Pujades estaran retirades i 
s’obrirà al trànsit de vehicles. 
 
 
Punts de control de pas (catifes) 
 
Catifa km 5: Gran Via CC, entre Villarroel i Casanova, a les 07.30 h. tall parcial de la calçada 
central (tres carrils del costat mar), deixant la resta per a la circulació fins a les 08.00 h. que es fa 
el tall total. 
 
Catifa km 10: Perú, entre Llacuna i rambla del Poblenou. Tall de trànsit a les 08.00 h. 
 
Catifa km 15: av. Diagonal (sentit Besòs), entre Bac de Roda i Fluvià. Tall de trànsit a les 08.15 h. 
 
Catifa km 20: Marina, entre l’av. Icària i Doctor Trueta. Tall de trànsit a les 08.30 h. 
 



Transport públic i bicing 
 
Estacions Bicing 
 
L’Institut Barcelona Esport ha sol·licitat a B:SM deixar fora de servei i retirar les 
bicicletes de les estacions afectades pel recorregut durant la celebració de la prova 
esportiva. 
 
 
Afectacions transport públic 
 
Amb motiu del pas de la cursa, el servei de la línia T4 del Trambesòs quedarà 
interromput entre Ciutadella/Vila Olímpica i Glòries des de les 07.30 a les 09.00 hores, 
aproximadament, i des de les 09.00 a les 12.15 hores, entre Ciutadella/Vila Olímpica i 
El Maresme. 
 
El servei del Trambesòs no es reprendrà fins que hagi passat la cursa i doni la seva 
autorització l’Òrgan Conjunt de Coordinació (CECOR). 
 
 
 

3. Mesures de caràcter general 
 
 

Prohibició d’estacionaments 
 

Des de les 21.00 hores del dia 15 fins a les 12.30 hores del dia 17 d’octubre, es 
prohibeix l’estacionament, (motos incloses) a: 
 
- Av. Diagonal (calçada muntanya, costat muntanya), de rbla. Prim a Espronceda. 

- Av. Diagonal (calçada mar, costat mar), d’Espronceda a Llull. 

- Av. Diagonal (calçada mar, costat mar) de Bac de Roda a Fluvià (motos en 

vorera). 

 
 
Des de les 07.30 hores del dia 16 fins a les 12.30 hores del dia 17 d’octubre, es 
prohibeix l’estacionament, (motos incloses) a: 
 
- Pg. Pujades, de Meridiana a pg. Lluís Companys (costat muntanya). 

- Pg. Picasso, de Pujades a Marqués d’Argentera (calçada Llobregat – costat 

Llobregat). 

- Pg. Colom, de pl. Antonio López a Simó Oller (costat muntanya). 

- Pg. Colom, de Louis Braille a Parc (costat muntanya). 

- Entença, d’av. Paral·lel a Gran Via CC (costat Besòs).  

- Bailèn, de Gran Via CC a ronda Sant Pere (costat Llobregat). 

- Buenaventura Muñoz, de pg. Lluís Companys a Meridiana (costat muntanya). 

- Buenaventura Muñoz, de pg. Lluís Companys a Roger de Flor (costat mar). 

- Pallars, de Roc Boronat a Llacuna (costat muntanya). 

- Pallars – Llacuna (xamfrà Llobregat – muntanya). 

- Llacuna, de Pallars a Tànger (costat Llobregat).  

- Llacuna, de l’av. Diagonal a Perú (costat Besòs). 

- Perú, de Llacuna a rbla. Poblenou (ambdós costats). 



- Rambla Prim (calçada Llobregat), de Pere IV a Cristóbal de Moura (costat Besós). 

- Rambla Prim (calçada Llobregat), de Llull a pl. Llevant (costat Besòs). 

- Josep Pla, de pg. Garcia Faria a Taulat (costat Llobregat).  

- Pg. Garcia Faria, de Josep Pla a Selva de Mar (costat muntanya).  

- Pg. Garcia Fària, de Josep Ferrater i Mora a Jonquera (costat muntanya). 

- Jonquera, de pg. García Fària a l’av. Litoral (costat Besòs). 

- Marina – Pujades (xamfrà mar – Llobregat). 

- Pujades, de Marina a Wellington (costat mar). 

 
 

Mobilitat 
 
Durant la celebració de la Mitja Marató, es prohibeix la circulació de vehicles a totes 
les vies del recorregut. 
 

Immobilització de vehicles / evitar posada en moviment 
 
La Unitat de Planificació de Dispositius ha demanat al Departament d’Espai Urbà la 
col·locació de la següent senyalització excepcional de circulació prohibida. 
 
Des de les 06.30 hores a les 12.30 hores del dia 17 d’octubre, a les següents vies: 
 
- Sardenya, de Pujades a Ramón Turró (costat Llobregat). 

- Ramón Trias Fargas, de Ramón Turró a Doctor Trueta (costat Llobregat). 

- Roger de Flor, de pg. Pujades a Almogàvers (ambdós costats). 

- Nàpols, de pg. Pujades a Almogàvers (ambdós costats). 

- Wellington, de pg. Pujades a Almogàvers (ambdós costats). 

 
Des de les 08.00 hores a les 12.30 hores del dia 17 d’octubre, a les següents vies: 
 

- Av. Marquès de l’Argentera, de pg. de Picasso a Pla de Palau (costat muntanya). 

- Pg. Colom, de Simó Oller a Boltres (costat muntanya). 

- Av. Paral·lel, de la pl. Drassanes a Entença (calçada Besòs). 

- Entença, d’av. Paral•lel a Gran Via CC (costat Llobregat). 

- Bailèn, de Gran Via CC a rda. Sant Pere (costat Besós). 

- Rda. Sant Pere, de pg. Sant Joan a Bailèn (costat mar).  

- Buenaventura Muñoz, de Roger de Flor a Meridiana (costat mar).  

- Pallars, de Marina a Llacuna (costat mar).  

- Pallars de Marina a Roc Boronat (costat muntanya). 

- Llacuna, de Pallars a Tànger (costat Besòs). 

- Llacuna de Tànger a Perú (costat Llobregat)  

- Perú, de Bac de Roda a Josep Pla (ambdós costats). 

- Josep Pla, de Perú a Gran Via CC (ambdós costats). 

- Gran Via CC (calçada mar), de Josep Pla a Rambla Prim (costat mar). 

- Rambla Prim , de Gran Via a Pere IV (costat Llobregat). 

- Rambla Prim (calçada Llobregat), de Marroc a pl. Llevant (costat Llobregat). 

- Pg. Garcia i Faria, de Selva de Mar a Josep Ferrater i Mora (costat muntanya).  

- Av. Litoral, d’Arquitecte Sert a Jonquera (costat mar). 

- Salvador Espriu, d’Arquitecte Sert a Marina (costat muntanya). 

- Marina, de Salvador Espriu a l’av. Icària (calçada ascendent). 



- Marina, de Doctor Trueta a Pujades (calçada ascendent). 

- Pujades, de Marina a av. Meridiana (costat muntanya). 

- Pere IV de Roc Boronat a Llacuna (costat mar) 

 
 

Divisió de calçades amb cons i/o tanques  
 
UT 1 Ciutat Vella 
 
Av. Marquès de l’Argentera, entre Pla de Palau i pg. Circumval·lació 

Es subdividirà la calçada mar per la línia del carril Bus, deixant un carril des de Pla de 
Palau (costat Besòs) fins a pg. Circumval·lació per als vehicles que vulguin anar a 
l’estació de França, al seu pàrquing i al pg. de Circumval·lació. 
 
Pla de Palau 

La cursa ocupa els 4 carrils muntanya i dos carrils mar. 
 
 
UT 2 l’Eixample 
 
Gran Via de les Corts Catalanes (calçada central) – Entença  
 
Subdivisió de la calçada central amb una línia diagonal de tanques i cons (del costat 
Llobregat – mar al costat Besòs – muntanya). Desviant els vehicles de Gran Via 
(calçada central) a Entença i els corredors que venent d’ Entença orientant-los a Gran 
Via (calçada central). 
 
Gran Via de les Corts Catalanes, entre pg. de Gràcia i Bailèn 

La cursa anirà per la calçada central. Aquesta es subdividirà, deixant tres carrils al 
costat mar per als corredors i dos carrils al costat muntanya per als vehicles. 
 
UT 3 Sants – Montjuïc 
 
Pl. Drassanes (costat Besòs – muntanya) entre pg. Josep Carner i l’av. Paral·lel 

Se subdividirà la calçada deixant tres carrils de la part exterior de la plaça per als 
corredors procedents del pg. Josep Carner i la resta per als vehicles. 
 
Av. Litoral, entre la sortida 23 de la B-10 (sentit Besòs) i Llacuna 

Subdividir la calçada, deixant dos carrils del costat mar per als corredors i dos carrils 
del costat muntanya per als vehicles que, procedents de la sortida 23 de la B-10 sentit 
Besòs, se’ls desviarà per la calçada Besòs del carrer Llacuna. 
 
Av. Litoral, entre Jaume Vicens i Vives i l’entrada 23 de la B-10, sentit Besòs 

Subdividir la calçada, deixant dos carrils del costat mar per als corredors i un carril del 
costat muntanya per als vehicles, que procedents de Jaume Vicens i Vives vulguin 
accedir a l’entrada 23 de la B-10, sentit Besòs. 
 
Pl. dels Voluntaris (costat Besòs – muntanya) 

Subdividir la calçada, deixant la part interior de la plaça pels vehicles i dos carrils de la 
part exterior pels corredors procedents de Salvador Espriu. 
 



 
UT 10 Sant Martí 
 
Perú – Josep Pla 
 
Subdivisió de la cruïlla amb una línia diagonal de tanques (del xamfrà Llobregat – mar 
al xamfrà Besòs – muntanya). Es reservarà el costat muntanya pels corredors i el mar 
pels vehicles. 
 
Gran Via CC – Josep Pla (costat mar) 

Subdivisió de la cruïlla amb una línia diagonal de tanques (del xamfrà Llobregat – mar 
al xamfrà Besòs – muntanya). Es reservarà la calçada mar pels corredors. 
 
Josep Pla, entre pg. Garcia Fària i pg. del Taulat 

Subdivisió de la calçada deixant dos carrils del costat Besòs pels vehicles i la resta 
pels corredors (1 carril de circulació, 1 carril de vehicles estacionats i el carril bici). 
 
Pg. Garcia Fària, entre Josep Pla i Selva de Mar 

Subdivisió de la calçada deixant un carril del costat mar pels vehicles i la resta pels 
corredors (2 carrils de circulació i un 1 carril d’estacionament). 
 
 
Perú – Llacuna 
 
Subdivisió de la cruïlla amb una línia diagonal de tanques (de sortida pàrquing al 
xamfrà Besòs – muntanya). Es reservarà el costat mar pels corredors i el muntanya 
pels vehicles que surten del pàrquing del centre comercial Westfild Glòries. 
 
Av. Diagonal – Espronceda (costat muntanya) 
 
Subdivisió de la cruïlla amb una línia diagonal de tanques (del xamfrà Besòs – 
muntanya al xamfrà Llobregat – mar). Es reservarà el costat mar pels corredors i el 
muntanya pels vehicles. 
 
Gran Via CC – Rbla. de Prim (calçada mar – costat Llobregat) 
 
Subdivisió de la cruïlla amb una línia diagonal de tanques (del xamfrà Llobregat – 
muntanya al xamfrà Besòs – mar). Es reservarà el costat mar pels corredors i el 
muntanya pels vehicles. 
 
  



 

Vies en que s’inverteix el sentit de circulació 
 
UT 1 Ciutat Vella 
 

 Ribera, entre pg. Picasso i pl. Comercial. 

 Pl. Comercial, entre pg. del Born i Ribera. 

 Josep Anselm Clavé, des de Parc fins La Rambla. 

 Consolat de Mar, des de Pla de Palau fins Via Laietana. 

 Pg. Pujades, de pg. Picasso a pg. Lluís companys (calçada costat muntanya). 
 
UT 10 Sant Martí 
 

 Pere IV entre Maresme i Rambla Prim. 
 
 

Connectivitat diferents zones 

 
UT 1 Ciutat Vella 
 
Al llarg de la prova els vehicles podran accedir a l’estació de França, al seu pàrquing i 
al pg. Circumval·lació, per Pla de Palau, lloc on hi haurà segregat el carril bus de la 
calçada mar de l’av. Marquès de l’Argentera. 
 
UT 10 Sant Martí 
 
Durant tota l’afectació es podrà accedir a la zona de Sant Martí a través de: 
 
Entrada 

- Sortida 23 de la ronda Litoral, sentits Llobregat i Besòs. 
- Joan d’Àustria (per sota de Pallars) amb limitació d’alçada de 3,2 metres. 
 
Sortida 

 Entrada 23 de la ronda Litoral, sentits Llobregat i Besòs. 

 Zamora (per sota de Pallars). 
 
Es podrà accedir a la C-31 per Selva de Mar. 
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Punt quilomètric 

 

 

Punt quilomètric / Control de pas 

 

Punt d’avituallament 
 

 

  

 

20 

AV. PARAL·LEL 

ENTENÇA 

GRAN VIA CC 

BAILEN 

PG. LLUIS 
COMPANYS 

PG. PICASSO 

AV. MARQUÈS 
DE 

L’ARGENTERA 

PG. COLOM 

PL. DRASSANES 

PUJADES 

MARINA 

BUENAVENTURA 
MUÑOZ 

PALLARS 

LLACUNA 

PERU 

JOSEP PLA 

GRAN VIA CC 

RAMBLA PRIM 

AV. DIAGONAL 

ESPRONCEDA 

PG. TAULAT 

JOSEP PLA 

PG. GARCIA 
FARIA 

JONQUERA 

AV. LITORAL 

ARQUITECTE 
SERT 

SALVADOR 
ESPRIU 

PL. VOLUNTARIS 
OLÍMPICS 

Annex 3.1 

Mitja Marató - recorregut 


