
 
Dispositiu de Servei  
Marató de Barcelona 

 
Informació general 
 
Dades de caràcter general i descripció de l’activitat 
 
RPM Racing i ASO (Amaury Sport Organisation) organitzen la Marató de Barcelona 
amb la coordinació general de l’Institut Barcelona Esports (IBE). 
 
És una cursa atlètica amb un recorregut de 42.195 metres, que discorre íntegrament 
dins del terme municipal de Barcelona. 
 
La participació prevista és d’uns 15.000 atletes. El reglament de la prova estableix un 
temps màxim de sis hores per finalitzar la prova (a comptar des de que cada 
participant passa sota l’arc de la sortida). 
 
A l’edició dels 2019 es van inscriure 17.465 corredors i van acabar-la 13.342 
participants. Els serveis sanitaris van fer 183 assistències i 9 trasllats. 
 
En aquesta edició està previst que hi hagi corredors en cadira de rodes. Això implica 
que al principi van 5 minuts avançats respecte als corredors a peu (al sortir les cadires 
de rodes a les 08.25 hores) i va augmentant la diferència de temps fins que als 
quilometres finals poden anar uns 40 minuts abans que el primer corredor a peu. 
 
L’horari de tall del trànsit està calculat segons el ritme de pas dels atletes amb cadira 
de rodes, la qual cosa implica que entre el pas d’aquests i els corredors a peu es 
produeix un espai buit, que en els trams en que aquest sigui suficient, permet el pas 
puntual i controlat de vehicles per les vies transversals a la cursa. 
 
Els corredors estan distribuïts en sis calaixos i sortiran en cinc tandes (els corredors 
d’elit i els del primer i el segon calaix sortiran junts). 
 
 
Data  
 
Data: diumenge 7 de novembre. 
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Recorregut 
 
Sortida: av. Reina Maria Cristina (ambdues calçades). 
 
Itinerari: 
 
Av. Reina Maria Cristina (ambdues calçades) – pl. Espanya (calçada Llobregat, en 
sentit contrari) – Creu Coberta (ambdues calçades) – Sants (ambdues calçades; 
d’Arizala a Riera Blanca en sentit contrari) – Riera Blanca (calçada Besós) – Trav. de 
les Corts (entre Riera Blanca i Numància calçada muntanya, en sentit contrari) i (entre 
Numància i av. Sarrià tota la calçada, en sentit contrari) – av. Sarrià (en sentit contrari) 
– París (en sentit contrari) – Berlin (en sentit contrari) – Numància – Tarragona 
(calçada Besòs) – Diputació (en sentit contrari) – Vilamarí – Gran Via CC (calçada 
central de Vilamarí a rbla. Catalunya i calçades muntanya de rbla. Catalunya a pg. de 
Gracia) – pg. de Gràcia (calçada central) – Aragó – Aribau – Mallorca (en sentit 
contrari) – av. Meridiana, des de Mallorca a Rio de Janeiro (calçada muntanya, en 
sentit contrari), gir de 180º a l’alçada de Rio de Janeiro – av. Meridiana, des de Rio de 
Janeiro a València (calçada mar en sentit contrari) – València – Huelva – Bac de Roda 
(en sentit contrari) – Gran Via CC (calçada mar) – rbla. de Prim (calçada Llobregat) – 
pl. Llevant (calçada muntanya - Llobregat) – av. Diagonal (calçada muntanya) – Ciutat 
de Granada (gir de 180º) – av. Diagonal (calçada mar) – pl. Llevant (calçada mar - 
Llobregat) – pg. del Taulat (calçada muntanya) – Josep Pla (en sentit contrari) – pg. 
Garcia Fària – Jonquera – av. Litoral (en sentit contrari) – Arquitecte Sert – Salvador 
Espriu – pl. Voluntaris (calçada muntanya / Besòs) – Marina (calçada Besòs) – carrer 
Pujades (en sentit contrari) – pg. Pujades (calçada mar en sentit contrari) – pg. Lluís 
Companys (andana central) – ronda Sant Pere – pl. Urquinaona (calçada central) – 
rda. Sant Pere – pl. Catalunya (calçada Besòs, en sentit contrari) – Fontanella – Via 
Laietana (de pl. Urquinaona a Jonqueres tota la calçada i de Jonqueres a pl. Antonio 
López la calçada Llobregat) – pg. Colom (calçada muntanya) – pl. Portal de la Pau 
(costat muntanya) – pg. Josep Carner (calçada muntanya) – pl. Drassanes (calçada 
muntanya - Besòs) – av. Paral·lel (calçada Besòs) – rda. Sant Pau – Comte d’Urgell – 
Sepúlveda – av. Paral·lel (calçada Llobregat en sentit contrari) – pl. Espanya (calçada 
mar) – av. Reina Maria Cristina (ambdues calçades). 
 
Arribada: av. Reina Maria Cristina (ambdues calçades). 
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Cronològic 
 
Divendres 5 
 

Horari Lloc Activitats 

15.00 h. Av. Reina Maria Cristina  Tall de trànsit (muntatge). 
 
Dissabte 6 
 

Horari Lloc Activitats 

11.30 a 
14.00 h. 

Av. Reina Maria Cristina curses Kids Race 

 
Diumenge 7  
 

Horari Lloc Activitats 

06.30 h. 
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia i 
l’av. Rius i Taulet 

Tall de trànsit 

07.45 h. Pl. Espanya Tall trànsit 
08.00 h. Recorregut Inici circulació prohibida 
08.25 h. Av. Reina Maria Cristina Sortida corredors en cadira de rodes. 

08.30 h. Av. Reina Maria Cristina Sortida de la Marató 

09.52 h. 

Av. Reina Maria Cristina 

Arribada prevista del primer corredor 
en cadira de rodes 

10.36 h. 
Hora prevista d’arribada del primer 
corredor 

15.00 h. Horari límit de finalització 

16.00 h. Av. Rius i Taulet Obertura del trànsit 
17.00 h. Av. Reina Maria Cristina Obertura del trànsit 

 
 

Àmbit Territorial 
 
Districtes de: 

− Ciutat Vella. 
− L’Eixample. 
− Sants – Montjuïc. 
− Les Corts. 
− Nou Barris. 
− Sant Andreu. 
− Sant Martí. 
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Subdivisió de calçades 
 
Ciutat Vella 
 
− Via Laietana, entre Jonqueres i pl. Antonio López, deixant dos carrils per a la 

circulació de vehicles al costat Besòs. 
 
L’Eixample 

 
− Av. Sarrià, de Paris a Travessera de les Corts, subdividir la calçada amb cons 

deixant un carril del costat muntanya per als vehicles. 
− Gran Via CC, calçada central, entre Vilamarí i Rambla Catalunya, subdividir la 

calçada amb cons deixant un carril del costat mar per als vehicles.  
− Aragó de pg de Gracia a Aribau, subdividir la calçada amb cons deixant un carril 

del costat mar per als vehicles.  
− Ronda de Sant Pere, de pl. Urquinaona a pl. Catalunya, subdividir la calçada amb 

cons deixant dos carrils del costat muntanya per als vehicles. 
 
Les Corts 
 
− Berlin – Numància, tanques en diagonal deixant el costat muntanya – Llobregat per 

els vehicles procedents del carrer Berlín i el costat mar – Besòs per la cursa. 
- Trav. de les Corts, de Comandant Benítez a Numancia, cons per la doble línia 

continua, deixant els carrils costat mar per als vehicles i els muntanya per als 
corredors. 

 
Sant Martí, Nou Barris i Sant Andreu 
 
− Av. Meridiana, entre Rio de Janeiro i Josep Estivill, subdividir la calçada costat 

Llobregat deixant un carril per la circulació d’entrada ciutat. 
− Av. Meridiana, entre Fabra i Puig i entrada estació d’autobusos, subdividir la 

calçada sortida ciutat, deixant 1.5 carrils per als autobusos i la resta per als 
corredors) 

− A partir de les 06.00 hores l’equip de senyals de la UCT a l’av. Meridiana (calçada 
entrada ciutat) des de Sa Tuna a Rio de Janeiro, ha de col·locar els cons en 
diagonal, tallant 3 carrils i deixant lliure el carril mes proper al costat muntanya).  

 
Sant Martí 
 
− Bac de Roda, entre Gran Via de les Corts Catalanes i Huelva, deixant un carril del 

costat Besòs per a la circulació de vehicles. 
− Josep Pla, entre pg. Garcia Fària i pg. del Taulat, deixant dos carrils del costat 

Besòs per a la circulació de vehicles. 
− Pg. Garcia Fària , entre Josep Pla i Selva de Mar, deixant un carril del costat mar 

per a la circulació de vehicles. 
− Selva de Mar, des de Perú a la calçada mar de la Gran Via CC. Subdividir la 

calçada per la meitat per fer-la de doble sentit i donar accés als vehicles que 
vulguin accedir a la C-31. 

− Av. Litoral, entre la sortida 23 de la B-10 sentit Besòs i Llacuna. 
− Av. Litoral, entre Jaume Vicens Vives i l’entrada 23 de la B-10 sentit Besòs. 
− Pl. Voluntaris, costat Besòs – muntanya, deixant dos carrils per als corredors i la 

resta per als vehicles que circulin en direcció Llobregat o vulguin circumval·lar la 
plaça. 
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Vies en que s’inverteix el sentit de circulació 
 
Ciutat Vella 
 
− Josep Anselm Clavé (sentit Llobregat) entre La Rambla i Parc. 
− Àngel J. Baixeras (sentit Llobregat) entre sots-tinent Navarro i Ample. 
 
Eixample 
 
− Diputació, entre Entença i Vilamarí. 
 
Sants-Montjuïc 
 
− Béjar, entre Consell de Cent i Príncep Jordi. 
− Watt i Autonomia, entre Muntadas i Premià. 
− Salou, entre pg. Sant Antoni i Eusebi Planas. 
− Ventura Plaja, entre Sugranyes i Carreras Candi. 
− Sant Jordi, entre Daoíz i Velarde i Càceres. 
− Finlàndia, entre Antoni de Capmany i Fernàndez Duró 
 
Les Corts 
 
− Mejía Lequerica, entre Gran Via Carles III i trav.de les Corts. 
− Eugeni d’Ors, entre Gran Via Carles III i c. De les Corts. 
− Taquígraf Garriga entre Galileu i Cabestany. 
− Montnegre, entre Morales i Bordeus. 
− Loreto, entre Rita Bonnat i av. Sarrià. 
− Rita Bonnat, entre av. Josep Tarradellas i Loreto. 
− Numancia, entre Caballero i Berlín. 
 
Sant Andreu 
 
− Pegàs entre Pacífic i l’av. Meridiana es fa de sentir contrari per tal de donar sortida 

a la circulació residual. 
 
Sant Martí 
 

− Mallorca, entre Navas de Tolosa i Trinxant. 
− Bac de Roda, entre Perú i Gran Via Corts Catalanes. 
− Selva de Mar, entre Gran Via CC i Perú , per facilitar l’accés a la C-31. 
− Pere IV, entre Bilbao i Lope de Vega. 
− Bilbao, entre Perú i Marroc. 
− Av. Litoral, entre pàrquing B:SM Litoral Port i pl. Voluntaris Olímpics. 
− Llull, entre Sardenya i Wellington. 
 



 

Annex 3 

Marató – Recorregut 


