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1. Identificació de l’obra 

 
D’acord amb l’acta del Comitè d’Obres i Mobilitat del passat dia 16/2/2022, es va 
autoritzar a l’empresa constructora UTE FERROVIAL, RUBAU, COPISA (LOT 1) - UTE 
TRANVIA DIAGONAL LOTE 2 - UTE TRAMVIA DIAGONAL BCN (LOT 3) - UTE 
TRAMVIA LOT 4 (FCC – COMSA), a realitzar els treballs de connexió del Tramvia a 
l'avinguda Diagonal entre plaça de les Glòries i el c. Girona. 

Descripció i horari dels treballs en general:    
- Lloc: av. Diagonal entre pl. Glòries i c. Girona 
- L'àmbit territorial afectat serà el corresponent al Districte Municipal de l'Eixample i de 

Sant Martí 
- Data d’inici: 07/03/2022 fins al dia 06/12/2023 
- L'horari de treball serà en Horari diürn comprès entre les 08.00 i les 20.00  
 

2. Treballs d'execució de l'obra 
 
Criteri general per tots els LOTS: 
- Les ocupacions de calçada que separin àmbit d'obra i carril de circulació de vehicles o de 
vianants es realitzaran amb NJ de formigó a les puntes i alineació de NJ de plàstic en 
trams rectes i a l’entrada/sortida de vehicles (laterals). 
Si el desnivell de l’àmbit de l’obra és superior a 30 cm respecte cota de calçada actual 
(circulació de vehicles), la barrera serà de formigó. 
Les zones de transició caldrà disposar com a mínim 6,00 m de longitud amb barreres de 
formigó o de les mateixes característiques de seguretat. 
- Les ocupacions a vorera, tronc central i voreres laterals mar i muntanya, estaran 
delimitades amb tanca tipus rivisa i malla d’ocultació. 
- Caldrà contactar amb els Serveis Tècnics de Dte. 2 L’Eixample, per tal de coordinar el 
trasllat de les places de PMR que es veuen afectades en els diferents trams. 
- Caldrà també coordinar amb el rep de Neteja, la retirada i reubicació dels contenidors de 
recollida de brossa afectats pels trams de cordó de serveis ocupats. També caldrà revisió 
dels itineraris de camions de recollida de brossa. 
 
LOT 1. ÀMBIT PL. GLÒRIES - CANÒPIA - INTERCANVIADOR 
 
1a fase.  
 

Fase única:  Data d’inici: 07/03/2022            Data final:  07/04/2022 
Tram afectat: pl. Glòries costat mar/ Gran Via CC - c. Ciutat de Granada 

 
Planificació de l'obra:  
 
Es planifica la urbanització i implantació del nou tram de xarxa del Tramvia a la Diagonal 
al tram entre la Gran Via de les Corts Catalanes - plaça de les Glòries. 
 
Es farà un nou pas de vianants davant del DHUB. No hi haurà afectació a la parada de 
BUS i es garantirà la circulació de vianants amb una amplada mínima de 1'80m. Es 
posarà en servei al final d'aquesta fase. 
 
Es retirarà el punt d'informació de la plaça sense afectació a la circulació de vehicles. Es 
garantirà la circulació de vianants. 
 
La setmana del 14 al 18 de març de 2022 es farà el tall de la vorera per ampliar el gir de 
la Gran Via al carrer Ciutat de Granada (implantació a partir de les 9:30h).  



 

 

Els treballs es faran des de dins de vorera sense la necessitat de tall de carril de 
circulació. Caldrà disposar d’element protector que delimiti l’àmbit de l’obra, i eviti la 
projecció de partícules de l’enderroc al carril de circulació. 
S'ampliarà el gual de vianants per meitats permetent sempre el pas de vianants. 
 
 
Afectacions a l'estacionament: 
 
- Es prohibirà l'estacionament en els següents carrers: c. Ciutat de Granada 170 (càrrega i 

descàrrega) 
- La prohibició d'estacionament serà a partir del 14/03/2022 i l’enviament de les fotografies 

de la col·locació de la senyalització vertical serà el dia 04/03/2022 com a data màxima, 
en el punt indicat anteriorment. 

- Amb nou(9) dies d'antelació a l' inici de l'ocupació s'han de col·locar els plafons de 
reserva d'estacionaments. Així mateix, de la col·locació d’aquests panells s’ha d’enviar 
reportatge fotogràfic al departament d’Obres (gu_obres@bcn.cat), a BSM 
(serveigruabsm@bsmsa.cat) i a la Unitat Territorial de Guàrdia Urbana afectada. 
 

 
Recurs necessaris de l’empresa pels treballs a realitzar.  
 

- Operaris  senyalistes en tots aquells punts on hi hagi una restricció de trànsit per 
indicar d’aquestes i per informar als usuaris dels itineraris a seguir. 
- Cons de 75cm, panells direccionals (TB-1) i senyals verticals de codi, en número 
suficient per poder realitzar les restriccions provisionals de trànsit. 
- New jerseis de plàstic de color vermell i blanc, totes iguals en forma i mesura, amb 
llums nocturnes, omplertes d'aigua o arena per evitar desplaçaments involuntaris. 
- Totes aquelles tanques metàl·liques grogues o mallades altes metàl·liques de simple 
torsió, elements de seguretat, i tot el que correspongui per normativa, per tal de 
senyalitzar correctament la zona d’obres. 

 
 
Restitució al estat original o següent fase. 
 
- La següent fase està prevista pel proper dia 07/04/2022. 

 
Annexos: 
 
Annex 3. Plànols facilitats per l'empresa. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
2a fase.  
 

Fase única:  Data d’inici: 07/04/2022            Data final:  07/10/2022 
Tram afectat: pl. Glòries costat mar/ Gran Via CC - c. Ciutat de Granada 

 
Planificació de l'obra:  
 
Es planifica l'ampliació del  vestíbul del metro L1 Glòries i la urbanització de la plaça 
davant del DHUB i la zona del c. Cartagena. 
 
Es tallarà el vial lateral de la Gran Via CC de connexió amb l'av. Diagonal, inclòs el carril 
bici.  
 
També s’ocuparà el vial d’unió directa entre el C/Independència, sentit descendent, amb 
l’Av. Gran Via CC, d’ús exclusiu 
per a autobús V25. Aquesta actuació encara no està programada. 
 
S'afectaran les següents línies de BUS: 
-Desviament de les línies 7 i V25 de TMB, i N7 de TUGSAL, per la Gran Via CC, en sentit 
Besòs, gir a dreta per c. Ciutat de Granada i reincorporació a recorregut. 
-Anul·lació de les parades núm. 9391 i 361. A la parada 9390 es realitzaran l’aturada de 
les línies 7 i N7. 
-L’afectació a la línia V25 es tractarà en un proper COM (revisió gir de c. Independència 
sentit descendent a Gran Via CC). 
 
Les bicicletes circularan a través del carril bici existent pel lateral banda mar de Gran Via 
CC. Es garantiran les connexions cap als carrils bici d’av. Diagonal, av. Meridiana i c. 
Badajoz. 
 
Amb l'obertura del nou pas de vianants executat a la Fase 1 s'anul·laran els dos passos 
de vianants existents. Es garantirà sempre el pas de vianants d'1'80m d'amplada mínima. 
 
 
Col·locació de la senyalització informativa  prèvia: 
 
- La col·locació dels panells informatius d'obres serà el dia 07/04/2022 o abans però 

tapats amb malla d'ocultació negra.  
- S'haurà d'escriure  el codi: " PA 036-2022" , en lletra de color negre i amb una mida en 

conjunt equivalent a un DIN-4, darrera dels panells d'obra, en la part inferior dreta. 
- La senyalització provisional d’obres i de codi hauran d'ajustar-se a la normativa vigent. 
 
 
Recurs necessaris de l’empresa pels treballs a realitzar.  
 

- Operaris  senyalistes en tots aquells punts on hi hagi una restricció de trànsit per 
indicar d’aquestes i per informar als usuaris dels itineraris a seguir. 
- Cons de 75cm, panells direccionals (TB-1) i senyals verticals de codi, en número 
suficient per poder realitzar les restriccions provisionals de trànsit. 
- New jerseis de formigó de color groc, totes iguals en forma i mesura , amb 
catadiòptrics i llums nocturnes, i en tot el perímetre de la obra en la que coincideixi amb 
la circulació. Caldrà tenir present que s’haurà de tenir unes que siguin aixamfranades 
per poder col·locar-les en els inicis de les ocupacions , i evitar que en cas d’accident 
puguin resultar danyats greument els usuaris dels vehicles que circulen per les vies 



 

 

afectades. 
- New jerseis de plàstic de color vermell i blanc, totes iguals en forma i mesura, amb 
llums nocturnes, omplertes d'aigua o arena per evitar desplaçaments involuntaris. 
- Totes aquelles tanques metàl·liques grogues o mallades altes metàl·liques de simple 
torsió, elements de seguretat, i tot el que correspongui per normativa, per tal de 
senyalitzar correctament la zona d’obres. 

 
 
Restitució al estat original o següent fase. 
 
- La següent fase es tractarà en un proper COM. 

 
Annexos: 
 
Annex 1. Plànols amb els desviaments de trànsit i d'itineraris alternatius, senyalització 

horitzontal,  vertical i d'obra. 

Annex 2. Panells informatius. 
 
Annex 3. Plànols facilitats per l'empresa. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
Fitxa de Responsables                Data: 16‐02‐2022 

PROMOTOR (Propietat)  BIMSA 

Responsable      

Telèfon        Mail    

 

DIRECCIÓ d’OBRA 

(Empresa) 

UTE DO TRAMVIA DIAGONAL 

(ENTASI, BAC, MASTER PLAN Y ESTEYCO) 
CIF  U16761892 

Adreça  C/ Girona 172 4‐2  C.P:  08037  Ciutat  BARCELONA 

Director d'Obra  Nom i Cognoms   

Telèfon          Mail    

Adjunt D.O.  Nom i Cognoms   

Telèfon          Mail   

Responsable de tram  Nom i Cognoms   

Telèfon             Mail   

 

CONSTRUCTORA 

(Empresa):     
UTE FERROVIAL, RUBAU, COPISA (LOT 1)  CIF  U09649161 

Adreça  RIBERA DEL LOIRA,42  C.P:  28042  Ciutat  MADRID 

Cap d'Obra  Nom i Cognoms 

Telèfon        Mail 

Cap de Producció  Nom i Cognoms 

Telèfon          Mail   

Encarregat  Nom i Cognoms 

Telèfon       

 

SENYALITZACIÓ(Empresa)  PENDENT CONTRACTAR  CIF   



 

 

1a fase. 
 

2a Subase:  Data d’inici: 04/04/2022            Data final:  28/02/2023 
Tram afectat: av. Diagonal entre c. Castillejos i c. Padilla 

 
Planificació de l'obra:  
 
Es faran les següents ocupacions: 
-Meitat mar: dos carrils de circulació i carril de serveis muntanya. 
S'habilitarà el carril de serveis mar per la circulació de vehicles, de 3'50m d'amplada. 
 
-Meitat muntanya: dos carrils de circulació i carril de serveis mar. 
S'habilitarà el carril contigu al carril de serveis muntanya per la circulació de vehicles, de 
3'50m d'amplada. 
 
S'habilitarà per la terciana central de l’Av. Diagonal la circulació de vianants i bicicletes. 
 
Els primers treballs seran els d'execució del nou carril bici per la calçada muntanya (per 
l'actual carril de serveis de la banda muntanya).  
Una vegada les bicicletes hi circulin es podrà ocupar per l'obra tota la terciana central de 
l'av. Diagonal (aproximadament 1 mes des de l'inici d'aquesta fase). 
 
Es veurà afectada l'estació de Bicing núm. 30 (Av. Diagonal, 231 amb C/Padilla). Caldrà 
coordinar la seva retirada i afectació amb el serveis de Bicing. 
 
No hi haurà afectació als passos de vianants transversals del c. Castillejos i c. Padilla. 
 
La implantació d'aquesta subfase es farà el dia 4 d'abril de 2022 a partir de les 09:30h. 
Es garantirà sempre el pas per un carril de circulació per sentit. 
 
 
Afectacions a l'estacionament: 
 
- Es prohibirà l'estacionament en els següents carrers: av. Diagonal entre c. Castillejos i c. 

Padilla 
- La prohibició d'estacionament serà a partir del 04/04/2022 i l’enviament de les fotografies 

de la col·locació de la senyalització vertical serà el dia 25/03/2022 com a data màxima, 
en el punt indicat anteriorment. 

- Amb nou(9) dies d'antelació a l' inici de l'ocupació s'han de col·locar els plafons de 
reserva d'estacionaments. Així mateix, de la col·locació d’aquests panells s’ha d’enviar 
reportatge fotogràfic al departament d’Obres (gu_obres@bcn.cat), a BSM 
(serveigruabsm@bsmsa.cat) i a la Unitat Territorial de Guàrdia Urbana afectada. 
 

Col·locació de la senyalització informativa  prèvia: 
 
- La col·locació dels panells informatius d'obres serà el dia 04/04/2022 o abans però 

tapats amb malla d'ocultació negra.  
- S'haurà d'escriure  el codi: " PA 036-2022" , en lletra de color negre i amb una mida en 

conjunt equivalent a un DIN-4, darrera dels panells d'obra, en la part inferior dreta. 
- La senyalització provisional d’obres i de codi hauran d'ajustar-se a la normativa vigent. 
 
Recurs necessaris de l’empresa pels treballs a realitzar.  
 

- Operaris  senyalistes en tots aquells punts on hi hagi una restricció de trànsit per 
indicar d’aquestes i per informar als usuaris dels itineraris a seguir. 



 

 

- Cons de 75cm, panells direccionals (TB-1) i senyals verticals de codi, en número 
suficient per poder realitzar les restriccions provisionals de trànsit. 
- New jerseis de formigó de color groc, totes iguals en forma i mesura , amb 
catadiòptrics i llums nocturnes, i en tot el perímetre de la obra en la que coincideixi amb 
la circulació. Caldrà tenir present que s’haurà de tenir unes que siguin aixamfranades 
per poder col·locar-les en els inicis de les ocupacions , i evitar que en cas d’accident 
puguin resultar danyats greument els usuaris dels vehicles que circulen per les vies 
afectades. 
- New jerseis de plàstic de color vermell i blanc, totes iguals en forma i mesura, amb 
llums nocturnes, omplertes d'aigua o arena per evitar desplaçaments involuntaris. 
- Totes aquelles tanques metàl·liques grogues o mallades altes metàl·liques de simple 
torsió, elements de seguretat, i tot el que correspongui per normativa, per tal de 
senyalitzar correctament la zona d’obres. 
- Equips de pintura que siguin proporcionals als treballs a realitzar i al temps que es 
disposa per efectuar-los. Tant en personal com en maquinària de fresat i de pintura. 

 
 
Restitució al estat original o següent fase. 
 
- La següent subfase està prevista pel proper dia 02/05/2022. 

 
Annexos: 
 
Annex 1. Plànols amb els desviaments de trànsit i d'itineraris alternatius, senyalització 

horitzontal,  vertical i d'obra. 

Annex 2. Panells informatius. 
 
Annex 3. Plànols facilitats per l'empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1a fase. 
 

3a Subfase:  Data d’inici: 02/05/2022            Data final:  28/02/2023 
Tram afectat: av. Diagonal entre c. Padilla i c. Lepant 

 
Planificació de l'obra:  
 
Es faran les següents ocupacions: 
-Meitat mar: dos carrils de circulació i carril de serveis muntanya. 
S'habilitarà el carril de serveis mar per la circulació de vehicles, de 3'50m d'amplada. 
 
-Meitat muntanya: Tots els carrils de circulació i serveis. 
 
S'habilitarà per la terciana central de l’Av. Diagonal la circulació de vianants i bicicletes. 
 
Els primers treballs seran els d'execució del nou carril bici per la calçada muntanya (per 
l'actual carril de serveis de la banda muntanya).  
Una vegada les bicicletes hi circulin es podrà ocupar per l'obra tota la terciana central de 
l'av. Diagonal (aproximadament 1 mes des de l'inici d'aquesta fase). 
 
Sempre es garantirà una amplada mínima de 1'80m en els passos de vianants 
transversals del c. Padilla i c. Lepant. 
 
La implantació d'aquesta subfase es farà el dia 2 de maig de 2022 a partir de les 
09:30h. Es garantirà sempre el pas per un carril de circulació per sentit. 

 
 

Afectacions a l'estacionament: 
 
- Es prohibirà l'estacionament en els següents carrers: av. Diagonal entre c. Padilla i c. 

Lepant 
- La prohibició d'estacionament serà a partir del 02/05/2022 i l’enviament de les fotografies 

de la col·locació de la senyalització vertical serà el dia 22/04/2022 com a data màxima, 
en el punt indicat anteriorment. 

- Amb nou(9) dies d'antelació a l' inici de l'ocupació s'han de col·locar els plafons de 
reserva d'estacionaments. Així mateix, de la col·locació d’aquests panells s’ha d’enviar 
reportatge fotogràfic al departament d’Obres (gu_obres@bcn.cat), a BSM 
(serveigruabsm@bsmsa.cat) i a la Unitat Territorial de Guàrdia Urbana afectada. 
 
 

Col·locació de la senyalització informativa  prèvia: 
 
- La col·locació dels panells informatius d'obres serà el dia 02/05/2022 o abans però 

tapats amb malla d'ocultació negra.  
- S'haurà d'escriure  el codi: " PA 036-2022" , en lletra de color negre i amb una mida en 

conjunt equivalent a un DIN-4, darrera dels panells d'obra, en la part inferior dreta. 
- La senyalització provisional d’obres i de codi hauran d'ajustar-se a la normativa vigent. 
 
 
Recurs necessaris de l’empresa pels treballs a realitzar.  
 

- Operaris  senyalistes en tots aquells punts on hi hagi una restricció de trànsit per 
indicar d’aquestes i per informar als usuaris dels itineraris a seguir. 
- Cons de 75cm, panells direccionals (TB-1) i senyals verticals de codi, en número 



 

 

suficient per poder realitzar les restriccions provisionals de trànsit. 
- New jerseis de formigó de color groc, totes iguals en forma i mesura , amb 
catadiòptrics i llums nocturnes, i en tot el perímetre de la obra en la que coincideixi amb 
la circulació. Caldrà tenir present que s’haurà de tenir unes que siguin aixamfranades 
per poder col·locar-les en els inicis de les ocupacions , i evitar que en cas d’accident 
puguin resultar danyats greument els usuaris dels vehicles que circulen per les vies 
afectades. 
- New jerseis de plàstic de color vermell i blanc, totes iguals en forma i mesura, amb 
llums nocturnes, omplertes d'aigua o arena per evitar desplaçaments involuntaris. 
- Totes aquelles tanques metàl·liques grogues o mallades altes metàl·liques de simple 
torsió, elements de seguretat, i tot el que correspongui per normativa, per tal de 
senyalitzar correctament la zona d’obres. 
- Cinta adhesiva de senyalització  de color groc o blanca proporcional a l'espai a 
senyalitzar. 
- Equips de pintura que siguin proporcionals als treballs a realitzar i al temps que es 
disposa per efectuar-los. Tant en personal com en maquinària de fresat i de pintura. 

 
 
Restitució al estat original o següent fase. 
 
- La següent subfase es tractarà en un proper COM. 

 
Annexos: 
 
Annex 1. Plànols amb els desviaments de trànsit i d'itineraris alternatius, senyalització 

horitzontal,  vertical i d'obra. 

Annex 2. Panells informatius. 
 
Annex 3. Plànols facilitats per l'empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LOT 3. ÀMBIT AV. DIAGONAL - NÀPOLS - LEPANT 
 
Es planifica la urbanització i implantació del nou tram de xarxa del Tramvia a la Diagonal 
al tram entre el carrer Lepant i el carrer Nàpols. 
 
1a fase. 
 

Fase única:  Data d’inici: 07/03/2022            Data final:  08/06/2022 
Tram afectat: av. Diagonal entre c. Nàpols i c. Marina 

 
Planificació de l'obra:  
 
Àmbit 1 
Execució del nou col·lector Sicília. 
Es farà l'ocupació del tronc central de l'av. Diagonal inclosa una part de les dues tercianes 
fins als carrils bici entre el c. Aragó i el c. Nàpols (ampliació de l'ocupació existent de 
l'obra del col·lector).  
 
De moment no es farà estretament a la calçada mar de la Diagonal entre c. Nàpols i c. 
Sicília (per evitar incivisme d’aparcament), es col•locarà el panell 06 i un senyal de 
prohibit estacionar al costat muntanya. 
 
No hi haurà afectació a la circulació de vianants i bicicletes. 
 
Hi haurà afectació als passos de vianants transversals del c. Nàpols i c. Sicília que 
quedaran habilitats de forma provisional. 
 
La implantació d'aquest àmbit es farà el dia 7 de març de 2022 a partir de les 09:30h. 
 
Àmbit 2 
Ampliació de carrils del c. Aragó entre c. Marina i c. Sardenya. 
S'ocuparà el carril bici i part de la vorera adjacent per fer un nou carril de circulació. 
 
El carril bici del c. Aragó es desviarà pel c. Marina, fent aquest tram de carril bici de doble 
sentit. A continuació girarà pel tronc central de l'av. Diagonal entre la vorada i l'ocupació 
de la campa d'obra. Tindrà una amplada mínima d'1'20m. 
 
La implantació d'aquest àmbit es farà el dia 7 de març de 2022 a partir de les 09:30h. 
S'iniciarà amb l'adequació del tram de caril bici del c. Marina i desviement pel tronc central 
de la Diagonal i el dia 8 de març de 2022  a partir de les 10:00h es farà l'ocupació del 
tram del c. bici del c. Aragó amb barrera de formigó. 
 
La desimplantació d'aquest àmbit d'obres es farà un diumenge del mes de juny amb 
treballs de fresat de l'existent i pintat de la nova senyalització horitzontal. 
 

 
Afectacions a l'estacionament: 
 
- Es prohibirà l'estacionament en els següents carrers: aparca bicicletes xamfrà Llobregat-

Mar de la cruïlla c. Aragó - c. Marina 
  L'empresa contractista anirà retirant els elements quan es vagin buidant de bicicletes. 

 
 
 
 



 

 

Col·locació de la senyalització informativa  prèvia: 
 
- La col·locació dels panells informatius d'obres serà el dia 07/03/2022 o abans però 

tapats amb malla d'ocultació negra.  
- S'haurà d'escriure  el codi: " PA 036-2022" , en lletra de color negre i amb una mida en 

conjunt equivalent a un DIN-4, darrera dels panells d'obra, en la part inferior dreta. 
- La senyalització provisional d’obres i de codi hauran d'ajustar-se a la normativa vigent. 
 
 
Recurs necessaris de l’empresa pels treballs a realitzar.  
 

- Operaris  senyalistes en tots aquells punts on hi hagi una restricció de trànsit per 
indicar d’aquestes i per informar als usuaris dels itineraris a seguir. 
- Cons de 75cm, panells direccionals (TB-1) i senyals verticals de codi, en número 
suficient per poder realitzar les restriccions provisionals de trànsit. 
- New jerseis de formigó de color groc, totes iguals en forma i mesura , amb 
catadiòptrics i llums nocturnes, i en tot el perímetre de la obra en la que coincideixi amb 
la circulació. Caldrà tenir present que s’haurà de tenir unes que siguin aixamfranades 
per poder col·locar-les en els inicis de les ocupacions , i evitar que en cas d’accident 
puguin resultar danyats greument els usuaris dels vehicles que circulen per les vies 
afectades. 
- New jerseis de plàstic de color vermell i blanc, totes iguals en forma i mesura, amb 
llums nocturnes, omplertes d'aigua o arena per evitar desplaçaments involuntaris. 
- Totes aquelles tanques metàl·liques grogues o mallades altes metàl·liques de simple 
torsió, elements de seguretat, i tot el que correspongui per normativa, per tal de 
senyalitzar correctament la zona d’obres. 
- Cinta adhesiva de senyalització  de color groc o blanca proporcional a l'espai a 
senyalitzar. 
- Equips de pintura que siguin proporcionals als treballs a realitzar i al temps que es 
disposa per efectuar-los. Tant en personal com en maquinària de fresat i de pintura. 
- Equip de semaforització de ser necessari. En aquest cas la Direcció d'Obra i/o 
Constructora contactarà amb Mobilitat o amb el serveis corresponents. 

 
 
Restitució al estat original o següent fase. 
 
La següent fase es tractarà en un proper COM. 
 
 
Annexos: 
 
Annex 1. Plànols amb els desviaments de trànsit i d'itineraris alternatius, senyalització 

horitzontal,  vertical i d'obra. 

Annex 2. Panells informatius. 
 
Annex 3. Plànols facilitats per l'empresa. 
 
 
 
 
 



 

 

LOT 4. ÀMBIT AV. DIAGONAL ENTRE C. GIRONA - C. NÀPOLS 
 
Es planifica la urbanització i implantació del nou tram de xarxa del Tramvia a la Diagonal 
al tram entre el carrer Nàpols i el carrer Girona. 
 
1a fase. 
 

Fase única:  Data d’inici: 07/03/2023            Data final:  29/07/2022 
Tram afectat: av. Diagonal entre c. Girona i c. Nàpols 

 
Planificació de l'obra:  
 
Es farà l'ampliació de l'ocupació del tronc central de l'av. Diagonal corresponent a l'obra 
del col·lector que acaba el mes de març. 
 
Entre c. Girona i c. Mallorca 
S'ocuparà tota la calçada central i una part de la terciana mar fins al carril bici entre c. 
Girona i c. Mallorca. 
 
Entre pg. Sant Joan i c. València 
S'ocuparà des del carril bici sentit Llobregat de la terciana muntanya fins a la meitat del 
carril esquerre de la calçada mar. Quedarà un carril en atzucac de 3'50m en aquest 
lateral. 
 
Hi haurà afectació als passos de vianants transversals del pg. Sant Joan i c. Roger de 
Flor que quedaran habilitats de forma provisional amb una amplada mínima d'1'80m. 
 
Es pintarà doble contínua i logos per marcar el carril bici al lateral mar de l'av. Diagonal 
(tindrà 1'20m ample). A Diagonal - Roger de Flor es col·locaran dues new jerseis de 
plàstic a continuació de la rivisa de perímetre de zona d'obres per tancar l'espai fins a 
l'àmbit del carril bici. A l'inici de la transició al pas de vianants amb pg. Sant Joan es 
col·locaran fitons de plàstic per encaminar les bicis. 
A la cruïlla d'aquest carril bici amb el carril bici existent del c. València es pintarà un STOP 
i es col·locaran separadors de bici de reforç.  
 
Cal posar en servei els semàfor de vianants del pas muntanya-mar del triangle Diagonal - 
Roger de Flor - València. 
 
Es farà un estretament als dos carrils de circulació de la calçada del c. Roger de Flor en 
una nit a determinar quan s'hagi aclarit els serveis afectats. Per aquesta implantació es 
permetrà sempre el pas d'un carril de circulació.  
Quedaran dos carrils de 2'60m d'amplada. 
 
La implantació d'aquest àmbit es farà el dia 7 de març de 2022 a partir de les 09:30h. 
 
La zona d'acopi estarà a la vorera lateral Besòs del Pg de st. Joan amb av. Diagonal. 
 
En data a determinar s'obrirà un carril BUS al tronc central de l'av. Diagonal en sentit 
Llobregat entre c. Mallorca i c. Girona. 
 
Serà necessari fer una revisió de l’itinerari de vianants i bicicletes el costat Besos de la Pl. 
Mossèn Jacint Verdaguer. Aquest caldrà que estigui separat per algun element urbà de 
forma provisional, acompanyada de senyalització horitzontal i vertical, per evitar la 
confluència de bicis i vianants al mateix espai. Els girs bruscos caldrà suavitzar-los per tal 
de que sigui mes fàcil el recorregut, i l’amplada haurà de ser major per encabir dues 



 

 

direccions de bicicleta i trànsit de vianants. 
 
 
Col·locació de la senyalització informativa  prèvia: 
 
- La col·locació dels panells informatius d'obres serà el dia 07/03/2022 o abans però 

tapats amb malla d'ocultació negra. Els panells del pg. de Sant Joan es col·locaran la 
nit del dia 3 al 4 de març coincidint amb l'obertura del pg. Sant Joan - c. València. 

- S'haurà d'escriure  el codi: " PA 036-2022" , en lletra de color negre i amb una mida en 
conjunt equivalent a un DIN-4, darrera dels panells d'obra, en la part inferior dreta. 

- La senyalització provisional d’obres i de codi hauran d'ajustar-se a la normativa vigent. 
 
 
Recurs necessaris de l’empresa pels treballs a realitzar.  
 

- Operaris  senyalistes en tots aquells punts on hi hagi una restricció de trànsit per 
indicar d’aquestes i per informar als usuaris dels itineraris a seguir. 
- Cons de 75cm, panells direccionals (TB-1) i senyals verticals de codi, en número 
suficient per poder realitzar les restriccions provisionals de trànsit. 
- New jerseis de formigó de color groc, totes iguals en forma i mesura , amb 
catadiòptrics i llums nocturnes, i en tot el perímetre de la obra en la que coincideixi amb 
la circulació. Caldrà tenir present que s’haurà de tenir unes que siguin aixamfranades 
per poder col·locar-les en els inicis de les ocupacions , i evitar que en cas d’accident 
puguin resultar danyats greument els usuaris dels vehicles que circulen per les vies 
afectades. 
- New jerseis de plàstic de color vermell i blanc, totes iguals en forma i mesura, amb 
llums nocturnes, omplertes d'aigua o arena per evitar desplaçaments involuntaris. 
- Totes aquelles tanques metàl·liques grogues o mallades altes metàl·liques de simple 
torsió, elements de seguretat, i tot el que correspongui per normativa, per tal de 
senyalitzar correctament la zona d’obres. 
- Cinta adhesiva de senyalització  de color groc o blanca proporcional a l'espai a 
senyalitzar. 
- Equips de pintura que siguin proporcionals als treballs a realitzar i al temps que es 
disposa per efectuar-los. Tant en personal com en maquinària de fresat i de pintura. 
- Equip de semaforització de ser necessari. En aquest cas la Direcció d'Obra i/o 
Constructora contactarà amb Mobilitat o amb el serveis corresponents. 

 
 
Restitució al estat original o següent fase. 
 
La següent fase es tractarà en un proper COM. 
 
 
Annexos: 
 
Annex 1. Plànols amb els desviaments de trànsit i d'itineraris alternatius, senyalització 

horitzontal,  vertical i d'obra. 

Annex 2. Panells informatius. 
 
Annex 3. Plànols facilitats per l'empresa. 
 



 

 

3. Serveis de GUB vinculat al Pla d'Actuació 
 
- La Unitat Territorial de l'Eixample valorarà l'enviament de recursos per supervisar la 

senyalització o la incidència en el trànsit d'aquests treballs autoritzats.  

- La Unitat Territorial de Sant Martí valorarà l'enviament de recursos per supervisar la 

senyalització o la incidència en el trànsit d'aquests treballs autoritzats. 

 

4. Dades dels responsables de l'obra (DINS DE CADA LOT) 
 

 

5. Acta del Comitè d'Obres i Mobilitat 
Reunió del dia 16/2/2022 

5.- Tramvia - Urb. Av. Diagonal. LOT 1 (Àmbit Pl.Glòries - Canòpia - Intercanviador) 
(Sant Martí) 

CODI GIAT: 10-2022G0011 

Es presenten les obres d’Urbanització del nou tram de la Xarxa de Tramvia a l’Av. 
Diagonal, a l’àmbit comprés de la Pl. Glòries / Canòpia Urbana, LOT 1. 

El termini de les obres estarà compres entre el 07/03/2022 al 30/11/2023. Està previst 
que es divideixi en diverses fases (4 en total) que s’aniran programant progressivament 
en el transcurs de les obres. A la present compareixença al Comitè d’Obres es tractaren 
les afeccions corresponent a la implantació de les obres, la fase 1 i la fase 2. 
 

Implantació de les Obres. S’estableix l’espai entre l’Av. Gran Via CC (vial sortida BCN), 
amb el vial de connexió de l’Av. Diagonal d’ús exclusiu per a serveis, com a zona 
d’instal·lacions d’obra i acopis. 

Caldrà que aquest àmbit estigui delimitat amb tanca tipus rivisa i malla d’ocultació en tot 
el seu perímetre. 
 

Fase 1.- del 07/03/2022 al 07/04/2022, en horari habitual i implantació a partir de les 9:30 
hores. 

Durant aquesta fase es realitzaran tasques per a la implementació d’un nou pas de 
vianants davant del DHUB, l’adequació del gir a dretes des del lateral banda mar de l’Av. 
Gran Via CC al C/Ciutat de Granada (adequació per a gir d’autobús) i la retirada 
d’elements urbans al costat del Jardins del Bosquet dels Encants (C/Sardenya a banda 
mar de la Pl. Glòries). 

Tractarem cada afectació per separat: 



 

 

- Retirada d’elements costat Jardins del Bosquet dels Encants (F 1.5): durant tot el termini 
de la fase 1. 

Ocupació de la vorera costat Llobregat de la cruïlla entre vial mar de l’Av. Gran Via CC, 
l’Av. Meridiana i el C/Encants Vells (continuació C/Cartagena, banda mar). 

Les ocupacions només seran a zona per a vianants, deixant espai suficient per al pas, 
d’amplada mínima 1,80 m. 

Caldrà que aquest àmbit estigui delimitat amb tanca tipus rivisa i malla d’ocultació en tot 
el seu perímetre. 

- Nou pas de vianants davant del DHUB (F 1.1): durant tot el termini de la fase 1. 

Execució d’un nou pas de vianants al costat Llobregat de l’actual pas de vianants a 
l’accés al DHUB, per connectar la sortida de la boca central del metro L1 – Glòries amb la 
vorera banda mar. Aquesta actuació és prèvia a les ocupacions de les obres de la Fase 2, 
per tal de garantir el pas a la boca del metro. Es posarà en servei a final de la fase 1. 

El pas de vianants es realitzarà per meitats, ocupant part del carril bici i carril bus actual, 
per a l’execució del gual de vianants. No es veurà afectada la circulació per tots dos 
carrils, ni tampoc la parada d’autobús núm. 9391. 

Serà necessari coordinar treballs amb ATM – TRAM, per a l’execució dels guals al voltant 
de la plataforma tramviària. 

- Adequació gir C/Ciutat de Granada (adequació pel gir d’autobús) (F 1.2): del 14/03/2022 
al 18/03/2022, en horari habitual i implantació a partir de les 9:30 hores. 

Treballs d’adequació de vorera costat Llobregat entre el lateral mar de l’Av. Gran Via CC i 
el C/Ciutat de Granada. 

Treballs previs per adequar el gir a dreta de la cruïlla, de cara a la desviació de les línies 
d’autobús 7 i V25 de TMB, i la N7 de TUGSAL, per futures ocupacions de l’obra. 

Les tasques de demolició de vorera i nova alineació de rigola i vorada, es realitzaran des 
de dins de vorera sense la necessitat de tall de carril de circulació. Caldrà disposar 
d’element protector que delimiti l’àmbit de l’obra, i eviti la projecció de partícules de 
l’enderroc al carril de circulació. 

Es mantindrà el pas de vianants existent, deixant sempre habilitat la meitat del gual de 
vianants. 

Fase 2.- del 07/04/2022 al 07/10/2022, en horari habitual i implantació a partir de les 9:30 
hores. 

Durant aquesta fase es realitzaran tasques d’ampliació del vestíbul del metro L1 Glòries 
(1a fase), i l’execució de la nova urbanització a la Pl. Glòries, davant DHUB i zona 
C/Cartagena. 



 

 

Es realitzarà l’ocupació del vial lateral de l’Av. Gran Via CC, que connecta amb l’Av. 
Diagonal, que és d’ús exclusiu per a serveis, així com el carril bici que discorre en 
paral·lel. 

També s’ocuparà el vial d’unió directa entre el C/Independència, sentit descendent, amb 
l’Av. Gran Via CC, d’ús exclusiu per a autobús V25. Aquesta actuació encara no està 
programada. 

Les afeccions a transport públic seran: 

- Desviament de les línies 7 i V25 de TMB, i N7 de TUGSAL, per l’Av. Gran Via CC, en 
sentit Besòs, gir a dreta per C/Ciutat de Granada i reincorporació a recorregut. 

- Anul·lació de les parades núm. 9391 i 3614. A la parada 9390 es realitzaran l’aturada de 
les línies 7 i N7. 

- Manca tractar l’afectació a la línia V25, revisant el gir de C/Independència sentit 
descendent a Av. Gran Via CC. Tema a tractar en reunions posteriors. 

Les bicicletes mantindran la connexió a través del carril bici existent pel lateral banda mar 
de l’Av. Gran Via CC. Es garantirà les connexions cap als carrils bici d’Av. Diagonal, Av. 
Meridiana i C/Badajoz. 

En el moment en què resti habilita el pas de vianants provisional executat durant la fase 
1, es podran tallar els dos passos de vianants existents a la banda sud de la Pl. les 
Glòries. Els recorreguts de vianants restaran sempre habilitats. 

El tancament dels diferents àmbits d’obra es realitzarà amb tanca tipus rivisa i malla 
d’ocultació. 
 

Caldrà realitzar nova compareixença a Comitè d’Obres, abans de realitzar la implantació 
de les obres de la fase 2. 

 

6.- Tramvia - Urb. Av. Diagonal. LOT 2 (Àmbit Lepant - Gran Via) (Eixample, Sant 
Martí) 

CODI GIAT: 02-2022G0005 

Es presenten les obres d’Urbanització del nou tram de la Xarxa de Tramvia a l’Av. 
Diagonal, a l’àmbit comprés entre l’Av. Gran Via CC i el C/Lepant. LOT 2 

El termini de les obres estarà comprés entre el 07/03/2022 al 30/11/2023. Està previst 
que es divideixi en diverses fases que s’aniran programant progressivament en el 
transcurs de les obres. A la present compareixença al Comitè d’Obres es tracten les 
afeccions corresponent a la implantació de les obres, l’àmbit 1.1, 1.2 i 1.3. 



 

 

Implantació de les Obres. S’estableix l’espai entre l’Av. Gran Via CC (sentit entrada 
BCN) i l’Av. Diagonal, costat Llobregat, banda muntanya, com a zona d’instal·lacions 
d’obra i acopis. 

Caldrà que aquest àmbit estigui delimitat amb tanca tipus rivisa i malla d’ocultació en tot 
el seu perímetre. 

Àmbit 1.1.- Av. Diagonal, tram entre C/Cartagena - C/Castillejos. Del 07/03/2022 al 
28/02/2023, en horari habitual i implantació en dia laborable a partir de les 9:30 hores. 

Ocupació de la vorera més calçada i parterre, a la banda mar, i calçada més parterre a la 
banda muntanya. Restarà habilitada la circulació de vianants i bicicletes, per la terciana 
central de l’Av. Diagonal. 

S’iniciaran les tasques d’urbanització dins la zona ocupada, prioritzant l’execució del carril 
bici per la calçada banda muntanya. 

El pas de vianants per vorera banda mar restarà fora d’ús, i tota la circulació de vianants 
es realitzarà per la vorera banda muntanya. 

No hi haurà afectació als passos de vianants transversals del C/Cartagena i C/Castillejos. 

Àmbit 1.2.- Av. Diagonal, tram entre C/Castillejos – C/Padilla. Del 04/04/2022 al 
28/02/2023, en horari habitual i implantació en dia laborable a partir de les 9:30 hores, 
mantenint sempre un carril de circulació per sentit. 

La secció de trànsit de l’Av. Diagonal en aquest tram és: 

- Lateral banda mar: dos carrils de circulació en sentit Besòs, amb cordó de serveis a 
cada banda. 

- Lateral banda muntanya: tres carrils de circulació en sentit Llobregat, amb cordó de 
serveis a cada banda. 

Les ocupacions per part de les obres seran: 

- Al lateral banda mar, ocupació dels dos carrils de circulació i cordo de serveis costat 
muntanya, habilitant el cordo de serveis banda mar per a la circulació de vehicles. 
Restarà habilitat un carril de circulació de 3,50 m d’amplada. 

S’observa afecció a estació de Bicing núm. 30 (Av. Diagonal, 231 amb C/Padilla). Caldrà 
coordinar la seva retirada i afectació amb el serveis de Bicing. 

- Al lateral banda muntanya, ocupació de dos carrils de circulació i cordo de serveis costat 
mar, restant hàbil només un carril de circulació, i destinant el cordó de serveis banda 
muntanya a l’execució d’un carril bici. Les dimensions mínimes seran d’un carril de 
circulació de 3,50 m i carril bici de 1,90 m d’ample. 



 

 

- Al tronc central s’ocuparan els parterres i part de la vorera, sempre deixant habilitat la 
circulació de vianants i bicicletes. 

Cal pre-senyalitzar amb plafons de reserva d’estacionament, la prohibició d’aparcament 
en els diferents trams de cordó de serveis afectats, en data 25/03. 

S’iniciaran les tasques d’urbanització dins la zona ocupada, prioritzant l’execució del carril 
bici per la calçada banda muntanya. 

No hi haurà afectació als passos de vianants transversals de C/Castillejos i C/Padilla. 

Àmbit 1.3.- Av. Diagonal, tram entre C/Padilla – C/Lepant. Del 02/05/2022 al 28/02/2023, 
en horari habitual i implantació en dia laborable a partir de les 9:30 hores, mantenint 
sempre un carril de circulació per sentit. 

La secció de trànsit i les ocupacions de l’Av. Diagonal en aquest tram, són les mateixes a 
les descrites a l’àmbit anterior (Àmbit 1.2). Per tant, es repeteixen les afeccions a l’espai 
públic a implantar. 

Cal pre-senyalitzar amb plafons de reserva d’estacionament, la prohibició d’aparcament 
en els diferents trams de cordo de serveis afectats, en data 22/04. 

S’iniciaran les tasques d’urbanització dins la zona ocupada, prioritzant l’execució del carril 
bici per la calçada banda muntanya. 

No hi haurà afectació als passos de vianants transversals del C/Padilla i C/Lepant. 
 

De forma general per a tots els àmbits, caldrà que: 

- Les ocupacions de calçada es realitzaran amb NJ de formigó a les puntes i alineació 
de NJ de plàstic en trams rectes i a l’entrada/sortida de vehicles (laterals). 

En els casos on els desnivells de l’àmbit de l’obra siguin superiors a 30 cm respecte cota 
de calçada actual (circulació de vehicles), caldrà substituir els trams rectes de barrera NJ 
de plàstic, per barreres NJ de formigó. 

Les zones de transició caldrà disposar com a mínim 6,00 m de longitud amb barreres 
rígides de formigó NJ o similars. 

- Les ocupacions a vorera, tronc central i voreres laterals mar i muntanya, restaran 
delimitades amb tanca tipus rivisa i malla d’ocultació. 

- Caldrà contactar amb els Serveis Tècnics de Dte. 2 L’Eixample, per tal de coordinar el 
trasllat de les places de PMR que es veuen afectades en els diferents trams. 

- Caldrà també coordinar amb el rep de Neteja, la retirada i reubicació dels contenidors de 
recollida de brossa afectats pels trams de cordó de serveis ocupats. També caldrà revisió 



 

 

dels itineraris de camions de recollida de brossa. 
 

En quan es realitzi l’execució del carril bici bidireccional per a la banda muntanya de l’Av. 
Diagonal, es podrà procedir a l’ocupació total del tronc central, desviant la circulació de 
vianants pels laterals. 

En compareixences posteriors al Comitè d’Obres es tractaran les afeccions a l’àmbit 
central de l’Av. Gran Via CC, les cruïlles amb els C/Padilla, C/Castillejos i Av. Gran Via 
CC (banda mar i muntanya), així com els trams de vorera de totes dues bandes (mar i 
muntanya). 
 

7.- Tramvia - Urb. Av. Diagonal. LOT 3 (Àmbit Marina - Nàpols) (Eixample) 

CODI GIAT: 02-2022G0006 

Es presenten les obres d’Urbanització del nou tram de la Xarxa de Tramvia a l’Av. 
Diagonal, a l’àmbit compres entre el C/Lepant i C/Nàpols. LOT 3 

El termini de les obres estarà compres entre el 07/03/2022 al 06/12/2023. Està previst 
que es divideixi en diverses fases que s’aniran programant progressivament en el 
transcurs de les obres. A la present compareixença al Comitè d’Obres es tractaren les 
afeccions corresponent a la implantació de les obres i l’Etapa 1 
 

Implantació de les Obres. S’estableix l’espai del tronc central de l’Av. Diagonal, entre 
C/Marina i C/Sardenya, banda muntanya, com a zona d’instal·lacions d’obra i acopis. 

Caldrà que aquest àmbit estigui delimitat amb tanca tipus rivisa i malla d’ocultació en tot 
el seu perímetre, reforçada amb NJ de formigó al tram que delimita amb els carrils de 
circulació del tronc central. 

Cal recordar que caldrà deixar el pas de carril bici per calçada, entre vorera i àmbit 
d’obres, previst pel desviament del carril bici del C/Aragó. 

Etapa 1. Av. Diagonal + banda mar del C/Aragó. Del 07/03/2022 al 08/06/2022, en horari 
habitual i implantació depenent de cada tram. 

L’etapa 1 comprendrà les tasques d’execució del nou col·lector al C/Sicília i l’ampliació de 
carrils de circulació al C/Aragó. Dividirem l’etapa per a cada àmbit d’actuació 
 

Etapa 1. Àmbit 1.- Ampliació del col·lector al C/Sicília. Ocupació del tronc central de l’Av. 
Diagonal, entre C/Aragó i C/Nàpols. Implantació en jornada laborable a partir de les 9:30 
hores. 

Actualment l’Av. Diagonal en el tram entre C/Aragó i C/Nàpols, té les ocupacions 
realitzades per les obres del Col·lector de Diagonal. Aquestes ocupacions consisteixen en 



 

 

el tall del sentit Llobregat del tronc central, restant habilitat la circulació en sentit Besos 
amb tres carrils hàbils. 

Les obres plantegen l’ocupació de tot el tronc central, tallant el poc trànsit existent en 
sentit Besòs. El desviament de vehicles es destinarà cap al C/València, en sentit Besòs, 
ja sigui dels vehicles que baixin per C/Nàpols, com els propis vehicles que circulen pel 
C/València abans de l’arribada a la cruïlla. La restricció de carrils del tronc central haurà 
d’iniciar-se al tram previ a l’ocupació, cruïlla del C/Nàpols – C/València – Av. Diagonal, 
costat Llobregat. 

Els laterals mar i muntanya no es veuran afectats ni tallats al trànsit. Únicament el lateral 
mar, entre C/Nàpols i C/Sicília, es restringirà a l’accés exclusiu per a veïns i serveis. Cal 
realitzar estretament a l’entrada amb la col·locació de tancament d’obra. 

Per part de GUB_Obres, es realitzarà un estudi de la senyalització d’orientació actual i 
indicarà en el seu Pla d’Actuació tota aquella cartelleria necessària per a la implantació de 
les obres. 

Durant la implantació es procedirà a la col·locació de NJ de formigó a les puntes, tallant 
l’accés total al tronc central. Tindran habilitats trams amb tanques rivisa i malla 
d’ocultació, per a l’entrada i sortida de vehicles. 

L’ocupació també afectarà l’àmbit del parterres laterals. La divisió de l’àmbit d’obra en 
aquest punt es realitzarà amb tanca tipus rivisa i malla d’ocultació, alineada amb el carril 
bici existent, sense afectar-ho. 

Els passos de vianants del C/Nàpols i C/Sicília, estaran afectats per les ocupacions. 
Aquests es mantindran habilitats de forma provisional per meitats. 

Etapa 1.Àmbit 2.- Ampliació carrils de circulació al C/Aragó, entre C/Marina i 
C/Sardenya. Del 08/03/2022 al 08/06/2022, amb horari habitual i implantació en jornada 
del 07/03/2022. 

Actualment el tram del C/Aragó entre C/Marina i C/Sardenya, té una secció de trànsit de 4 
carrils de circulació més un carril bus, a banda muntanya, i un carril bici, a banda mar, tots 
en direcció Llobregat. 

Degut a les afectacions futures del tronc central de l’Av. Diagonal, es realitza aquesta 
ampliació dels carrils de circulació en el tram indicat, per tal de guanyar capacitat de 
trànsit en el C/Aragó. 

L’ampliació es realitzarà per la banda mar, ocupant el carril bici i part de la vorera 
adjacent, la qual s’enderrocarà per habilitar un nou carril de circulació. 

La finalitat és implantar una secció de trànsit amb cinc carrils de circulació més carril bus i 
carril bici. 

El carril bici es desviarà pel C/Marina, habilitant el tram actual en doble sentit de 
circulació; després tombarà pel tronc central de l’Av. Diagonal, transitant entre la vorera 



 

 

existent i l’àmbit destinat a zona d’instal·lacions d’obra i acopi, amb una amplada mínima 
de 1,20 m. 

La implantació es realitzarà durant la jornada del 07/03/2022, executant primerament el 
desviament del carril bici, i ocupant, ja en jornada del 08/03/2022, el carril bici i vorera 
banda mar del C/Aragó. 

Es delimitarà l’àmbit d’obres a calçada amb alineació de NJ de formigó a les puntes i NJ 
de plàstic en trams rectes. En els casos on els desnivells de l’àmbit de l’obra siguin 
superiors a 30 cm respecte cota de calçada actual (circulació de vehicles), caldrà 
substituir els trams rectes de barrera NJ de plàstic, per barreres NJ de formigó. 

Les zones de transició caldrà disposar de com a mínim 6,00 m de longitud amb barreres 
rígides de formigó NJ o similars. 

Les ocupacions a vorera, tronc laterals mar, restarà delimitades amb tanca tipus rivisa i 
malla d’ocultació. 

S’observa gran afectació a serveis existents (enllumenat i semàfors) en aquesta vorera a 
retallar, que caldrà que siguin coordinats amb els difunts reps, previ a la seva afecció. 
També s’observa afecció a zona verda (parterre d’arbustiva) que caldrà que sigui 
coordinada amb el rep d’Espais Verds. 

La desocupació d’aquest àmbit d’obres es realitzarà durant la jornada de diumenge del 
mes de Juny 2022. Caldrà de tasques de fresat de línies de divisió de carril i marques 
vials a tot el tram, i de pintura de nova distribució de carrils. 
 

8.- Tramvia - Urb. Av. Diagonal. LOT 4 (Àmbit Nàpols - Girona) (Eixample) 

CODI GIAT: 02-2022G0007 

Es presenten les obres d’Urbanització del nou tram de la Xarxa de Tramvia a l’Av. 
Diagonal, a l’àmbit compres entre el C/Nàpols i C/Girona. LOT 4 

El termini de les obres estarà compres entre el 07/03/2022 al 06/12/2023. Està previst 
que es divideixi en diverses fases que s’aniran programant progressivament en el 
transcurs de les obres. A la present compareixença al Comité d’Obres es tractaren les 
afeccions corresponent a la implantació de les obres de la Fase 1 consistent en ampliar 
les ocupacions actuals de l’actuació del Col·lector de l’Av. Diagonal que finalitzen a finals 
del mes de Març 2022. 

Implantació de les Obres. S’estableix l’espai de la vorera lateral del Pg. Sant Joan, al 
costat Besos, cruïlla amb Av. Diagonal, com a zona d’instal·lacions d’obra i acopis. 

Caldrà que aquest àmbit estigui delimitat amb tanca tipus rivisa i malla d’ocultació en tot 
el seu perímetre. 
 



 

 

Fase 1. Del 07/03/2022 al 29/07/2022, en horari habitual. Les obres aprofitaran les 
implantacions executades per l’actuació del Col·lector de l’Av. Diagonal, ampliant-les de 
la següent forma: 

- A tot el tronc central de l’Av. Meridiana, s’ampliaria l’ocupació, afectant l’àmbit dels 
parterres laterals. La divisió de l’àmbit d’obra en aquest punt es realitzarà amb tanca tipus 
rivisa i malla d’ocultació, alineada amb el carril bici existent, sense afectar-ho. 

- Es mantindrà el carril bus al tronc central en sentit Llobregat, deixat per les obres del 
col·lector. Si aquest carril es necessari afectar-ho, caldrà que es comuniqui al Comité 
d’Obres, amb antelació per tal de determinar els desviaments de transport públic a 
implantar. 

- Serà necessari fer una revisió de l’itinerari de vianants i bicicletes el costat Besos de la 
Pl. Mossèn Jacint Verdaguer. Aquest caldrà que estigui separat per algun element urbà 
de forma provisional, acompanyada de senyalització horitzontal i vertical, per evitar la 
confluència de bicis i vianants al mateix espai. Els girs bruscos caldrà suavitzar-los per tal 
de que sigui mes fàcil el recorregut, i l’amplada haurà de ser major per encabir dues 
direccions de bicicleta i trànsit de vianants. 

- Al tram entre Pg. St. Joan – C/Valencia, l’àmbit d’obra s’amplia per la banda mar, 
ocupant tota la terciana i part del lateral de l’Av. Diagonal. Es deixarà un carril de 
circulació de 3,50 m amb accés restringir a veïns i serveis, en atzucac des del C/Roger de 
Flor. 

El recorregut de bicicletes es realitzarà pels carrils bicis actuals, ubicats a les tercianes 
mar i muntanya, fins que no es realitzi la implantació del carril bici definitiu a l’Av. 
Diagonal, a executar per altra actuació a banda. 

L’únic tram on el carril bici restarà desviat serà el tram entre Pg. St. Joan – C/Valencia, 
costat mar, al estar ocupada la terciana banda mar. En aquest tram es desviarà per 
calçada lateral fins a l’entroncament amb el carril bici actual del C/Valencia. 

A la cruïlla amb C/Roger de Flor, es preveu realitzar una desviació en forma de xicane 
cap al costat Besos, deixant habilitats dos carrils en sentit ascendent de 2,60 m 
d’amplada. La xicane es realitzaria amb NJ de formigó als laterals, i requeriria de la 
pintura provisional dels carrils de circulació en tota la cruïlla. 

Els passo de vianants adjacents també es veurien afectats, ubicant-los a continuació de 
les NJ de formigó, habilitats amb una amplada mínima de 1,80 m. 

Aquesta implantació queda pendent de confirmació de dates d’implantació per part dels 
responsables de les obres. En qualsevol cas, es realitzarà revisió de la mateixa abans de 
les ocupacions, i s'especifica que la implantació es realitzarà en horari nocturn. 

Per part dels responsables de les obres presenten proposta d’afectacions per a l’execució 
de la subestació elèctrica soterrada a construir en la cruïlla del C/Nàpols amb Av. 
Meridiana. Dins d’aquesta proposta, s’inclou també les afeccions al C/Valencia per a la 
necessitat d’executar un col·lector de clavegueram al costat mar. 



 

 

En definitiva, aquestes afeccions conjunta comporta el tall total del transit en sentit 
descendent pel C/Nàpols, el tall total del lateral mar entre C/Valencia i C/Sicilià, i la 
reducció del C/Valencia a 2 carrils de circulació (1 + bus). 

Aquesta afecció es tractarà en un Comité d’Obres específic. Per part del Comité es 
demana que es puguin planificar aquestes actuacions en època d’estiu. 

 

6. Observacions 
 
- Es pot consultar la informació general de l’obra a la pàgina web de l’Ajuntament de 

Barcelona: www.bcn.cat/obres 
- Per anul·lació dels treballs per problemes tècnics o meteorològics s’ha de trucar amb 

antelació suficient als següents núm. de telèfon: 
 Abans de les 15:00 hores al tel. 932 915 027 o tel. mòbil: 626 516 587 i correu 

electrònic gu_obres@bcn.cat (Unitat d’Obres GUB). 
 A partir de les 15:00 hores al 932915092 demanant pel Cap de Sala. 
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