
 
 

                 

 
 
 

 

PLA D’ACTUACIÓ 087/2022 
  
 
 

Carril bici a l'av. Diagonal entre pg. de Gràcia i 
el pg. Sant Joan. 

 
 
NÚM. EXPEDIENT EE:2261                                           CA:CS 

 
 
 
 
 

Data: 28/03/2022 
 
 

Unitat d'Obres 
 

Divisió de Coordinació 

Guàrdia Urbana

 



 

 

 

1. Identificació de l’obra 

 

D’acord amb l’acta del Comitè d’Obres i Mobilitat del passat dia 14/3/2022, es va 

autoritzar a l’empresa constructora EIFFAGE INFRAESTRUCTURES S.A.U, a realitzar 

els treballs de modificació de l'actual carril bici. 

Descripció i horari dels treballs en general:    

- Lloc: Av. Diagonal entre pg. de Gràcia i el pg. Sant Joan. 
- L'àmbit territorial afectat serà el corresponent al Districte Municipal de l'Eixample 
- Data d’inici:  28/03/2022    fins al dia  27/05/2022 
- L'horari de treball serà en Horari diürn comprès entre les 08.00 i les   20.00  

 

2. Treballs d'execució de l'obra 

 
En l'actualitat el carril bici a l'av. Diagonal esta ubicat en cada una de les tercianes en al 
mateix sentit de circulació que els vehicles. 
 
Aquesta ubicació es modificarà en aquesta actuació, traslladant-los a les calçades laterals 
minimitzant les interferències entre els vianants i les bicicletes. Així mateix es millora la 
connexió amb la resta de carrils bici de les proximitats.   
 
Els trams de carril bici que es van executant s'han de mantenir tancats al inici i al final de 
cada illa, fins l'obertura del carril bici una vegada efectuada la inspecció favorable de fi 
d'obra. 
 
1a fase. 
 

1a Subfase:  Data d’inici: 28/03/2022            Data final:  08/04/2022 

Tram afectat: Av. Diagonal entre pg. de Gràcia i el pg. Sant Joan. 

 
Planificació de l'obra:  
 
- El treballs a realitzar son diferents canalitzacions per a la nova xarxa de semaforització.   
 
- Aquesta actuació es dura a terme a la terciana i en la vorera, mantenint un pas mínim de 

1,80 m. per els vianants i col·locant elements de seguretat. 
 
2a fase. 
 

1a Subfase:  Data d’inici: 11/04/2022            Data final:  14/04/2022 

Tram afectat: Lateral mar av. Diagonal entre c. Pau Claris i el c. Mallorca.  

 
Planificació de l'obra:  
 
- La implantació d'obra s'iniciarà el primer dia a partir de les 09.30h. amb les següents 
tasques:  
 
- La substitució de les rigoles malmeses, treballs de sanejament en els paviments, treballs 
de pintura realitzant la senyalització horitzontal, col·locació de la nova senyalització 
vertical, col·locació de separadors i fitons. 
 
- A partir del 11 d'abril i fins el 13 d'abril de 2022 es preveuen els treballs de substitució de 



 

 

rigola i reparacions de calçada. 
 
- El dia 14 d'abril de 2022 es realitzaran els treballs de pintura, col·locació de separador i 
fitons.   
 
Restriccions circulatòries  
 
- Per a realitzar aquest treballs es necessari realitzar una restricció de carril i degut a 
l'estretor de la calçada, es necessari realitzar un tall de transit al lateral mar de l'av. 
Diagonal des de c. Pau Claris i al c. Mallorca. 
 
- En cada tram es necessari ubicar un senyalista per indicar el tall de trànsit excepte veïns 
i serveis, la senyalització reglamentaria i elements de seguretat (vehicle pantalla).  
 
- Es desviaran els diferents trams cap als c. verticals fins a poder arribar al c. Valencia o c. 
Rosselló.  
 
   
Afectació al transport públic 

 
- Aquestes restriccions circulatòries tenen una important afectació a les línies 6, 33 I 34 de 
TMB les quals es desviaran per c. Bruc - c. Valencia. Caldrà habilitar i modificar algunes 
parades de transport públic. Pendent de concretar pels responsables de TMB. 
 
- La parada de transport públic núm. 9698 queda anul·lada durant els treballs. 
     
Observacions. 
 
- El lateral de l'av. Diagonal es reobrirà al trànsit el dia 14 d'abril de 2022 a partir de les 
20.00 h. Retirant tota la senyalització provisional d'obres. 
 
 
3a fase. 
 

1a Subfase:  Data d’inici: 09/04/2022          Data final:  10/04/2022  

Tram afectat: Lateral mar av. Diagonal entre c. Pau Claris i el c. Mallorca.  

 
Planificació de l'obra:  
 
- En aquesta fase es dura a terme els treballs de fressat i pavimentació i posterior treballs 
de pintura (catifes vermelles) a les cruïlles de l'av. Diagonal amb 1.- c. Roger de Lluria, 2.- 
c. Bruc, 3.- c. Girona 4.- c. Bailèn, 5.- c. Rosselló i 6.- c. Mallorca del costat mar.  
 
- Aquest treballs es podran iniciar el dissabte a partir de les 08.00h. i el diumenge a partir 
de les 09.00h. i fins a les 20.00h.  
 
- El Comitè d'obres i Mobilitat van indicar que les cruïlles del c. Mallorca i el c. Rosselló es 
realitzin exclusivament en diumenge a partir de les 09.00h. i els treballs de pintura es 
realitzin de nit també per meitats de calçada.  
 
Restriccions circulatòries  
 
- Els treballs a les diferents cruïlles es realitzaran per meitats de calçada deixant un carril 
ample.  
 



 

 

- Les diferents restriccions de calçada es realitzaran amb la senyalització reglamentaria, 
elements de seguretat, senyalització lluminosa i senyalista.  
  
Afectacions a l'estacionament: 
 
- Es prohibirà l'estacionament en tots els carril de serveis de les diferents cruïlles 
- La prohibició d'estacionament serà a partir del 09/04/2022 i l’enviament de les fotografies 

de la col·locació de la senyalització vertical serà el dia 01/04/2022 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. 

 
4a fase. 
 

1a Subfase:  Data d’inici: 19/04/2022          Data final:  22/04/2022 

Tram afectat: Lateral muntanya av. Diagonal entre pg. Sant Joan i  c. Roger de Lluria.  

 
Planificació de l'obra:  
 
- En aquesta fase es dura a terme  la substitució de les rigoles malmeses, treballs 

sanejament en els paviments, treballs de pintura realitzant la senyalització horitzontal, 
col·locació de la nova senyalització vertical, col·locació de separadors i fitons. 

 
Restriccions circulatòries  
 
- La implantació d'obra s'iniciarà el primer dia a partir de les 09.30h. amb les següents 
tasques:  
 
- Per a realitzar aquest treballs es necessari realitzar una restricció de carril i degut a 
l'estretor de la calçada, es necessari realitzar un tall de transit al lateral mar de l'av. 
Diagonal entre pg. Sant Joan i  c. Roger de Lluria. 
 
- En cada tram es necessari ubicar un senyalista per indicar el tall de trànsit excepte veïns 
i serveis, la senyalització reglamentaria i elements de seguretat (vehicle pantalla).  
 
- Es desviaran els diferents trams cap als carrers verticals fins a poder arribar al c. 
Còrsega o c. Mallorca.  
 
 
Afectació al transport públic 
 
- No hi ha afectació al transport públic en aquesta actuació degut a que la circulació del 
carril bus es pel tronc central de l'av. Diagonal en sentit Llobregat.   
 
Observacions. 
 
- El lateral de l'av. Diagonal es reobrirà al trànsit el dia 22 d'abril de 2022 a partir de les 
20.00 h. Retirant tota la senyalització provisional d'obres. 
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5a fase. 
 

1a Subfase:  Data d’inici: 23/04/2022          Data final:  24/04/2022  

Tram afectat: Lateral muntanya av. Diagonal entre pg. Sant Joan i  c. Roger de Lluria.  

 
Planificació de l'obra:  
 
- En aquesta fase es dura a terme els treballs de fressat i pavimentació i posterior treballs 
de pintura (catifes vermelles) a les cruïlles de l'av. Diagonal amb 1.- c. Provença, 2.- c. 
Bruc, 3.- c. Girona  i 4.- c. Bailèn del costat muntanya.  
 
- Aquest treballs es podran iniciar el dissabte a partir de les 08.00h. i el diumenge a partir 
de les 09.00h. i fins a les 20.00h.  
 
- El Comitè d'obres i Mobilitat van indicar que les cruïlles del c. Girona, c. Rosselló i el c. 
Girona es realitzin exclusivament en diumenge a partir de les 09.00h. i els treballs de 
pintura es realitzin de nit també per meitats de calçada.  
 
- La reordenació de carrils de circulació al c. Roger de Lluria entre av. Diagonal i c. 
Còrsega requerirà l'esborrat de la senyalització de la senyalització horitzontal amb pintura 
negre de doble component i treballs de pintura de la nova configuració. Aquesta actuació 
es realitzarà per meitats de calçada deixant un carril ample de circulació.   
 
Restriccions circulatòries  
 
- Els treballs a les diferents cruïlles es realitzaran per meitats de calçada deixant un carril 
ample.  
 
- Les diferents restriccions de calçada es realitzaran amb la senyalització reglamentaria, 
elements de seguretat, senyalització lluminosa i senyalista.  
 
Observacions. 
 
- El diumenge 24 d'abril es necessari que tots els mitjans que hagin de ser utilitzats per 
aquest treballs siguin en el punt dels treballs abans de les 08.30h. degut a la Cursa 
Popular del Corte Ingles.  
  
Afectacions a l'estacionament: 
 
- Es prohibirà l'estacionament en tots els carril de serveis de les diferents cruïlles 
- La prohibició d'estacionament serà a partir del 23/04/2022 i l’enviament de les fotografies 

de la col·locació de la senyalització vertical serà el dia 15/04/2022 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. 
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6a fase. 
 

1a Subfase:  Data d’inici: 25/04/2022          Data final:  29/04/2022 

Tram afectat: Lateral muntanya av. Diagonal entre c. Roger de Lluria i pl.Cinc d'Oros   

 
Planificació de l'obra:  
 
- En aquesta fase es dura a terme  la substitució de les rigoles malmeses, treballs 

sanejament en els paviments, treballs de pintura realitzant la senyalització horitzontal, 
col·locació de la nova senyalització vertical, col·locació de separadors i fitons. 

 
Restriccions circulatòries  
 
- La implantació d'obra s'iniciarà el primer dia a partir de les 09.30h. amb les següents 
tasques:  
 
- Per a realitzar aquest treballs es necessari realitzar una restricció de carril i degut a 
l'estretor de la calçada, es necessari realitzar un tall de transit al lateral mar de l'av. 
Diagonal entre c. Roger de Lluria i la pl. Cinc d'Oros. 
 
- En cada tram es necessari ubicar un senyalista per indicar el tall de trànsit excepte veïns 
i serveis, la senyalització reglamentaria i elements de seguretat (vehicle pantalla).  
 
- Es desviaran per c. Roger de Lluria - c. Còrsega - c. Pau Claris - incorporació al tronc 
central de l'av. Diagonal en sentit Llobregat. També es desviarà per c. Còrsega - vorejant 
els jardinets de Gràcia fins a poder-se reincorporar al lateral de l'av. Diagonal.   
 
 
Afectació al transport públic 
 
- No hi ha afectació al transport públic en aquesta actuació degut a que la circulació del 
carril bus es pel tronc central de l'av. Diagonal en sentit Llobregat.   
 
Observacions. 
 
- El lateral de l'av. Diagonal es reobrirà al trànsit el dia 29 d'abril de 2022 a partir de les 
20.00 h. Retirant tota la senyalització provisional d'obres. 
 
7a fase. 
 

1a Subfase:  Data. Pendent de confirmar per part de l'empresa constructora. 

Tram afectat: Lateral muntanya av. Diagonal entre c. Roger de Lluria i pl.Cinc d'Oros 
més c. Pau Claris i c. Còrsega.   

 
Planificació de l'obra:  
 
- En aquesta fase es dura a terme els treballs de fressat i pavimentació, execució de 
creuaments per a la canalització e implantació de nous semàfors i posterior treballs de 
pintura (catifes vermelles) a les cruïlles de l'av. Diagonal amb  c. Pau Claris i el costat 
muntanya de la pl. Cinc d'Oros.  
 
- Aquest treballs es podran iniciar el dissabte a partir de les 08.00h. i el diumenge a partir 
de les 09.00h. i fins a les 20.00h.  
 
- Els treballs d'execució de creuaments de calçada per les diferents canalitzacions es 



 

 

durant a terme en diumenge a partir de les 09.00h per meitats de calçada deixant un carril 
ample per la circulació.  
 
- El Comitè d'obres i Mobilitat van indicar els treballs de pintura es realitzin de nit també 
per meitats de calçada.  
 
- La reordenació de carrils de circulació al c. Roger de Lluria entre av. Diagonal i c. 
Còrsega requerirà l'esborrat de la senyalització de la senyalització horitzontal amb pintura 
negre de doble component i treballs de pintura de la nova configuració. Aquesta actuació 
es realitzarà per meitats de calçada deixant un carril ample de circulació.   
 
Restriccions circulatòries  
 
- Els treballs a les diferents cruïlles es realitzaran per meitats de calçada deixant un carril 
ample.  
 
- Les diferents restriccions de calçada es realitzaran amb la senyalització reglamentaria, 
elements de seguretat, senyalització lluminosa i senyalista.  
 
Observacions. 
 
- El diumenge 08 de maig data proposada en la seva presentació dels treballs. No es 
podran dur a terme treballs per la celebració de la Marató de Barcelona, ja que genera 
una gran incidència en el trànsit i es considera inadequat que coincideixin varies 
afectacions a la vegada. 
 
- L'empresa constructora informarà amb set dies d'antelació la data del treballs d'aquesta 

fase a traves del correu electrònic a  GU_obres@bcn.cat 
  
Afectacions a l'estacionament: 
 
- Es prohibirà l'estacionament en tots els carril de serveis de les diferents cruïlles 
- La prohibició d'estacionament serà a partir del dia d'inici dels treballs de la fase 7 

pendent de concretar les dates i l’enviament de les fotografies de la col·locació de la 
senyalització vertical serà 9 dies abans, en el punts necessaris per dur a terme els 
treballs. 

- 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. 

 
8a fase. 
 

1a Subfase:  Data d’inici: 14/05/2022        Data final:  15/05/2022 

Tram afectat: Costat mar av. Diagonal amb pl.Cinc d'Oros , c. Pau Claris i Lateral mar 
de l'av. Diagonal.  

 
Planificació de l'obra:  
 
- En aquesta fase es dura a terme els treballs de fressat i pavimentació, execució de 
creuaments per a la canalització e implantació de nous semàfors i posterior treballs de 
pintura (catifes vermelles) al costat mar de la pl. Cinc d'Oros, la cruïlla del c. Pau Claris i 
el lateral mar de l'av. Diagonal entre pg. de Gràcia i c. Pau Claris.  
 
- Aquest treballs es podran iniciar el dissabte a partir de les 08.00h. i el diumenge a partir 
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de les 09.00h. i fins a les 20.00h.  
 
- Els treballs d'execució de creuaments de calçada per les diferents canalitzacions es 
durant a terme en diumenge a partir de les 09.00h per meitats de calçada deixant un carril 
ample per la circulació per sentit.  
 
- El Comitè d'obres i Mobilitat van indicar que els treballs de pintura es realitzin de nit per 
meitats de calçada.  
 
Restriccions circulatòries  
 
- Els treballs a les diferents cruïlles es realitzaran per meitats de calçada deixant un carril 
ample.  
 
- L'actuació del lateral mar de l'av. Diagonal es realitzarà amb el tal total de la circulació: 
- Per aquest motiu es necessari tallar la circulació des de la Rambla Catalunya amb c. 
Còrsega i també restringint la circulació del sentit muntanya de la Rambla Catalunya. Es 
mantindrà en tot moment la circulació al pg. de Gràcia en tots dos sentits de circulació, 
amb un mínim de dos carrils de circulació oberts en sentit muntanya i un carril ample en 
sentit mar. 
 
- Degut al tall de trànsit al lateral mar de l'av. Diagonal entre pg. de Gràcia i el c. Pau 
Claris, mentre s'estigui executant el creuament de calçada a la cruïlla del c. Pau Claris es 
facilitarà el gir des del tronc central de l'av Diagonal en sentit Besós cap al c. Pau Claris 
amb la senyalització reglamentaria i un senyalista.      
 
- Les diferents restriccions de calçada es realitzaran amb la senyalització reglamentaria, 
elements de seguretat, senyalització lluminosa i senyalista.  
 
- Durant les actuacions es tenen que garantir els itineraris dels ciclistes siguin segurs i 
mantinguin oberts.   
 
Afectacions a l'estacionament: 
 
- Es prohibirà l'estacionament en tots els carril de serveis de les diferents cruïlles 
- La prohibició d'estacionament serà a partir del 14/05/2022 i l’enviament de les fotografies 

de la col·locació de la senyalització vertical serà el dia 06/05/2022 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. 

 
9a fase. 
 

1a Subfase:  Data d’inici: 16/05/2022        Data final:  27/05/2022 

Tram afectat: Av. Diagonal des de pg. de Gràcia i el pg. Sant Joan ambdós costats. 

 
Planificació de l'obra:  
 
- En aquesta fase es duran a terme els treballs d'esborrat del carril bici que hi ha a 
l'actualitat ubicat en la terciana, així com les catifes i el passos de vianants compartits. 
 
- Aquest treballs es realitzaran mantenint un pas mínim de 1,80 m. per els vianants i 
col·locant elements de seguretat. 
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- Els treballs d'esborrat en les diferents cruïlles afectant el transit es realitzaran de nit per 
meitats de calçada, deixant un carril ample per la circulació. A questa restricció es 
realitzarà amb la senyalització reglamentaria, elements de seguretat, senyals lluminoses i 
un senyalista. 
 
Observacions. 
 
- Els treballs d'escrits en aquesta fase nomes es podran realitzar en el moment que el nou 
carril bici estigui obert a la circulació de bicicletes en cap cas abans. Ja que hem 
d'assegurar que la circulació de bicicletes estigui garantit i amb la màxima seguretat. 
 
Col·locació de la senyalització informativa  prèvia: 
 
- La col·locació dels panells informatius d'obres serà abans del inici de cada fase però 

tapats amb malla d'ocultació negra fins el dia de la implantació de l'obra.  
- S'haurà d'escriure  el codi: " PA (núm. indicat portada)-21" , 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 restitució de l’espai públic (o la següent fase) està prevista pel proper dia 27/05/2022. 

Annexos: 
 
Annex 1. Plànols facilitats per l'empresa. 
 



CIRCULACIÓ ACTUAL DE VEHICLES CALÇADA TALLADA PER OBRES COL·LECTOR ESTAT ACTUAL

PARADA LINIES
6-33-34



CALÇADA TALLADA PER OBRES COL·LECTOR IMPLANTACIÓ
AFECTACIO DEL 28/3/2022 AL 3/6/2022

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA



CALÇADA TALLADA PER OBRES COL·LECTOR AMBIT 1: ACTUACIONS PUNTUALS SEMAF.
AFECTACIO DEL 28/3/2022 AL 8/4/2022

ACTUACIÓ EN TERCIANES SENSE AFECTACIÓ AL TRÀNSIT
ACTUACIONS PUNTUALS
- RASES I CONDUCTES NOUS SEMÀFORS A TERCIANES SENSE AFECTACIÓ AL TRANSIT
- DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE RIGOLES COSTAT MAR (VEHICLE PANTALLA)

CIRCULACIÓ ACTUAL DE VEHICLES



CALÇADA TALLADA PER OBRES COL·LECTOR SUBAMBIT 1.1: DEM. I REP. DE RIGOLES C. MAR
AFECTACIO DEL 4/4/2022 AL 8/4/2022

ACTUACIÓ EN TERCIANES AMB VEHICLE PANTALLA
ACTUACIONS PUNTUALS
- DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE RIGOLES COSTAT MAR (VEHICLE PANTALLA)

CIRCULACIÓ ACTUAL DE VEHICLES



AMBIT 2: CRUÏLLES MAR
ACTUACIÓ PER MITGES CALÇADES

AFECTACIÓ DEL 9/4/2022 AL 10/4/2022

CIRCULACIÓ ACTUAL DE VEHICLES CALÇADA TALLADA PER OBRES COL·LECTOR

ACTUACIÓNS EN CRUÏLLES MAR AMBIT 2 (ACTUACIÓ PER MITGES CALÇADES)
- ASFALTAT -SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL
- FRESAT

PROPOSTA DESVIAMENT VEHICLES

A EXECUTAR EN
DIUMENGE

A EXECUTAR EN
DIUMENGE



CIRCULACIÓ ACTUAL DE VEHICLES CALÇADA TALLADA PER OBRES COL·LECTOR AMBIT 3: CALÇ.MAR P.CLARIS-MALLORCA
AFECTACIÓ DEL 11/4/2022 AL 14/4/2022CALÇADA AFECTADA AMBIT 3

- SUBSTITUCIÓ RIGOLES - ASFALTAT
- FRESAT -SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL

PROPOSTA
PARADA LINIES
6-33-34

PROPOSTA DESVIAMENT VEHICLES



AMBIT 4: CALÇADA MUNTANYA DE PSS S JOAN –R. DE LLURIA
AFECTACIÓ DEL 19/4/2022 AL 22/4/2022

CIRCULACIÓ ACTUAL DE VEHICLES CALÇADA TALLADA PER OBRES COL·LECTOR

CALÇADA AFECTADA AMBIT 4
- SUBSTITUCIÓ RIGOLES - ASFALTAT
- FRESAT -SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL

PROPOSTA DESVIAMENT VEHICLES



AMBIT 5: CRUÏLLES MUNTANYA + ROGER DE LLURIA
AFECTACIÓ DEL 23/4/2022 AL 24/4/2022

CIRCULACIÓ ACTUAL DE VEHICLES CALÇADA TALLADA PER OBRES COL·LECTOR

ACTUACIÓNS EN CRUÏLLES MAR AMBIT 5 (ACTUACIÓ PER MITGES CALÇADES)
- ASFALTAT - SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL
- FRESAT - RASES SEMÀFORS PL. 5 OROS

PROPOSTA DESVIAMENT VEHICLES

CALÇADA OCUPADA



AMBIT 6: CALÇADA MUNTANYA DE R. DE LLURIA-PL 5 D’OROS
AFECTACIÓ DEL 25/4/2022 AL 29/4/2022

CIRCULACIÓ ACTUAL DE VEHICLES CALÇADA TALLADA PER OBRES COL·LECTOR

CALÇADA AFECTADA AMBIT 6
- SUBSTITUCIÓ RIGOLES - ASFALTAT
- FRESAT -SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL

PROPOSTA DESVIAMENT VEHICLES



AMBIT 7: PL 5 OROS MUNTANYA+P. CLARIS+CORSEGA
AFECTACIÓ DEL 14/5/2022 AL 15/5/2022

CIRCULACIÓ ACTUAL DE VEHICLES CALÇADA TALLADA PER OBRES COL·LECTOR

ACTUACIÓNS EN CRUÏLLES MUNTANYA AMBIT 7 (ACTUACIÓ PER MITGES CALÇADES)
- ASFALTAT -SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL
- FRESAT

PROPOSTA DESVIAMENT VEHICLES

CALÇADA OCUPADA



SUBAMBIT 8.1: DEM. I REP. DE RIGOLES PL 5 OROS-P. CLARIS
AFECTACIÓ DEL 16/5/2022 AL 20/5/2022

ACTUACIÓ EN TERCIANES AMB VEHICLE PANTALLA

CIRCULACIÓ ACTUAL DE VEHICLES CALÇADA TALLADA PER OBRES COL·LECTOR

PROPOSTA DESVIAMENT VEHICLES

ACTUACIONS PUNTUALS:
- DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE RIGOLES (VEHICLE PANTALLA)



AMBIT 8: PL 5 OROS MAR CALÇADA MAR FINS P. CLARIS
AFECTACIÓ DEL 21/5/2022 AL 22/5/2022

CIRCULACIÓ ACTUAL DE VEHICLES CALÇADA TALLADA PER OBRES COL·LECTOR

ACTUACIONS
-RASES - CANVI DE RIGOLES
- ASFALTAT - SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL
- FRESAT

PROPOSTA DESVIAMENT VEHICLES

CALÇADA OCUPADA

DESVIAMENT DE
TRANSIT PER

RBLA CATALUNYA
I ROSSELLO



 

 

5. Acta del Comitè d'Obres i Mobilitat 

Reunió del dia 14/3/2022 

Carril Bici Av. Diagonal (Pg. Gracia - Pg. Sant Joan) (Eixample) 

CODI GIAT: 02-2021G0025 

Es presenten les obres d’implantació del carril bici a l’Av. Diagonal, entre el Pg. de Gracia 
i el Pg. St. Joan. Actualment el carril bici discorre per cadascuna de les tercianes, a banda 
mar en sentit Besos i a banda muntanya en sentit Llobregat. 

La modificació de l’actual carril bici de l’Av. Diagonal els traslladen a les calçades laterals 
de manera que sigui còmode i segur, minimitzant les interferències entre vianants i 
bicicletes i garantint la continuïtat i la bona connexió amb la resta de carrils bici existents 
a les proximitats com són els carrils bici dels C/Pau Claris, C/Roger de Lluria i 
C/Provença. 

La secció existent de dos carrils de circulació per sentit dels laterals mar i muntanya de 
l’Av. Diagonal, es transformarà a carril bici més un carril de circulació, d’amplada mínima 
3,25 m. 

Prèviament, per part del COM, es sol•licita als responsables de les obres que realitzin una 
coordinació acurada entre els terminis de subministrament i implantació dels elements 
semafòrics i les dates d’obertura del carril bici. Cal evitar que el carril bici estigui 
implantat, però resti fora de servei (tancat) degut a que la semaforització no es troba en 
disposició de ser implantada. Caldrà realitzar amb suficient antelació, visita in-situ amb 
responsables del Dept. Mobilitat, per tal de fer un replanteig dels semàfors afectats i els 
necessaris pel correcte funcionament del carril bici. 

Respecte a les ocupacions per acopis i casetes d’obra, s’estima que es realitzi al tronc 
central de l’Av. Diagonal, al tram entre C/Bruc i C/Girona. En aquest tram, es podrà 
implantar a la banda mar del tronc central, sense afectació a la circulació d’autobusos, 
que si que discorre en el tram previst inicialment (C/Roger de Lluira i C/Bruc). Caldrà 
confirmació per part dels servis tècnics del Dte. 2 l’Eixample. 

L’actuació es programa entre el 28/03/2022 al 27/05/2022, i es dividirà en diversos àmbits 
d’actuació: 

● Àmbit 1: Actuacions puntuals de Semaforització. Del 28/03/2022 al 08/04/2022, en 
horari de treball habitual, i implantació a partir de les 9:30 hores. 

Actuacions puntuals en tercianes per a l’execució de rasses i canalització de la nova 
xarxa de semaforització. Els treballs es realitzaran sense afectació al trànsit de vehicles. 

Les actuacions es centraran en vorera, i per tant caldrà garantir el trànsit de vianants, 
sempre mantenint una amplada lliure de pas de 1,80 m. 

● Àmbit 2: Calçada banda Mar, entre C/Pau Claris – C/Mallorca. Del 11/04/2022 al 
14/04/2022, en horari de treball habitual, i implantació a partir de les 9:30 hores 

En aquest àmbit es realitzaran treballs de substitució de trams de rigoles malmeses, 
fressat i asfaltat d’apedaçats, pintat de senyalització horitzontal, implantació de 
senyalització vertical i col•locació de separadors i fitons a la calçada lateral banda mar, 
entre el C/Pau Claris i el C/Mallorca. 

Degut a les necessitats dels diferents treballs, les ocupacions parcials que comporten i les 
amplades reals de la calçada lateral, les quals impedeixen mantenir habilitat un carril de 



 

 

circulació pel trànsit d’autobusos, es veu necessari el tall total del lateral banda mar, entre 
C/Pau Claris i C/Mallorca. 

Als trams de laterals tallats al trànsit es deixarà amb pas exclusiu per a veïns i serveis. 
Caldrà disposar d’operari senyalista a l’accés del tram tallat. 

Es preveu que durant les jornades de Dilluns 11/04 a Dimecres 13/04, es realitzin les 
tasques de substitució de rigola, fresat i asfaltat d’apedaçats, deixant la tasca de pintura i 
col•locació de separadors per a la jornada del 14/04. 

El desviament de transit es realitzarà cap als carrers verticals, fins a trobar C/Valencia i/o 
C/Rosselló per a mantenir la circulació en sentit Besòs. 

El tall del lateral implica una afectació important a les línies 6, 33 i 34 de TMB, les quals 
es derivaran per C/Bruc – C/Valencia. Caldrà habilitar noves parades de bus. TMB 
realitzarà un replanteig in situ de la ubicació de les mateixes. Restaran fora de servei la 
parada 9698. 

El lateral es recuperarà al trànsit de vehicles a partir de les 20:00 hores del 14/04. 

● Àmbit 3: Cruïlles banda Mar, entre C/Pau Claris – C/Mallorca. Cap de setmana del 09 i 
10/04/2022 (dates pendents de confirmar per part de responsables de l’obra), en horari de 
treball a partir de les 8:00 hores en dissabte i a les 9:00 hores el diumenge, i finalització a 
les tasques a les 20:00 hores per a totes dues jornades. 

En aquest àmbit es realitzaran treballs de fressat i asfaltat d’apedaçat, més pintat de la 
senyalització vertical del carril bici (catifes vermelles), a les cruïlles dels C/Roger de 
Lluria, C/Bruc, C/Girona, C/Bailèn i C/Mallorca, al costat mar. 

Els treballs a les cruïlles es realitzaran per meitats, deixant en tot moment habilitat un 
carril de circulació per sentit. 

Per part del Comité d’Obres s’estableix que les actuacions a les cruïlles del C/Rosselló i 
C/Mallorca es realitzin en jornada de diumenge, i es deixa a opció de l’obra passar 
l’execució de la pintura a jornada nocturna. 

Es preveu la necessitat d’ocupar part dels cordons de serveis dels carrers verticals. Cal 
pre-senyalitzar amb plafons de reserva d’estacionament, la prohibició d’aparcament en 
cordo de serveis, en data 01/04. 

● Àmbit 4: Calçada banda Muntanya, entre Pg. St. Joan – C/Roger de Lluria. Del 
19/04/2022 al 22/04/2022, en horari de treball habitual, i implantació a partir de les 9:30 
hores 

En aquest àmbit es realitzaran treballs de substitució de trams de rigoles malmeses, 
fressat i asfaltat d’apedaçats, pintat de senyalització horitzontal, implantació de 
senyalització vertical i col•locació de separadors i fitons a la calçada lateral banda 
muntanya, entre Pg. St. Joan i el C/Roger de Lluria. 

Al igual que passava en l’àmbit 2, es veu necessari el tall total del lateral banda 
muntanya, entre Pg. St. Joan i C/Roger de Lluria. En aquest àmbit però, no hi ha 
afectació a autobús degut a que aquest circula per carril habilitat en el tronc central de 
l’Av. Diagonal. 

Als trams de laterals tallats al trànsit es deixarà amb pas exclusiu per a veïns i serveis. 
Caldrà disposar d’operari senyalista a l’accés del tram tallat. 



 

 

El desviament de transit es realitzarà cap als carrers verticals, fins a trobar C/Corsega i/o 
C/Mallorca per a mantenir la circulació en sentit Llobregat. 

El lateral es recuperarà al trànsit de vehicles a partir de les 20:00 hores del 22/04. 

● Àmbit 5: Cruïlles banda Muntanya, entre Pg. St. Joan – C/Roger de Lluria, mes treballs 
a C/Roger de Lluria. Cap de setmana del 23 i 24/04/2022 (dates pendents de confirmar 
per part de responsables de l’obra), en horari de treball a partir de les 8:00 hores en 
dissabte i a les 9:00 hores el diumenge, i finalització a les tasques a les 20:00 hores per a 
totes dues jornades. 

En aquest àmbit es realitzaran treballs de fressat i asfaltat d’apedaçat, més pintat de la 
senyalització vertical del carril bici (catifes vermelles), a les cruïlles dels C/Bailèn, 
C/Girona, C/Provença i C/Bruc, al costat muntanya. 

Els treballs a les cruïlles es realitzaran per meitats, deixant en tot moment habilitat un 
carril de circulació per sentit. 

Per part del Comitè d’Obres s’estableix que les actuacions a les cruïlles del C/Girona, 
Rosselló i C/Provença es realitzin en jornada de diumenge. Aquesta cruïlla no es podrà 
realitzar per meitats, sinó per quarts, al requerir deixar habilitat un carril per a cada carrer 
(H-V). També es deixa a opció de l’obra passar l’execució de la pintura a jornada 
nocturna. 

Es preveu la necessitat d’ocupar part dels cordons de serveis dels carrers verticals. Cal 
pre-senyalitzar amb plafons de reserva d’estacionament, la prohibició d’aparcament en 
cordo de serveis, en data 15/04. 

L’àmbit contempla les tasques de reordenació de carrils de circulació al C/Roger de 
Lluria, entre Av. Diagonal i C/Còrsega. Aquestes tasques requeriran de l’esborrat de 
senyalització horitzontal, a realitzar amb pintura negre doble component i la pintura de la 
nova configuració. 

Les tasques es realitzaran per meitats, deixant sempre habilitat un carril de circulació. 

● Àmbit 6: Calçada banda Muntanya, entre C/Roger de Lluria – Pl. 5 d’Oros. Del 
25/04/2022 al 29/04/2022, en horari de treball habitual, i implantació a partir de les 9:30 
hores. 

En aquest àmbit es realitzaran treballs de substitució de trams de rigoles malmeses, 
fressat i asfaltat d’apedaçats, pintat de senyalització horitzontal, implantació de 
senyalització vertical i col•locació de separadors i fitons a la calçada lateral banda 
muntanya, entre C/Roger de Lluria i la Pl. 5 d’Oros. 

Al igual que passava en l’àmbit 2 i 4, es veu necessari el tall total del lateral banda 
muntanya, entre C/Roger de Lluria i la Pl. 5 d’Oros. En aquest àmbit però, no hi ha 
afectació a autobús degut a que aquest circula per carril habilitat en el tronc central de 
l’Av. Diagonal. 

Als trams de laterals tallats al trànsit es deixarà amb pas exclusiu per a veïns i serveis. 
Caldrà disposar d’operari senyalista a l’accés del tram tallat. 

El desviament de trànsit es realitzarà per C/Roger de Lluria – C/Còrsega – C/Pau Claris – 
incorporació a tronc central de Av. Diagonal en sentit Llobregat. També cau la possibilitat 
de continuar per C/Còrsega – Vorejar tot els Jardinets de Gracia fins a continuar pel 
lateral de l’Av. Diagonal. 

El lateral es recuperarà al trànsit de vehicles a partir de les 20:00 hores del 29/04. 



 

 

● Àmbit 7: Cruïlles banda Muntanya de Pl. 5 d’Oros, mes treballs a C/Pau Claris i 
C/Còrsega. Cap de setmana del 07 i 08/05/2022 (dates pendents de confirmar per part de 
responsables de l’obra), en horari de treball a partir de les 8:00 hores en dissabte i a les 
9:00 hores el diumenge, i finalització a les tasques a les 20:00 hores per a totes dues 
jornades. 

En aquest àmbit es realitzaran treballs de fressat i asfaltat d’apedaçat, execució de 
creuaments de calçada per a canalització de senyalització, implantació de nous semàfors 
i pintat de la senyalització vertical del carril bici (catifes vermelles), a la cruïlla del C/Pau 
Claris i a la banda muntanya de la Pl. 5 d’Oros. 

Els treballs a les cruïlles es realitzaran per meitats, deixant en tot moment habilitat un 
carril de circulació per sentit. Els treballs de canalització per a xarxa de semàfors, es 
realitzarà en dues jornades de diumenge consecutius (dates pendents de confirmar per 
part de responsables de l’obra), distingint els treballs d’obra civil respecte l’asfaltat 
definitiu. Al igual que a les cruïlles, els creuaments de calçada es realitzaran per meitats, 
deixant sempre un carril de pas habilitat. 

Per part del Comitè d’Obres es deixa a opció de l’obra passar l’execució de la pintura a 
jornada nocturna. També deixa constància que durant la jornada del 08/05 està prevista 
la cursa atlètica de la Mitja Marató de Barcelona, data en que no es permetrà realitzar 
tasques alguna a l’obra. 

Es preveu la necessitat d’ocupar part dels cordons de serveis dels carrers verticals. Cal 
pre-senyalitzar amb plafons de reserva d’estacionament, la prohibició d’aparcament en 
cordo de serveis, en data 29/04. 

L’àmbit contempla les tasques de reordenació de carrils de circulació al C/Roger de 
Lluira, entre Av. Diagonal i C/Còrsega. Aquestes tasques requeriran de l’esborrat de 
senyalització horitzontal, a realitzar amb pintura negre doble component i la pintura de la 
nova configuració. 

Les tasques es realitzaran per meitats, deixant sempre habilitat un carril de circulació. 

● Àmbit 8: Cruïlles banda Mar de Pl. 5 d’Oros i C/Pau Claris, mes treballs a Lateral mar 
d’Av. Diagonal. Cap de setmana del 14 i 15/05/2022 (dates pendents de confirmar per 
part de responsables de l’obra), en horari de treball a partir de les 8:00 hores en dissabte i 
a les 9:00 hores el diumenge, i finalització a les tasques a les 20:00 hores per a totes 
dues jornades. 

En aquest àmbit es realitzaran treballs de fressat i asfaltat d’apedaçat, execució de 
creuaments de calçada per a canalització de senyalització, implantació de nous semàfors 
i pintat de la senyalització vertical del carril bici (catifes vermelles), a la banda mar de la 
Pl. 5 d’Oros, cruïlla del C/Pau Claris, i lateral mar de l’Av. Diagonal entre Pg. de Gracia i 
C/Pau Claris. 

Els treballs a les cruïlles es realitzaran per meitats, deixant en tot moment habilitat un 
carril de circulació per sentit. Els treballs de canalització per a xarxa de semàfors, es 
realitzarà en dues jornades de diumenge consecutius (dates pendents de confirmar per 
part de responsables de l’obra), distingint els treballs d’obra civil respecte l’asfaltat 
definitiu. Al igual que a les cruïlles, els creuaments de calçada es realitzaran per meitats, 
deixant sempre un carril de pas habilitat. 

En el cas del lateral de l’Av. Diagonal, es procedirà al tall total de circulació. En aquest 
cas caldrà senyalitzar el tall del lateral des de Rbla. Catalunya amb C/Còrsega, restringint 
el sentit ascendent. Caldrà garantir en tot moment la circulació de vehicles per Pg. de 
Gracia en tots dos sentits amb un mínim de dos carris de circulació en sentit ascendent i 



 

 

un carril en sentit descendent. Caldrà tallar el lateral mar d'Av. Diagonal entre Pg. Gràcia i 
Pau Claris, mentre s'estigui executant la cruïlla de Pau Claris. Es podrà llavors girar des 
del tronc central de Diagonal sentit besòs cap a Pau Claris, amb ajuda de senyalista. 

Caldrà que els itineraris ciclistes estiguin garantits. 

Per part del Comitè d’Obres es deixa a opció de l’obra passar l’execució de la pintura a 
jornada nocturna. 

Es preveu la necessitat d’ocupar part dels cordons de serveis dels carrers verticals. Cal 
pre-senyalitzar amb plafons de reserva d’estacionament, la prohibició d’aparcament en 
cordo de serveis, en data 06/05. 

● Àmbit 9: Actuacions Acabats. Del 16/05/2022 al 27/05/2022, en horari de treball 
habitual. 

En aquest àmbit es realitzaran treballs d’esborrat del carril bici actual que discorre per 
terciana, així com catifes i passos de vianants compartits. 

Els treballs es realitzaran sempre garantit el pas de vianants i vehicles per les zones 
d’obra, executant els trams per meitats. 

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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