
INFORMACIÓ BÀSICA DERIVADA DE LES OBRES PREVISTES PER A LA VIA LAIETANA 

 

La Via Laietana és un carrer anòmal: té la mateixa amplada que un carrer de l'Eixample però té 2 sentits. 

Per la Via Laietana hi passen cada dia 47.400 vehicles.  

Posem-ho en context, els carrers verticals de l'Eixample son  de la mateixa amplada que Via Laietana 

com Balmes, Aribau o Muntaner, entre Gran via i Diputació hi passen entre 20 i 25.000 cotxes diaris.  

A Via Laietana doncs hi passen  més del doble de cotxes.  

Malgrat el gran nombre de cotxes que la travessen, és un carrer que té afectada molt sovint la seva 

mobilitat:  abans de la pandèmia hi havia 128 actes anuals. 

Reduir el nombre de cotxes que travessen aquesta via diàriament és necessari i per això és 

imprescindible aquesta reforma. 
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1. OBRES A EXECUTAR I PLANIFICACIÓ 

 

A partir de l’1 de març s’inicia la reforma de la Via Laietana, que tindrà una durada prevista de 14 
mesos. Les obres inclouen: 
 

• Renovació i millora de les xarxes de serveis existents en el subsòl  
Treballs necessaris per renovar la xarxa d’aigua potable, millorar la xarxa elèctrica, i de 
telecomunicacions municipals i implantar canalitzacions de serveis, entre d’altres. 
 

• Reurbanització de la Via Laietana i del carrer de les Jonqueres 
Transformar la via en un eix pacificat pensat per a les persones i potenciar la transversalitat del carrer 
sense perdre la capacitat vertebradora i d’enllaç que té actualment. 

 

Com quedarà la secció Via Laietana desprès de la reforma? 
 
Aquesta imatge virtual mostra la secció que mantindrà la Via Laietana després de la reforma. A l’esquerra 
de la imatge es direcció mar, a la banda dreta direcció muntanya. 

                                                                                                                                                       
Vorera   –   carril compartit BUS + bici  –         carril 30 vehicle privat           // carril bus/taxi/local – carril bici -vorera 

 



Com s’executaran les obres? Primera fase 
 
A partir de l’1 de març, la primera implantació tindrà lloc al tram comprès entre la plaça Urquinaona i el 
carrer de les Jonqueres, a la banda Besòs (franja groga). Seran treballs per renovar les canalitzacions 
d’aigua i s’afectarà el carril de serveis que hi ha actualment (aparcament de motos i una petita zona de 
càrrega i descàrrega). En aquesta fase no s’afecta la mobilitat.  
 

 
 
Quan s’acabin aquests treballs, previst a principis d’abril, és quan ja s’abordaran les canalitzacions i 
treballs de millora dels serveis del subsòl de la banda Llobregat (des de Urquinaona i fins a la plaça 
Antoni Maura). 
Amb aquesta fase ja es produeix una afectació a la mobilitat general de vehicles de la Via Laietana i que 
s’explica en el següent apartat. 
 
Segona fase 
Desprès es treballaran en les canalitzacions de la banda Besòs (entre Jonqueres i pl. Antoni Maura) i 
començaran els treballs d’urbanització.  
Els detalls de la segona fase no es poden donar actualment doncs s’ha de passar per Comitè d’Obres 
que autoritza i dona les dates exactes de les afectacions, però la informació serà publica i proactiva, amb 
els elements comunicatius oportuns per la seva difusió. 
 
 
 
 



 
2. MOBILITAT 

 
Vehicles privats 
 
A conseqüència de les obres, a partir de principis abril hi haurà afectacions a la mobilitat de vehicles 
que es detallen a continuació i es mostren en el plànol adjunt 
 
 En sentit muntanya: la circulació de vehicles quedarà restringida a un carril d’ús exclusiu per al 

veïnat, aparcaments i serveis, que arribarà fins a l’av. Francesc Cambó / pl. Antoni Maura. 
 
 En sentit mar: hi haurà un carril de circulació de BUS i un carril per a vehicle privat 

 



 
 

Autobusos 
A conseqüència de les obres, a partir de principis d’abril hi haurà afectacions a la circulació 
d’autobusos. Els canvis en les línies d’autobús estaran anunciats amb suficient antelació a les 
parades de bus i a l’interior dels autobusos 
 
Tot i que es detallarà en el seu moment la previsió és: 
 
 En sentit muntanya: 

Les línies 47, V15 i V17 veuran modificat el seu recorregut i seran desviades per l’av. Marquès de 
l’Argentera, pg Picasso, pg Lluís Companys i ronda Sant Pere (            ) 



El bus de barri 120 inicialment no veurà modificat el seu recorregut. Quan avanci l’obra, si hi haurà un 
moment que haurà de modificar el seu recorregut. 

 En sentit mar no hi haurà cap afectació  
 

 
Informar que quan acabin les obres, els autobusos tornaran a recuperar el seu itinerari per la Via 
Laietana. 
 
Metro 
No hi haurà cap afectació significativa a la sortida de Metro de la parada Urquinaona de la línia IV (groga) 
existent a la cruïlla Via Laietana / c. de les Jonqueres. 
 
Vianants 
Quan es vagin desenvolupament els treballs de renovació de les xarxes de serveis serà necessari obrir 
rases, que quedaran totalment protegides per a la seguretat dels vianants i sempre es senyalitzaran els 
recorreguts alternatius per als vianants. Si les rases coincideixen en els frontals de comerços i porteries 
sempre hi haurà passarel·les o accessos que faciliten l’accés a cada lloc. 



 
Durant tota l’obra sempre estaran senyalitzats els recorreguts dels vianants. 
 
Bicicletes 
Actualment (abans de les obres) no hi ha cap carril per a les bicicletes a la Via Laietana i per tant, durant 
l’execució tampoc hi haurà cap espai específic per a la seva circulació. 
 
Quan acabi l’obra de reforma les bicicletes tindran el seu espai a la Via Laietana: un carril de pujada 
(sentit muntanya) i un carril, compartit amb BUS de baixada ( sentit mar).  
 
 
 
  



3. SERVEIS 

 
Reubicació zones de càrrega i descàrrega 
 

A mesura que es vagin desenvolupant les obres s’anirà informant de la reubicació de zones de càrrega i 
descàrregues de les zones afectades. El butlletí de seguiment de les obres informarà mensualment de les 
zones de càrrega i descàrrega més properes a les zones d’obres. 
 
Reubicació parades taxi 
 
A la plaça d’Antoni Maura hi ha una parada de taxis de 4 places. Aquesta està previst que es traslladi al 
carrer Joaquin Pou, en el moment de l’afectació.  
 
Places reservades en superfície per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR) i per a Hotels 
 
Les places de PMR i les places reservades d’hotel, que hi ha en els carrers de l’entorn de la Via Laietana 
es mantenen i no està previst cap canvi. En cas que es produís alguna modificació seria prèviament 
comunicada al titular i/o afectat. 
 

  



5. ACCIONS INFORMATIVES I DE COMUNICACIÓ DE LES OBRES DE VIA LAIETANA 

 
Les diferents ACCIONS INFORMATIVES I DE COMUNICACIÓ  que s’impulsaran a conseqüència de 
l’inici de les obres de la Via Laietana i de les corresponent afectacions són: 
 
PARTICIPACIÓ 
 

• Convocatòria Comissió de Seguiment ampliada. 8/02/22 

• Consells de Barri: 
o Gòtic (15/02/22) 
o Sant Pere, Santa Caterina-Ribera (17/02/22) 
o Barceloneta (24/02/22) 
 

• Reunions per facilitar informació a col·lectius i equipaments singulars : 
 
COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ A VEÏNAT I COMERÇOS 
 
Uns quinze dies abans de l’inici de les obres i, entre 10 i 7 dies abans de les diferents afectacions 
principals per les obres es duran a terme les accions de comunicació necessàries. 
 

• Informadors 

• Distribució avisos d’escala i comerços. 

• Col·locació cartells d’obra i lones que identifiquin l’actuació, les dades de l’empresa adjudicatària i 
altres dades específiques de l’obra 

• Inserció de peces informatives en revistes i premsa local i de barri així com mitjans de comunicació 
de gran tirada 

• Edició d’un Butlletí periòdic de seguiment de les obres on es detallin els treballs a realitzar , les 
afectacions a serveis i la planificació de les obres. Difusió prevista a  partir de: 

1. MÒBIL: Canal de Telegram Comerç Ciutat Vella  t.me/ComercCiutatVella  
2. MAIL: Butlletí Ciutat Vella ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella 
3. WEB: Web de Ciutat Vella ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella  

• Inserció informació en pàgines web municipals: 
o Apartat específic Web Pla Superilla Barcelona 
o Web d’Obres Ajuntament 
o Web Districtes 
o Informació a les xarxes socials municipals , grups de telegram, associacions comerciants 

https://t.me/ComercCiutatVella
https://comunica.barcelona.cat/newsletters/subscribe/?lang=ca&source=3
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca

