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SENTIT MUNTANYA
1 CARRIL D’ÚS

EXCLUSIU VEÏNAT, 
APARCAMENTS I SERVEIS

MOBILITAT DURANT LES OBRES (DES DE PRINCIPIS D’ABRIL)
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SENTIT MAR
1 CARRIL BUS +

1 CARRIL VEHICLES 
PRIVATS
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Des de La Barceloneta

mercat

Àmbit d’obra

SENTIT MAR
1 CARRIL BUS +

1 CARRIL VEHICLES 
PRIVATS

A partir de l’1 de març s’inicia la reforma de la Via Laietana, en el tram 
comprès entre la plaça d’Urquinaona i la plaça d’Antoni Maura, 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
Jonqueres

Transformar la Via Laietana en una avinguda que prioritza els 
vianants i la mobilitat sostenible: un carrer més agradable, segur i 
saludable, on els vianants siguin els protagonistes.

A conseqüència de les obres, des de principis d’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. d’Antoni Maura. Mentre 
durin les obres, les línies de bus seran desviades.

En sentit mar: hi haurà un carril de circulació de BUS i un carril per a 
vehicle privat.

Durant les obres:

Les línies de BUS 47, V15 i V17, que circulen en sentit 
muntanya, seran desviades per l’av. Marquès de 
l’Argentera, pg. Picasso, pg. Lluís Companys i ronda Sant 
Pere.  El BUS DE BARRI 120, inicialment, manté el seu 
itinerari habitual.

Una setmana abans dels canvis tindreu la informació 
detallada a les parades i a l’interior dels autobusos.

El MERCAT i les BOTIGUES estaran oberts i al vostre 
servei.

S’anirà informant puntualment de les zones de CÀRREGA 
i DESCÀRREGA més properes, durant l’execució de les 
obres.

L’accés als APARCAMENTS de la Via Laietana estarà 
garantit.

L’accés als GUALS existents a la Via Laietana i entorns 
estarà garantit.

Els recorreguts dels VIANANTS estaran degudament 
senyalitzats durant l’execució de les obres.

El pas de VEHICLES D’EMERGÈNCIES I SERVEIS estarà 
totalment garantit.
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