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Comencen les obres del col·lector de l’avinguda 

Diagonal, una actuació clau per adaptar el sistema de 

clavegueram als efectes del canvi climàtic 

» L’Ajuntament de Barcelona inicia la primera fase de les obres d’ampliació del 

col·lector de la Diagonal entre el passeig de Sant Joan i el carrer Girona, que 

posteriorment arribarà fins a la plaça de Francesc Macià 

 

» Les obres tenen un cost de 7,7 milions d’euros (IVA inclòs) i està previst que finalitzin 

el mes de gener de 2022. Es tracta d’una actuació imprescindible també per a la 

connexió de la xarxa de tramvies per l’avinguda Diagonal 

 

» Les obres comportaran afectacions a la mobilitat. A partir del 23 de novembre la 

calçada central de l’avinguda Diagonal quedarà tallada al trànsit privat, des de Roger 

de Llúria fins a Aragó, i s’haurà de desviar bàsicament per Aragó o Mallorca, en sentit 

Llobregat i per Rosselló o València en sentit Besòs 

 

» El desdoblament permetrà augmentar la capacitat actual de desguàs de l’eix drenant 

de l’Avinguda Diagonal i reduir així els riscos d’inundació a la zona en cas de 

fenòmens de pluja intensa 

 

» Aquesta és una actuació prioritària recollida al Pla Director Integral de Sanejament de 

Barcelona (PDISBA) en compliment dels compromisos de la Declaració d’Emergència 

Climàtica per adaptar el sistema de clavegueram i drenatge als efectes del canvi 

climàtic 

 

 

Les obres d’ampliació del col·lector de l’avinguda Diagonal, que s’inicien dilluns vinent, 

permetran executar el desdoblament d’un tram del col·lector de l’avinguda Diagonal, entre el 

carrer Girona i la connexió amb la cambra del Passeig Sant Joan, mitjançant la construcció d’un 

nou col·lector de secció rectangular. 

L’actuació és una obra necessària per fer un salt qualitatiu a la xarxa de clavegueram de la 

zona i alhora imprescindible per poder executar després la connexió de la xarxa de tramvies 

per l’avinguda Diagonal. El projecte municipal s’ha realitzat a través de l’empresa municipal 

Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA), en col·laboració amb la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC), i les obres, amb un pressupost total de 7,7M€ amb l’IVA inclòs, seran 

executades per BIMSA. La longitud del desdoblament és de 309 metres i tenen una durada 

prevista de 14 mesos, fins al gener de 2022. Les actuacions suposaran afectacions sobre la 

mobilitat en aquest àmbit. Tal com es fa de manera habitual, el Comitè d’Obres i Mobilitat ha 

treballat per tal de minimitzar-les, conjuntament amb la Guàrdia Urbana, que durà a terme els 

desviaments corresponents per garantir la mobilitat ciutadana. 
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El col·lector de l’avinguda Diagonal és una gran infraestructura hidràulica i sanitària de la ciutat 

de Barcelona, construïda a finals del segle XIX, que té com a objectiu recollir i gestionar el 

transport de les aigües residuals i pluvials que es generen als barris del costat muntanya de la 

mateixa avinguda. El col·lector te secció de mitja volta amb un amplada màxima de 5,6 metres i 

una alçada que arriba als 3,6 metres i està construït amb obra tradicional de pedra en la solera 

i parets i totxana massissa en  la volta. Aquests tipus de construcció destaca per la seva 

solidesa i durabilitat.    

El creixement demogràfic i urbanístic, sumat als efectes del canvi climàtic, ha contribuït a 

incrementar la demanda drenant de la ciutat en general i de la zona en particular, fet que 

provoca la necessitat d'augmentar la capacitat de gran part de la xarxa primària de 

clavegueram.  

En condicions de temps sec, el col·lector de Diagonal transporta un cabal constant en torn de 1 

m3 per segon, però en condicions d’episodis de pluja el col·lector augmenta el seu cabal fins a 

la seva capacitat màxima de 96 m3 per segon. En aquest sentit, el desdoblament d’un tram del 

col·lector de la Diagonal entre els carrers Girona i Passeig de Sant Joan, que tot just s’inicia, 

dona resposta a aquesta necessitat d’incrementar les capacitats de transport d’aigües pluvials 

en uns dels sectors més crítics de la ciutat. 

Aquesta obra de desdoblament parcial permet incrementar el cabal màxim en aquest tram 

comprès entre els carrers Girona i Passeig de Sant Joan,  passant dels 96 m3 per segon 

actuals, a 160 m3 per segon. Perquè aquest increment de capacitat sigui efectiu i no perjudiqui 

el funcionament del sistema de drenatge dels entorns ha estat necessari dissenyar dos obres 

especials en els dos extrems del nou col·lector desdoblat: 
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 La primera obra consisteix en construir una càmera de distribució de cabals, situada en 

la cruïlla del carrer Girona  i dissenyada per repartir de forma efectiva els percentatges 

d’aigua que han de circular per cada un dels col·lectors, l’existent i el desdoblat.  

 I una segona obra especial situada a la cruïlla del passeig de sant Joan, dissenyada per 

incorporar de forma efectiva el cabal desviat al col·lector desdoblat cap a la càmera de 

dissipació situada al mateix passeig de sant Joan.  

Addicionalment també es construeix un tercer col·lector de 0,6 m d’amplada i 1,65 m d’alçada a 

la banda mar que té per objectiu recollir les aigües residuals dels habitatges del costat mar de 

la Diagonal. 

 

 

El desdoblament permetrà augmentar en un 70% la capacitat actual de desguàs i millorarà el 

funcionament del sistema de col·lectors de la zona compresa entre els carrers Milà i Fontanals, 

Girona i Bailèn, per a episodis de pluja amb un període de retorn de 10 anys (T=10 anys). 

Els objectius de l'actuació són: 

 Disminuir el risc d’inundació i circulació d’aigua en superfície a l’avinguda Diagonal. 

 Disminuir el risc d’inundació i circulació d’aigua en superfície als carrers Milà i 

Fontanals, Girona i Bailèn. 

 Allargar la vida útil del sistema de clavegueram evitant els efectes erosius del 

funcionament en càrrega i prevenir incidències en l’estructura de la instal·lació. 

 Millorar la conservació i la neteja del col·lector existent de la Diagonal en el tram del 

desdoblament. 

Els models hidràulics elaborats per BCASA preveuen que aquesta actuació contribuirà a la 

millora del funcionament  del sistema de clavegueram i drenatge de la Diagonal i el seus 

entorns. 

 

A B C 
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Aquesta intervenció representa la primera fase d’una obra estratègica prevista al Pla Director 

Integral de Sanejament de Barcelona (PDISBA) que arribarà fins a la plaça de Francesc Macià i 

que suposarà una reducció molt important del risc d’inundació. 

Aquest Pla director permet que Barcelona avanci en assolir els compromisos adquirits en la 

Declaració d’Emergència Climàtica, amb la millora del sistema de clavegueram i drenatge per 

adaptar aquesta infraestructura als efectes del canvi climàtic: l’augment de la temperatura, la 

menor disponibilitat d’aigua, l’increment de les inundacions i el retrocés de les platges.  

 

Futura connexió de la xarxa de Tramvia 

Les obres d’aquest col·lector també suposen una actuació necessària per unir  el Trambaix i el 

Trambesòs, sumant així un nou sistema de transport públic que connectarà 9 municipis de 

l’Àrea Metropolitana. La connexió del tramvia possibilitarà avançar cap a una ciutat més 

sostenible, més saludable, més amable i millor connectada.  

 

La unió del Trambaix i el Trambesòs per la Diagonal no es pot dur a terme si abans no s’aborda 

la millora d’aquest col·lector, atès que un cop implantada la infraestructura tramviària no serà 

possible realitzar obres de clavegueram d’aquest abast. Es tracta, per tant, d’un pas previ i 

necessari per unir ambdós trams de la xarxa tramviària de la ciutat. 
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Afectacions importants a la mobilitat 

 

Les obres tindran una important afectació a la mobilitat en aquest àmbit de la ciutat. A partir de 

la tarda del 23 de novembre, a conseqüència dels treballs, la calçada central de l’avinguda 

Diagonal quedarà tallada al trànsit privat, des de Roger de Llúria fins a Aragó. Tal i com 

s’assenyala al plànol adjunt, els itineraris alternatius a la Diagonal seran bàsicament el carrer 

Aragó o Mallorca, per als vehicles que circulin en sentit Llobregat. Els que es desplacin en 

sentit Besòs, des del tronc central de la Diagonal seran desviats obligatòriament pel carrer 

Rosselló i els que entrin a la Diagonal pel lateral, des del passeig de Gràcia, hauran de baixar 

per Pau Claris per anar a buscar el carrer València. 

 

 

 
 

Mentre durin les obres, el passeig de Sant Joan perdrà la continuïtat a l’alçada de la plaça de 

Mossèn Jacint Verdaguer (connexió mar-muntanya) i per tant, caldrà utilitzar també altres vies 

alternatives. Les vies transversals que creuen la Diagonal es mantindran obertes, amb algunes 

afectacions en moments puntuals i el lateral muntanya continuarà tal com està actualment. 

Destacar que en tot moment es garantirà l’accés a guals i vehicles d’emergències. 

 

Per altra banda, i en relació a la circulació d’autobusos, les obres comportaran l’anul·lació de 6 

parades i afectaran a 8 línies, 6 de TMB ( 6, 33, 34, V19, D50 i 19), i 2 de Tugsal (N1 i N4) que 

hauran de modificar el seu recorregut. Per cobrir el servei es crearan tres parades noves i 

també s’utilitzaran parades ja existents.  La informació específica de cada línia, les afectacions i 

els itineraris alternatius estaran degudament assenyalats a les diferents parades.  
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Pel que fa a les bicicletes, es recomana que les que circulin en sentit Besòs utilitzin els carrils 

existents al carrer Girona/carrer València, per descongestionar la zona de la Diagonal. Tots els 

recorreguts estaran assenyalats, i també hi haurà itineraris per als vianants.  
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Les obres es faran de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 hores i tindran una durada de 14 

mesos. L’ocupació viària més important durarà fins al juliol del 2021, a partir d’aquí s’anirà 

reobrint progressivament el trànsit en algunes de les vies afectades.  

 

El Comitè d’Obres i Mobilitat ha treballat i continuarà treballant per minimitzar l’impacte que 

aquestes obres puguin generar i la Guàrdia Urbana es desplegarà a la zona per efectuar els 

desviaments corresponents. Tota la informació es podrà consultar a la web d’obres de 

l’Ajuntament barcelona.cat/obres. 

 

A més de les afectacions de mobilitat, aquesta obra també afectarà a part de l’arbrat de la 

zona. Un total d’11 arbres, 6 exemplars de plàtan i 5 alzines es retiraran per poder executar 

l’actuació. Les alzines es traslladaran i replantaran a altres punts de la ciutat. A més, per 

facilitar les tasques de l’obra, les brigades de Parcs i Jardins realitzaran actuacions de poda en 

25 arbres més, 12 exemplars de plàtans i 13 d’alzines. 

 

 

Pla Director Integral de Sanejament de Barcelona (PDISBA) 

 

Aquesta obra constitueix una de les tres obres prioritàries i de més envergadura recollides al 

Pla Director Integral de Sanejament de Barcelona (PDISBA), juntament amb les obres 

d'ampliació de l'eix drenant del carrer Vila i Vilà i la del dipòsit de retenció d’aigües pluvials de 

l'avinguda Prim. 

El PDISBA és, per tant, una eina de resiliència urbana que recull un conjunt d’estratègies 

d’adaptació orientades a reduir la vulnerabilitat del medi urbà i per protegir les persones, els 

béns i el medi ambient. 

Aquest pla respon a un compromís de ciutat per poder donar resposta als reptes de futur 

derivats de la crisi climàtica i es converteix en el primer pla de clavegueram i drenatge de 

Barcelona desenvolupat, de forma transversal, en clau canvi climàtic. 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/obres/
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El pla es va elaborar partint d’una diagnosi acurada de la situació actual i de diferents escenaris 

futurs, des de pluges normals a la ciutat fins a fenòmens extraordinaris amb més de 500 anys 

de període de retorn.  

 

Tram final de la fase 2  de la millora del sistema de drenatge del Paral·lel 

 

Coincidint amb l’inici d’obres del col·lector de Diagonal, les actuacions de la segona fase de la 

millora del sistema de drenatge als entorns de l’Avinguda del Paral·lel, la Ronda de Sant Pau i 

el carrer Vila i Vilà, arriben ja al 95% de l’execució i es preveu que finalitzin el mes de 

desembre. 

 

Aquesta actuació té com a objectiu incrementar la capacitat hidràulica de la xarxa drenant 

davant d’episodis de pluja significatius, mitigar els problemes d’inundacions que es produeixen 

a la part baixa de Ciutat Vella i el Poble-sec i preservar la seguretat a la zona.  

 

Actualment s’estan realitzant els treballs finals de pavimentació de voreres, la preparació de la 

calçada per procedir a la pavimentació, col·locació d’embornals i preparació dels escocells per 

la plantació d’arbrat. 

 

Paral·lelament, ja està en fase d’adjudicació el procés de licitació del projecte de la Fase 3, 

entre els carrers Palaudàries i Bella Dorita. 

 

 

 

 

 


