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PRESENTACIÓ OBRES EIXOS VERDS 



01 
 
PROGRAMA SUPERILLA BARCELONA 
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L’Ajuntament de Barcelona aposta per un 

model de ciutat que disposi d’un espai 

públic…  

 

... que situï en el centre a les persones. 

... més segur i saludable. 

... que afavoreixi les relacions socials. 

... que fomenti el comerç de proximitat. 
 

 

Superilla Barcelona és un model d’èxit, molt ben valorat allà on s’ha implantat i amb prestigi 

internacional per aconseguir aquest objectiu.  
 

SUPERILLA BARCELONA 
El model de transformació de l’espai públic 



SUPERILLA BARCELONA 
Xarxes de mobilitat urbana 



SUPERILLA BARCELONA 
Eixos verds a tota la ciutat: Infraestructura ambiental 



SUPERILLA BARCELONA 
Actuació preferent a l’Eixample. Escenari 2030: 21 eixos i 21 places 



4 EIXOS VERDS (4,8 km d’Eix Verd) 
· Consell de Cent (Vilamarí / pg. Sant Joan) 
· Rocafort (av. Roma / Gran Via) 
· Comte Borrell (av. Roma / Gran Via) 
· Girona (Diagonal / Gran Via) 
 
 
4 PLACES (0,76Ha) 
· Consell de Cent / Rocafort 
· Consell de Cent / Comte Borrell 
· Consell de Cent / Enric Granados 
· Consell de Cent / Girona 
 
 
Increment de 5,8 Ha d’espai per a vianants i 
de 1,2 Ha de verd urbà 

SUPERILLA BARCELONA 
Escenari 2023: 4 eixos i 4 places 



SUPERILLA BARCELONA 
El nou model de carrer 



SUPERILLA BARCELONA 
El funcionament general de la mobilitat 



Funcionament general de la càrrega i descàrrega 

 

Es permet la càrrega i descàrrega a tot el llarg del carrer: 
 
• Amb flexibilitat de punt de parada però amb finestres horàries concretes. 
• Facilitar la DUM nocturna. 
• Control amb apps SPRO, temps màxim 30 minuts. 
• Els eixos verds enforteixen l’accés amb modes sostenibles als mercats, i fan més còmode 

l’accés amb accessoris de càrrega, carretons o cargobikes. 
• Possibilitat de fer una aturada per recollir un paquet o desencotxar  de 2 minuts per a tots els 

usuaris 

SUPERILLA BARCELONA 



03    EIX CONSELL DE CENT 
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 LES OBRES 
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
4 eixos verds i 4 places - 10 LOTS D’OBRA 



CALENDARI D’ACTUACIÓ 

30 JUNY  Roda de premsa de presentació de les obres 
  Sessió oberta veïns i comerciants – presentació de les obres 
 
JULIOL Execució obres prèvies (PMR, Bicing, DUM, Motos...) 
 
AGOST Implantació i inici de les obres 
   
MITJANS   2 Sessions obertes amb veïns  i comerciants – presentació fases d’obra 
SETEMBRE  
 
 
DURACIÓ ESTIMADA DE LES OBRES 8,5 MESOS  



2.1. OBRES PRÈVIES 
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OBRES PRÈVIES 
Reubicacions estacions Bicing, PMR, DUM i Motos  



2.2. EXECUCIÓ DE LES OBRES 
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Secció constructiva general 

EXECUCIÓ DE LES OBRES – DETALLS DE L’ACTUACIÓ 



FASE 1 – treballs costat mar 

EXECUCIÓ DE LES OBRES – FASES D’OBRA 

Execució calçada futura 
Execució parterre mar 
Execució parcial vorera mar 
 
Infraestructura Instal·lacions i serveis 
Clavegueram superfície 
Infraestructura xarxa reg 
 
Pas garantit de vehicles emergència 
Accés aparcaments 
Accés botigues i portals 
Habilitació parcial zones CiD 
 
Termini estimat 4 mesos 
Implantació progressiva 
 



FASE 2 – treballs costat muntanya 

EXECUCIÓ DE LES OBRES – FASES D’OBRA 

Execució parterre muntanya 
Execució parcial vorera muntanya 
Execució resta vorera mar (façana) 
 
Infraestructura Instal·lacions i serveis 
SUDS (alimentació freàtic) 
Infraestructura xarxa reg 
 
Pas garantit de vehicles emergència 
Accés aparcaments 
Accés botigues i portals 
Habilitació parcial zones CiD 
 
 
Termini estimat 4 mesos 
Implantació progressiva 
 



Secció constructiva sòl estructural 

EXECUCIÓ DE LES OBRES – DETALLS DE L’ACTUACIÓ 



Secció constructiva paviments 

EXECUCIÓ DE LES OBRES – DETALLS DE L’ACTUACIÓ 



DURANT LES OBRES 



2.4. ACTUACIONS ACOMPANYAMENT 
25 



 Reunions informatives 
 

 Materials informatius que rebrà la ciutadania a les pròpies llars, que es trobarà a les 
porteries, a les zones properes on tindran lloc les actuacions, i a través de tots els 
canals digitals municipals  
 

 Innovarem amb una línia directa d’atenció ciutadana durant les obres: 
 

 Telèfon i mail d’atenció personalitzada durant les obres  
 
 Nou canal de Telegram per anar rebent la informació de les afectacions 
 
 A peu de carrer - informadors en vàries fases temporals 
  
 
 
 
  

POTENT DISPOSITIU D’ACOMPANYAMENT 



ASPECTES GENERALS ACOMPANYAMENT 



ASPECTES GENERALS ACOMPANYAMENT 



CRONOGRAMA ACOMPANYAMENT 1A FASE 

JUNY   
 
• Procés informatiu a PMR’s (en marxa des del juny) 
• Sessió informativa (explicació general de l’obra).  
• Actualització webs informatives del projecte i seguiment a xarxes socials municipals 
 
JULIOL 
  
1a quinzena de juliol: 
• Desplegament d’informadors a comerços (ds del 04/07 amb horari de 10-14h i de 16-20h) 
• Bustiada Carta informativa  
• Sessions específiques a associacions de comerç  
• Posada en marxa del nou canal de Telegram 
• Repartiment del butlletí informatiu inicial de les obres  

 
2a quinzena de juliol: 
• Col·locació de torretes informatives al voltant de les actuacions  
• Cartelleria/avisos a entrades edifcis 
  
  



 
SETEMBRE 
 
1a quinzena de setembre:  
 Inici dispositiu informatiu de servei: col.locació d’avisos d’escala, lones informatives,  

tanques i repartiment del butlletí informatiu de seguiment de les obres 1  
 Sessions informatives obertes ciutadania-explicació concreta de l’obra per trams i eixos  
 
2a quinzena de setembre:  
 Segon desplegament d’informadors a comerços 
 Informació de les possibles afectacions a través de butlletins concrets 
 



 
 
 

Correu d’atenció personalitzada durant les obres: 
superillaBCNobres@bcn.cat (Telèfon properament) 

  
 
 

 
 

Canal de Telegram: 
t.me/ComercEixample 

  
 

www.superilla.barcelona 
 

  
  
 
 
 
  

RECORDATORI DELS CANALS D’ACOMPANYAMENT 

mailto:superillaBCNobres@bcn.cat
http://www.superilla.barcelona/
http://www.superilla.barcelona/
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