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1. Identificació de l’obra 

 

1.1 Àmbit territorial d’afectació i duració de l’obra. 
 

 
- El àmbit territorial afectat serà el corresponent al Districte Municipal de Gràcia 
- L'afectació es a Trav. Sant Antoni i carrer Astúries entre Trav. Sant Antoni i Torrent 
del’Olla. 
- La data d'inici serà el  15/4/2019 i la data final serà el   16/4/2019 

 

1.2 Objectiu de l’obra 
 
- Pavimentació carrer Astúries i Trav. Sant Antoni. 
 
1.3     Data d’aprovació al Comitè d’Obres i Mobilitat 
 
Aprovada al Comitè d’Obres i Mobilitat de data  25  de  març  de  2019.  
 
 
1.4 Fitxa de l’obra 
 

PROMOTOR (Propietat):   AJUNTAMENT DE BARCELONA 

DIRECCIÓ d’OBRA (Empresa):  UTE BAC – IM3 
Adreça:                                                       CIF:  
Director d’Obra (Direcció Técnica):   
Nom i Cognom:  Fernando del Pozo 
Telèfon:                                            mail: f.pozo@ingenieros-im3.com  

 
EMPRESA CONSTRUCTORA (Contractista): UTE PAPSA –G&O  

Adreça:    CIF:  
Cap d’Obra:  
Nom i Cognom: Albert Civit 

Telèfon:                      mail: acivit@gruporomeropolo.com 

Cap de Producció Nom i 
Cognom:

 

Telèfon:                                                      mail: 
 

Coordinador de Seguretat i Salut 

Nom:  Vicenç Llopis 

Telèfon:  639637105                   mail: vllopism@darzal.com 

 
 
1.5 Annexos: 
 

Annex 1. Acta del Comitè d’Obres i Mobilitat. Pendent de rebre’l. 
 
 
 
 



 

 

 
2. Fases d’execució de l’obra 

 
2.1 Fases en que es realitza l’obra.  Dates d’inici i final. Àmbit territorial de 
cadascuna 
 
Fase única. Del 15 al 16 d’Abril de 2019. 
 
 

Fase única:  Data d’inici: 15/04/2019            Data final:  16/04/2019 

Tram afectat: Carrer Astúries entre Trav. Sant Antoni i Tte Olla, i Trav. Sant Antoni. 

 
 

 

3. Execució de l’obra 
 
3. 1. Fase única 
 

Fase única 
 

3. 1.1 Descripció i horari dels treballs. 
  

- Els treballs a realitzar seran els següents:  
 
Pavimentació carrer Astúries i Trav. Sant Antoni.  
 
- L'horari de treball serà en  Horari diürn comprés entre les 08.00 i les   20.00 
 
-Quan tinguin que treballar en dissabte o diumenge, s’informarà prèviament a Comitè 
d’obres i GUB per conèixer les afectacions.  
 
D’acord amb l’Ordenança de Medi Ambient, l’article 44.6 obres, l’horari de 
treball serà: 

 L’horari de treball ha d’estar comprès entre les 09.30 i les 18 hores per a les obres 
de serveis i canalitzacions, i entre les 8 i les 21 hores per a la resta d’obres, totes 
elles de dilluns a divendres. L’horari de funcionament de la maquinària es fixa entre 
les 8 i les 20 hores. Només en casos especials, que per la seva gravetat, 
complexitat o urgència així ho requereixin, es podrà variar aquest horari amb una 
sol·licitud prèvia a l’Ajuntament, qui determinarà de manera motivada els nous 
horaris i, si fos el cas, la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica. 

 
3. 1.2 Restriccions circulatòries 

 
La Travessia Sant Antoni romandrà tallada al trànsit, així com carrer Astúries entre 
Trav. Sant Antoni i Torrent de l’Olla. 
 
S’anirà treballant des del costat Besòs, per alliberar quan abans la cruïlla Astúries – 
Badia per deixar pas als usuaris del parquing. 
 
 

3. 1.3 Afectació al transport públic 
 
- Cap afectació. 

 



 

 

3. 1.4 Afectació als vianants 
 

-    El pas dels vianants quedarà assegurat amb una mida mínima de 1 m. d’amplada per 
la vorera.  

  
 

3. 1 5 Afectacions semafòriques 
 
- Cap afectació semafòrica.  
 
3. 1.6 Altres afectacions a l’ordenació del trànsit 

 
S’eliminarà provisionalment l’estacionament de carrega i descarrega del carrer Astúries.  
 
Es farà comunicació a tots els guals i comerços per avisar-los del tall d’aquests dies. 
 

3. 1.7 Ordenació provisional del trànsit. Desviaments i itineraris alternatius 
 

- S’adjunta plànol. 

 
     3. 1.8 Afectació a carril Bici 

 - Cap carril Bici afectat. 

3. 1.9 Implantació de l’obra 
 

a) Col·locació dels panells informatius d'obres. 
 
- Aquest panells s’han de col·locar el dia 12/04/2019. 
- S'haurà d'escriure  el codi: " PA xxx-16" , 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. 

 
b) Treballs previs a realitzar abans de la implantació i  data: 
 
Anteriorment a l' inici de les actuacions, els panells informatius han d'estar col·locats 
i tapats, en llocs que siguin visibles. 

 La senyalització provisional d’obres i codi hauran d’estar col·locades a una 
alçada mínima de 2’60m a la part inferior. 
 La prohibició d'estacionament serà a partir del 15/04/2019, i la col·locació 
d’aquesta i enviament de les fotografies d’aquesta col·locació serà el dia 
05/04/2019 com a data màxima, en els punts indicats anteriorment 3.  

 
Amb vuit(8) 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 gu_ut06@bcn.cat .  
 
 

3. 1.10 Altres afectacions generades per l'obra. 
 

Cap. 
 

3. 1.11 Restitució al estat original o següent fase. 

mailto:gu_obres@bcn.cat
mailto:serveigruabsm@bsmsa.cat
mailto:gu_ut06@bcn.cat


 

 

 
Si durant les obres de treball hi ha qualsevol desperfecte a la via pública causada 
per aquestes obres seran restituïdes al seu estat original. 
 
 

3. 1.12  Annexos 
 

Annex 2. 1 Plànols facilitats per l'empresa. 
 
 
 
Annex 2. 2 Plànol GUB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









PLÀNOL DESVIAMENT GUB 



 

 

 
4. Relació de destinataris. 

 

DC - Divisió de Coordinació: genèric 

DT - Divisió Territorial: genèric 

DTR - Divisió de Trànsit: genèric 

SCC - Sala Conjunta Comandament: genèrics 

UPD - Unitat de Planificació de Dispositiu : genèric 

GREIC – Gabinet de Relacions Externes i Comunicació: genèric. 

UIPA - Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat: genèric 

UT6, UT6. Intendent cap, inspector cap i genèric 
UNO2, UNO2,  Inspector cap i genèric 

 
1.-Gerència de Seguretat i Prevenció : 

 jsamso@bcn.cat  
 
2.-Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures: 

 mvaldesl@bcn.cat 
 

3.-Direcció d'Infraestructures:  

 cchico@bcn.cat, aabellab@bcn.cat;  

 jmcodony@gpogroup.com, lortiz@gpogroup.com 
 
4.-Direcció Serveis Mobilitat: 

 bhuarte@bcn.cat, jbenlliure@bcn.cat, agomila@bcn.cat, rrios@bcn.cat, 
cctubcn@bcn.cat, gu_cct1@bcn.cat 

 
5.-SPEIS: 

 jribasd@bcn.cat, speisoperacions@bcn.cat, cge@bcn.cat 
 
6.- KONECTA: 

  Coord092080@grupokonecta.com,  bigestio@bcn.cat, amarquezg@konecta.com 
 
7.- Generalitat de Catalunya: 

 coordinadortecnicsbarcelona@gencat.cat 
 
8.-  SCC - Cap PGME : 

 marc.patxot@gencat.net 
 
9.- TRANSPORTS PÚBLICS: 
 
TMB: crt@tmb.cat,  agironella@tmb.cat, fblanco@tmb.cat, mllanos@tmb.cat, 
gcamunas@tmb.cat  
BARCELONA CITYTOUR:  r.esteban@barcelonacitytour.com, 
 llopez@barcelonacitytour.com 
AUTHOSA:  authosa@transportsciutatcomtal.es, fruizp@marfina.net 
TUSGSAL:  ajnieto@tusgsal.es, fjgonzalez@tusgsal.es,  
JULIA-CITY TOUR:  inspeccionbct@julia.net 
AUDICA: audica@audica.com 
BAIXBUS: ccontrol1@baixbus.com, mgomez@baixbus.com, parades@baixbus.com, 
transit.oliveras@baixbus.com, transit.rosanbus@baixbus.com 
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CIVICAT: civicat@gencat.cat, jordi.mallol@gencat.cat; magda.cusido@gencat.cat;  
 
 
SGMT: ctorres@sgmt.cat 
SOLER I SAURET: dgutierrez@solerisauret.com, info@solerisauret.com 
FECAV: fecav@fecav.es 
AUTORITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT: ilopez@amb.cat, 
info@ambmobilitat.cat 
MONBUS: info@monbus.cat, mduran@monbus.cat,  
SAGALES: info@sagales.com, 
SARBUS: info@sarbus.com,  
 
 
 
 
10.- GRUP AMBULÀNCIES: 

 coordinadortecnicsbarcelona@gencat.cat, isabelfigueras@gencat.cat 

 jose.mallol@ambulanciasdomingo.com 

 jfuentes@tscambulancies.com 

 marribas@ambulanciestomas.cat 
 
11.- PREMSA DE L'ALCALDIA: 

 mpigem@bcn.cat, premsa@bcn.cat 

 bsolerc@bcn.cat  
 
12.- ALTRES 

 mmartinezj@bcncat 
 
Regidoria afectada: jraboso@bcn.cat, jabascal@bcn.cat 

 

Fernando del Pozo – f.poxo@ingeniros-im3.com 

Pol Gonzalvo – p.gonzalvo@ingenieros-im3.com 

Vicenç Llopis – vllopism@darzal.com 

Albert Civit – acivit@gruporomeropolo.com 

Juan Manuel Talavero – jmtavalero@utepavimentacio.com 
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5.  ACER 
 
Aquesta afectació ha estat introduïda a l’aplicació informàtica:  ACER III. 
Es pot consultar a la web del Ajuntament de Barcelona: 
http://w20.cat:1100/aceriii_intenet/acer.aspx. 
 
També es pot consultar la informació general de l’obra a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Barcelona: 
www.bcn.cat/obres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Anul·lació dels treballs 
 
Per anul·lació dels treballs per problemes tècnics o meteorològics s’ha de trucat amb 

antelació suficient als següents núm. de telèfon: 

 

Abans de les 15:00 hores als 932 915 025 / 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 092 demanant pel Cap de Sala. 

 

 

 

 
 

 

   Guàrdia Urbana 

   Unitat Territorial  Gràcia 

    ENTRADA SORTIDA 

     núm.  núm.  00660-2019 

26/3/2019 

José Rivas Guerrero 

Inspector en cap 

Unitat Territorial Gràcia 
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Guàrdia Urbana
Gràcia UT-06

Av. Vallcarca núm. 205
08032 Barcelona
Telèfon 93 / 3264000
Fax 93 / 3264007Tall d’un carrer amb un carril de circulació:

Tall d’un carrer amb dos carrils de circulació:

Tall d’un carrer amb 3 carrils de circulació:

Tall de carrer amb doble protecció de zona davant desnivell per excavació o
presència de treballadors



Z:\QUOTA\DC-OBRES\Modelos señales\Pancartes word\Senyals 05.doc

Guàrdia Urbana
Gràcia UT-06

Av. Vallcarca núm. 205
08032 Barcelona
Telèfon 93 / 3264000
Fax 93 /3264007

Pancartes i pals metal·lics

Es recorda l’obligatorietat de col·locar senyalització lluminosa a la nit, per tal de
garantir la seguretat del trànsit. 



Guàrdia Urbana
Gràcia UT-06

CAv. Vallcarca núm. 205
08032 Barcelona
Telèfon 93 /3264000
Fax 93 /3264007

20 mm.

15 mm.

Fons vermell
lletres blanques
de 30 mm.

40 mm.

R-307
400 mm.

600 mm.

1050 mm.



 

 
 

  
 
Guàrdia Urbana 
Gràcia UT-06 
 

Av. Vallcarca núm. 205 
08032 Barcelona 
Telèfon 933264000 
Fax 933264007 
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