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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 Sarrià-
Sant Gervasi 

- L'afectació es a la Via Augusta entre el Carrer de l’Hort de la Vila i el Carrer de 
Demestre.       

- La data d'inici serà el  21/4/2019 i la data final serà el   9/6/2019 
 

1.2 Objectiu de l’obra 
 

- Reparació de les juntes de dilatació. 
 
1.3 Data d’aprovació al Comitè d’Obres i Mobilitat 
 

- Aprovada al Comitè d’Obres i Mobilitat de data  27  de  març  de  2019.  
 
1.4 Fitxa de l’obra 
 

PROMOTOR (Propietat): AJUNTAMENT DE BARCELONA 
Responsable: Alberto Soriano Ruiz Telèfon:  932 91 40 76                                              
DIRECCIÓ d’OBRA (Empresa): IPLAN GESTIÓN INTEGRAL SL 
Adreça: C/ Llacuna núm. 161           Barcelona                                           CIF: B64906845 
Director d’Obra (Direcció Técnica):  
Nom i Cognom: Daniel Pallàs Pino 
Telèfon:                   662 531 185                            mail: dpallas@iplangestion.com 

 
EMPRESA CONSTRUCTORA (Contractista): UTE Manteniment estructures vials 
Barcelona 
Adreça: C/ Cobalt núm.44 Cornella de Llobregat                                                      CIF: U88147517 
Cap d’Obra  
Nom i Cognom: Miguel Ángel Mateos 
Telèfon:  627 639 469                                             mail: mmateos@ohl.es 
Cap de Producció 
Nom i Cognom: 
Telèfon:                                                                   mail: 

 
Coordinador de Seguretat i Salut 
Nom i Cognom: Oriol Llop 
Telèfon: 639 891 063                                              mail: oriol@tulpan.es 

 
 

1.5 Annexos: 
 

Annex 1. Acta del Comitè d’Obres i Mobilitat. 
 

CODI SICOI: 05-2019G0015 

1.- Juntes Via Augusta (Districte de Sarrià - Sant Gervasi) 
CODI SICOI: 05-2019G0015 
Es presenta la coordinació de les obres de pavimentació del túnel del pg. de la Bonanova 
(planificada en el Comitè OM del 13 de març per executar-la el 21 d’abril) i la reparació de 
cinc juntes de la Via Augusta al tram entre els carrers Demestre i Hort de la Vila. 



 
Els treballs de reparació de les cinc juntes es programa en dues fases: la Fase 1 de 
reparació del costat Llobregat de les juntes que es farà coordinada amb la pavimentació 
del Túnel de la Bonanova; i la Fase 2 consistent en la reparació del costat Besòs de les 
juntes, amb les següents condicions: 
 
- Fase 1. El 21 d’abril del 2019. Reparació del costat Llobregat de la Via Augusta 
entre Demestre i Hort de la Vila. Es treballarà amb dos equips començant per la reparació 
de dues de les juntes situades entre Pau Alcover i Demestre. La restricció es farà en dues 
subfases, per garantir les ocupacions de les maquinàries de fresat i pavimentat i facilitar 
la circulació pel costat Besòs de la calçada. Per garantir la seguretat es situarà un 
senyalista a la confluència d'Hort de la Vila i Cia Augusta del costat Llobregat de 
l’ocupació. 
 
Serà necessari retirar l’estacionament del costat Llobregat de Via Augusta, el 12 d’abril es 
col·locarà la senyalització excepcional per obres.  
 
Es farà una visita in situ amb GU Obres per comprovar si es poden mantenir dos carrils 
de circulació en sentit sortida i un en sentit entrada de la Ciutat. Després de la visita es 
conclueix que es deixarà un únic carril de circulació per sentit. Durant la jornada es 
valorarà deixar 2 carrils de sortida i un d'entrada. 
 
- Fase 2. El 09 de juny del 2019. Reparació del costat Besòs de la Via Augusta 
entre Demestre i Hort de la Vila. Es treballarà amb dos equips. Els treballs es faran tallant 
la calçada costat Besòs, habilitant dos carrils de circulació en sentit sortida i un carril 
sentit entrada de la Ciutat per la calçada costat Llobregat. Si per la tarda es complica la 
circulació, per l’operació tornada del pont de la Segon Pasqua, s’habilitaran dos carrils 
d’entrada i un de sortida. 
Serà necessari el suport d’un senyalista al pas de vianants de Pau Alcover. 
 
Condicions de les obres:  
- Les parades de bus dels dos sentits de circulació situades al tram entre els carrers 
Demestre i Pau Alcover s’anul·laran durant les dues fases. 
 
- La implantació es farà a partir de les 08h. Els treballs que generin soroll no es 
podran iniciar fins les 09h. Es preveu finalitzar els treballs a les 20h. Es coordinarà la 
desimplantació dels desviaments amb la pavimentació del túnel. 
 
- El c. Demestre quedarà en atzucac des del c. Anglí i als carrers Pau Alcover i Hort 
de la Vila s’anul·larà el gir a Via Augusta sentit mar, només es podrà circular en sentit 
sortida de la Ciutat.  
 
- És necessari actualitzar els plànols amb les condicions pactades al Comitè OM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
1a fase.  

 
1a Subfase:  Data d’inici: 21/04/2019    A partir de les  09:00h    
Tram afectat: Carrils d’entrada ciutat des del C/ Demestre fins el C/ Pau Alcover.  
 
 
2a Subase:  Data d’inici: 21/04/2019     Un cop finalitzada la 1a Subfase        
Tram afectat: Carrils d’entrada ciutat des del C/ Pau Alcover fins el C/ l’Hort de la Vila. 
 
 
2a fase. 
 
Fase única:  Data d’inici: 09/06/2019       A partir de les 09:00      
Tram afectat: Carrils sortida ciutat des del C/ l’Hort de la Vila fins el C/ Demestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



3. Execució de l’obra 
 

3. 1. Nombre de fase 
 
1a Fase  

 
3. 1.1 Descripció i horari dels treballs. 

  
- Els treballs a realitzar seran els següents:  
 

1ª Subfase: 
 

· Consta de la reparació de les dues juntes de dilatació que s’executaran 
per meitats ocupant els tres carrils d’entrada ciutat entre el carrer de Pau 
Vila i el carrer Demestre el dia 21/04/2019  

· La implantació de l’obra i execució de les restriccions de circulació 
necessàries. 

· Un cop finalitzada aquesta subfase s’iniciarà immediatament la següent 
fase. 

 
2ª Subfase: 

 
· Consta de la reparació de les de tres juntes de dilatació que s’executaran 

per meitats ocupant els tres carrils d’entrada ciutat entre el carrer de l’ Hort 
de la Vila i el carrer Pau Alcover el dia 21/04/2019 

· La implantació de l’obra i execució de les restriccions de circulació 
necessàries. 

 
 

- L'horari de treball serà en  Horari diürn comprés entre les 09.00 i les   19.00 
 
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 8 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 

 
- Reparació de les cinc juntes de dilatació per meitats de calçada, ocupant en 

aquesta fase els tres carrils del sentit mar de la Via Augusta. Aquesta fase  consta 
de dues subfases. 

- Aquesta execució coincideix amb les obres de pavimentació que es realitzaran el 
túnel de Bonanova el mateix diumenge 21 d’abril de 2019 amb el núm. de PA066-
19 i degut aquest treballs es realitza un tall total previ del tronc central de la Via 
Augusta. 

 
1ªSubfase: 

 
- Consta de la reparació de les dues juntes de dilatació entre el carrer Pau Alcover i 

el carrer Demestre. 
- Iniciarem amb el tall total del carrer Demestre, desviant el trànsit pel carrer d’Anglí 

amb un senyalista que permetrà l’accés els veïns i els accessos el pàrquings. Així 



mateix es realitzarà una restricció de carril a la sortida del carrer Demestre amb la 
Via Augusta i una senyal d’obligació prohibint la sortida direcció mar.   

- El trànsit del carrer de l’Hort de la Vila en sentit Besòs, es senyalitzarà amb una 
senyal d’obligació a la dreta en la cruïlla de Via Augusta. Impedint els creuaments 
de vehicles a la Via Augusta.  

- Per poder realitzar aquesta fase es realitzarà un tall dels tres carrils de la Via 
Augusta sentit mar. Aquest tall serà realitzat per l’empresa que realitza la 
pavimentació del túnel. 

- El trànsit de la Via Augusta sentit muntanya es realitzarà amb una restricció de 
carrils, des de la Plaça de l’Orient i que l’arribar el túnel de Bonanova la circulació 
del trànsit serà pel lateral de la Via Augusta fins el final del mateix. 

- La circulació en sentit muntanya serà de dos carrils utilitzant el carril lent i el 
central de la Via Augusta sentit muntanya, en el cas que no sigui possible es 
deixarà un carril ample en els dos sentits de la marxa. 

- El trànsit de la Via Augusta sentit mar es realitzarà  amb una restricció de carril 
amb inici des del carrer de Salvador Mundi, deixant un sol carril en sentit entrada 
ciutat, realitzant una illeta en el carrer de l’Hort de la Vila i el desviament es farà 
fins arribar a ocupar el carril ràpid sentit muntanya. 

- Per aquest motiu serà necessari realitzar la col·locació de una línia de detenció 
amb cinta adhesiva de color blanc, al pas de vianants ubicat a la cruïlla de la Via 
Augusta amb Pau Alcover. Així mateix es necessari ubicar un senyalista en aquest 
punt per donar pas els vianants afectats per la falta de visibilitat del semàfor. 

- Aquest desviament tornarà a la seva calçada original després del Carrer 
Demestre. 

- Els carrils habilitats en aquesta ocasió degut a les obres estaran separats i 
delimitats amb cons de 90 cm. cada 2,5 metres en tot l’àmbit de l’obra.  

- El desviament a partir del carrer Pau Alcover en sentit mar fins a la reincorporació 
a la calçada habitual serà d’un carril en aquest tram. 
 
2ª Subfase: 

 
- Consta de la reparació de les tres juntes de dilatació entre el carrer Pau Alcover i 

el carrer de l’Hort de la Vila, es realitza un tall dels tres carrils sentit mar. 
- En aquesta subfase, la senyalització, els senyalistes i els desviaments es 

mantindran igual que en la 1ªsubfase amb la excepció que el desviament 
d’entrada ciutat serà més reduït per poder realitzar els treballs, tenint que ocupar 
el carril ràpid sentit muntanya de la Via Augusta abans de la junta de dilatació mes 
pròxima al carrer de l’Hort de la Vila. 

- Al finalitzar aquesta reparació de la 2ª subfase, es tindrà que  retornar el vial en el 
seu estat anterior. 

 
 

3. 1.3 Afectació al transport públic 
 

S’anul·laran  dues parades de transport públic la primera es la núm. 1573 ubicada la 
Via Augusta a la calçada d’entrada ciutat i la segona parada de transport públic que 
quedarà anul·lada es la núm. 133 ubicada a la Via Augusta entre el C/ Demestre i el 
C/ Pau Alcover. 

 
3. 1.4 Afectació als vianants 
 

- L’actuació es íntegrament a la calçada i no hi haurà cap afectació els vianants, ja 
que no hi haurà treballs a la vorera ni els passos de vianants.  

  
 

3. 1 5 Afectacions semafòriques 
 

- Per a realitzar aquestes tasques de reparació no serà necessari realitzar cap 



modificació semafòrica. 
 
3. 1.6 Altres afectacions a l’ordenació del trànsit 

 
- Caldrà prohibir l’estacionament de turismes situat a la Via Augusta al costat 

Llobregat entre el carrer de l’Hort de la Vila fins el carrer Pau Alcover. 
- Es tancarà amb tanques metàl·liques de color groc les dues sortides 

d‘estacionament de motocicletes que hi ha al costat Llobregat de la Via Augusta,  
deixant oberta la entrada i sortida del carrer de l’Hort de la Vila. 

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

- No hi haurà talls de trànsit excepte el Túnel de Bonanova que restarà tancat per 
la obra de referència: Pavimentació del Túnel.  Hi haurà restriccions en els carrils 
de circulació disponibles de la via.  
 

     3. 1.8 Afectació a carril Bici 

- Per a realitzar aquestes tasques de reparació i degut a que no hi ha carril bici en 
aquesta via  no serà necessari realitzar cap desviament. 

-  
3. 1.9 Implantació de l’obra 

 
a) Col·locació dels panells informatius d'obres  

 
- Aquest panells s’han de col·locar en la primera fase el dia 21/04/2019. 
- S'haurà d'escriure  el codi: " PA077-19" , 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: 
 

- 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 en primera fase serà a partir de  21/04/2019, a les 
08.00h. La col·locació d’aquesta i enviament de les fotografies d’aquesta 
col·locació serà el dia 13/04/2019 com a data màxima, en els punts indicats 
anteriorment. 

- 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 a la Unitat Territorial de Guàrdia Urbana 
afectada. 

 
c) Planificació dels treballs de senyalització horitzontal, vertical i semaforització així 
com senyalització de l'obra. 

 
1ªSubfase: 

 
- Prèviament s’haurà col·locat la presenyalització excepcional de prohibició 

d’estacionament amb l’antelació descrita anteriorment. 
- En el cas de que hi hagi algun vehicle estacionat, s’haurà de retirar mitjançant la 

grua municipals. 
- El tram afectat per la obra es senyalitzarà amb les panells corresponents i que 

consten en els plànols en cada una de les fases. 
- Consta de la reparació de les dues juntes de dilatació en la calçada en sentit 

entrada ciutat entre el carrer Pau Alcover i el carrer Demestre. 

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


- Per poder realitzar aquesta fase es realitzarà un tall dels tres carrils de la Via 
Augusta sentit mar. Aquest tall serà realitzat per l’empresa que realitza la 
pavimentació del túnel. 

- El trànsit de la Via Augusta sentit muntanya es realitzarà amb una restricció de 
carrils mitjançant cons de 90 cm. de diàmetre, que s’iniciarà des de la Plaça de 
l’Orient, amb la senyalització TP18, TR301, TS53 i TR400a; que al arribar el túnel 
de Bonanova la circulació del trànsit serà pel lateral de la Via Augusta fins el final 
del mateix senyalitzant el fi de prohibicions per obres TR500 tal i com consta en el 
plànol adjuntat. 

- La circulació en sentit muntanya serà de dos carrils utilitzant el carril lent i el 
central de la Via Augusta sentit muntanya, en el cas que no sigui possible es 
deixarà un carril ample en els dos sentits de la marxa. 

- El trànsit de la Via Augusta sentit mar es realitzarà  amb una restricció de carril 
mitjançant cons de 90 cm. de diàmetre, des del carrer de Salvador Mundi amb la 
senyalització, TP18, TR301i TS54 deixant un sol carril en sentit entrada ciutat, 
realitzant una illeta en el carrer de l’Hort de la Vila i el desviament es farà fins 
arribar a ocupar el carril ràpid sentit muntanya senyalitzat prèviament amb la 
TS60. 

- En el cas que la circulació del lateral de la Via Augusta en sentit mar generi  
retenció a la seva cruïlla amb el carrer de l’Hort de la Vila, serà necessari col·locar 
un senyalista per donar pas els vehicles per millorar la fluïdesa del trànsit.   

- En aquesta subfase el desviament d’entrada ciutat s’allargarà fins el carrer Pau 
Alcover. A partir d’aquest punt s’ocuparà el primer carril sentit muntanya de la Via 
Augusta.  

- Per aquest motiu serà necessari realitzar la col·locació de una línia de detenció 
amb cinta adhesiva de color blanc, al pas de vianants ubicat a la cruïlla de la Via 
Augusta amb Pau Alcover. Així mateix es necessari ubicar un senyalista en aquest 
punt per donar pas els vianants afectats per la falta de visibilitat del semàfor. 

- Aquest desviament tornarà a la seva calçada original després del Carrer 
Demestre, senyalitzat novament el canvi de carril amb la TS60 i amb la senyal de 
fi de prohibicions TR500 abans d’arribar a la Plaça de l’Orient. 

- El trànsit del carrer de l’Hort de la Vila en sentit Besòs, es senyalitzarà amb una 
senyal d’obligació a la dreta TR400a en la cruïlla de Via Augusta. Impedint els 
creuaments de vehicles a la Via Augusta.  

- Els carrils habilitats en aquesta ocasió degut a les obres estaran separats i 
delimitats amb cons de 90 cm. cada 2,5 metres en tot l’àmbit de l’obra.  

- En el carrer Demestre es realitzarà un tall total amb tanques metàl·liques de color 
groc, senyal de d’obligació TR400b i senyal de entrada prohibida R101. Desviant 
el trànsit pel carrer d’Anglí amb un senyalista que permetrà l’accés els veïns i els 
accessos el pàrquings del tram afectat. Així mateix es realitzarà una restricció de 
carril amb cons de 90 cm a la sortida del carrer Demestre amb la Via Augusta i 
una senyal d’obligació a la dreta TR400a, prohibint la sortida direcció mar.   

- Un cop finalitzats els treballs de la 1ªsubfase, es seguirà amb les tasques de la 
2ªsubfase. 

 
2ª Subfase: 

 
- Consta de la reparació de les tres juntes de dilatació entre el carrer Pau Alcover i 

el carrer de l’Hort de la Vila, es realitza un tall dels tres carrils sentit mar. 
- En aquesta subfase, la senyalització, els senyalistes i els desviaments es 

mantindran igual que en la 1ªsubfase amb la excepció que el desviament 
d’entrada ciutat serà mes reduït per poder realitzar els treballs, tenint que ocupar 
el carril ràpid sentit muntanya de la Via Augusta abans de la junta de dilatació mes 
pròxima al carrer de l’Hort de la Vila.. 

- Un cop finalitzats els treballs, es retiraran els elements que formen l’àmbit de l’obra 
i les restriccions de trànsit. 

- Es restituiran els estacionaments, zones reservades, i zones de contenidors, en 
les mateixes condicions que es trobaven abans dels treballs. 



 
d) Recurs necessaris de l’empresa pels treballs d’implantació.  

- Operaris  senyalistes en tots aquells punts on hi hagi una restricció de trànsit per 
indicar d’aquestes i per informar als usuaris dels itineraris a seguir. 

- Cons de 90cm  en numero suficient per poder realitzar les restriccions provisionals 
de trànsit. 

3. 1.10 Altres afectacions generades per l'obra. 
 

- Aquesta execució coincideix amb les obres de pavimentació que es realitzaran el 
túnel de Bonanova el mateix diumenge 21 d’abril de 2019 i degut aquest treballs 
es realitza un tall total previ del tronc central de la Via Augusta. 

 
 

 
3. 1.11 Restitució al estat original o següent fase. 
 

- La restitució de l’espai públic està prevista pel mateix dia 21/04/2019 a les 19.00h, 
recuperant la via tal i com estava abans. Excepte les restriccions realitzades pels 
treballs en el Túnel de Bonanova. Quedant pendent de realitzar la fase 2 el dia  
09/06/2019, amb les condicions següents: 

 
3. 1.12  Annexos 

 
Annex 2. 1 Desviaments del trànsit i itineraris alternatius. 

 
Annex 3. 1 Senyalització horitzontal i vertical. 

 
- La senyalització horitzontal i vertical existent actualment es deixarà si aquesta no 

contradiu la provisional d'obra, la resta de senyalització vertical i horitzontal s'ha 
d'eliminar.  

- S’hauran de col·locar catadiòptrics reflectants en les new jerseis de forma alterna. 
 

     Annex 4. 1 Senyalització d’obra 
 

- 
Es pot accedir al manual de senyalització per obres a les vies urbanes a la web 
d’urbanisme de Barcelona seguint la següent adreça d’enllaç: 

 
http://w110.bcn.cat/portal/site/Urbanisme/menuitem.38ead442d60e56329fc59fc5a2e
f8a0c/?vgnextoid=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchanne
l=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES 

Annex 5. 1 Panells informatius. 
 

- 
 

Annex 6. 1 Plànols facilitats per l'empresa. 
 

-  
 
 
 

 
 

http://w110.bcn.cat/portal/site/Urbanisme/menuitem.38ead442d60e56329fc59fc5a2ef8a0c/?vgnextoid=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/Urbanisme/menuitem.38ead442d60e56329fc59fc5a2ef8a0c/?vgnextoid=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/Urbanisme/menuitem.38ead442d60e56329fc59fc5a2ef8a0c/?vgnextoid=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES


Expedient: Senyal Nº:       01 Unitats:

Anotacions: Localització:Lateral Via Augusta - abans del C/Salvador 

2011OB000590 1

Pancartes i pals metàl·lics. Fons groc, lletres negres       Mundí
alçada 150mm, mínim. Lletra Helvètica Medium 
Condensend. Tallat vermell.

1,35 m.

0,9 m.



Expedient: Senyal Nº:         2 Unitats:

Anotacions: Localització: Lateral  Via Augusta abans del carrer de   

2011OB000590 1

Pancartes i pals metàl·lics. Fons groc, lletres negres       l'Hort de la Vila.          
alçada 150mm, mínim. Lletra Helvètica Medium 
Condensend. Tallat vermell.

1,35 m.

0,9 m.



Expedient: Senyal Nº:         3 Unitats:

Anotacions: Localització:

2011OB000590 1

Pancartes i pals metàl·lics. Fons groc, lletres negres 
alçada 150mm, mínim. Lletra Helvètica Medium 
Condensend. Tallat vermell.

Via Augusta despres del carrer Demestre 

1,35 m.

0,9 m.



Expedient: Senyal Nº:        4 Unitats:

Anotacions: Localització:Via Augusta abans del carrer Demestre

2011OB000590 1

Pancartes i pals metàl·lics. Fons groc, lletres negres 
alçada 150mm, mínim. Lletra Helvètica Medium 
Condensend. Tallat vermell.

1,35 m.

0,9 m.



Expedient: Senyal Nº:5 Unitats:

Anotacions: Localització:

2011OB000590 1

Pancartes i pals metàl·lics. Fons groc, lletres negres 
alçada 150mm, mínim. Lletra Helvètica Medium 
Condensend. Tallat vermell.

A l'inici de la reestricció de la Via Augusta amb Pl l'Orient

1,35 m.

0,9 m.

am25434
Tachado



Expedient: Senyal Nº: Unitats:

Anotacions: Localització:

2011OB000590 6 1

Pancartes i pals metàl·lics. Fons groc, lletres negres 
alçada 150mm, mínim. Lletra Helvètica Medium 
Condensend. Tallat vermell.

A l'entrada del carrer Demestre amb carrer d'Anglí

1,75 m.

1,75 m.

am25434
Tachado



ACTUACIÓ: SUBSTITUCIÓ JUNTS VIA AUGUSTA

AFECTACIÓ A LA CIRCULACIÓ DIUMENGE DIA 21 ABRIL DE 2019:

  SENTIT SORTIDA BARCELONA UN CARRIL

  SENTIT ENTRADA BARCELONA UN CARRIL

  TRAM DE JUNTS AFECTATS

- POSSIBILITAT DE MODIFICAR LA DISTRIBUCIÓ DELS CARRILS D'ENTRADA I SORTIDA EN FUNCIÓ DE LES INDICACIONS DE LA GUÀRDIA URBANA.

SUBSTITUCIÓ JUNTS VIA AUGUSTA

1/1.250 TALL DE CARRIL - FASE 1

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

DIA 21 ABRIL

MARÇ - 2019

A3

01

N

Còdi plànol:

Full:

Escala:

Data:

Títol de la actuació:

Títol del plànol:

Format original:

Autor del projecte:
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ZONA D'APARCAMENTS

A ALLIBERAR
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PARADA BUS 1573. ANUL·LADA

ÀMBIT D'ACTUACIÓ TÚNELS
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P

SENYALISTA

MARCA VIAL LINIA DETENCIÓ

SENYALISTA

ZONA A SENYALITZAR

ESTRUCTURES VIALS



ACTUACIÓ: SUBSTITUCIÓ JUNTS VIA AUGUSTA

AFECTACIÓ A LA CIRCULACIÓ DIUMENGE DIA 21 ABRIL DE 2019:

  SENTIT SORTIDA BARCELONA UN CARRILS

  SENTIT ENTRADA BARCELONA UN CARRIL

  TRAM DE JUNTS AFECTATS

- POSSIBILITAT DE MODIFICAR LA DISTRIBUCIÓ DELS CARRILS D'ENTRADA I SORTIDA EN FUNCIÓ DE LES INDICACIONS DE LA GUÀRDIA URBANA.

SUBSTITUCIÓ JUNTS VIA AUGUSTA

1/1.250 TALL DE CARRIL - FASE 2

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

DIA 21 ABRIL

MARÇ - 2019

A3

02

N

Còdi plànol:

Full:

Escala:

Data:

Títol de la actuació:

Títol del plànol:

Format original:

Autor del projecte:

A

T

E

N

C

I

Ó

ZONA D'APARCAMENTS

A ALLIBERAR

ZONA D'ACTUACIÓ F2

ÀMBIT D'ACTUACIÓ TÚNELS

PARADA BUS 1573. ANUL·LADA

A

T

E

N

C

I

Ó

PARADA BUS 133. ANUL·LADA

ZONA ESPERA I MANIOBRA

MAQUINARIA AGLOMERAT

E

x

c

e

p

t

e

 

v

e
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s
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 TANCAMENT ACCÉS

 APARCAMENT MOTOS

 TANCAMENT ACCÉS

 APARCAMENT MOTOS

S
T

O
P

SENYALISTA

SENYALISTA

ZONA A SENYALITZAR

ESTRUCTURES VIALS

MARCA VIAL LINIA DETENCIÓ



3. 2. Nombre de fase 
 
2a Fase  

 
3. 2.1 Descripció i horari dels treballs. 

  
- Els treballs a realitzar seran els següents:  
 
 

· Consta de la reparació de les cinc juntes de dilatació que s’executaran per 
meitats ocupant els tres carrils sortida ciutat entre el carrer de l’ Hort de la 
Vila fins el carrer Demestre dia 09/06/2019  

· La implantació de l’obra i execució de les restriccions de circulació 
necessàries. 

 
 

- L'horari de treball serà en  Horari diürn comprés entre les 09.00 i les  19.00 
 
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 8 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. 2.2 Restriccions circulatòries 

 
- Començarem retirant amb la grua els vehicles de les zones prèviament 

senyalitzades. 
- A continuació es realitzarà un tall total en el carrer Demestre cruïlla amb carrer 

d’Anglí, desviant el trànsit pel carrer d’Anglí amb un senyalista que permetrà 
l’accés i la sortida dels veïns del tram afectat..  

- El trànsit de la Via Augusta sentit muntanya es realitzarà amb una restricció de 
carrils, que s’iniciarà des de la Plaça de l’Orient, deixant dos carrils en sentit 
muntanya, pels carrils invertits del costat Llobregat de la calçada.  

- Aquest desviament es mantindrà fins arribar el interior del túnel de Bonanova. 
- A la Via Augusta amb Pau Alcover. Així mateix es necessari ubicar un senyalista 

en aquest punt per donar pas als vianants afectats per la falta de visibilitat del 
semàfor. 

- En el carrer Pau Alcover serà necessari ubicar un tercer senyalista que ajudarà a 
realitzar les maniobres d’entrada i sortida en aquest carrer des de o cap a la Via 
Augusta al sentit muntanya. 

- El trànsit del carrer de l’Hort de la Vila en sentit Llobregat, es senyalitzarà amb una 
senyal d’obligació a la dreta en la cruïlla de Via Augusta. Impedint els creuaments 
de vehicles a la Via Augusta.  

- El trànsit de la Via Augusta sentit mar es realitzaran amb dos restriccions: 
- La primera restricció, s’inicia al interior del Túnel de Bonanova, començant la 

restricció vint metres abans de la sortida. Deixant un sol carril sentit mar.  
- La segona restricció, s’inicia des del carrer de Salvador Mundi, realitzant una illeta 

en el carrer de l’Hort de la Vila. 
- En el cas que la circulació del lateral de la Via Augusta en sentit mar generi  



retenció a la seva cruïlla amb el carrer de l’Hort de la Vila, serà necessari col·locar 
un senyalista per donar pas els vehicles per millorar la fluïdesa del trànsit.   

- El trànsit del carrer de l’Hort de la Vila en sentit Besos, s’impedirà els creuaments 
de vehicles a la Via Augusta.  

- Aquesta restricció finalitzarà el sobrepassar el carrer Demestre.  
- Els carrils habilitats en aquesta ocasió degut a les obres estaran separats i 

delimitats amb cons de 90 cm. Cada 2,5 metres en tot l’àmbit de l’obra.  
- Al finalitzar aquesta reparació es tindrà que  retornar el vial en el seu estat 

anterior. 
 

 
3. 2.3 Afectació al transport públic 

 
S’anul·larà la parada de transport públic núm. 133 ubicada a la Via Augusta entre el C/ 
Demestre i el C/ Pau Alcover. 

 
3. 2.4 Afectació als vianants 
 

- L’actuació es íntegrament a la calçada i no hi haurà cap afectació els vianants, ja 
que no hi haurà treballs a la vorera ni els passos de vianants.  

  
 

3. 2 5 Afectacions semafòriques 
 

- Per a realitzar aquestes tasques de reparació no serà necessari realitzar cap 
modificació semafòrica. 

 
3. 2.6 Altres afectacions a l’ordenació del trànsit 

 
- Caldrà prohibir el diferents trams d’estacionament de turismes situats a la Via 

Augusta: 
 En el costat Llobregat, en el tram que hi ha entre el carrer de l’Hort de la 

Vila fins el pas de vianants del carrer Pau Alcover. 
 En costat Besos en els dos trams que estan ubicats entre el carrer 

Demestre fins el carrer de l’Hort de la Vila 
 

- Es tancarà amb tanques metàl·liques de color groc les dues sortides 
d‘estacionament de motocicletes que hi ha al costat Llobregat de la Via Augusta,  
deixant oberta la entrada i sortida del carrer de l’Hort de la Vila. 

 
3. 2.7 Ordenació provisional del trànsit. Desviaments i itineraris alternatius 
 

- Hi haurà un únic tall de trànsit en el carrer Demestre en la seva cruïlla amb el 
carrer d’Anglí, deixant pas amb un senyalista pels veïns. Obligant el trànsit a 
continuar la marxa pel carrer d’Anglí.     
 

     3. 2.8 Afectació a carril Bici 

- Per a realitzar aquestes tasques de reparació i degut a que no hi ha carril bici en 
aquesta via  no serà necessari realitzar cap desviament. 

-  
3. 2.9 Implantació de l’obra 

 
a) Col·locació dels panells informatius d'obres  

 
- Aquest panells s’han de col·locar en la segona fase el dia 09/06/2019. 



- S'haurà d'escriure  el codi: " PA077-19" , 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: 
 

- 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 de la segona fase serà a partir de  09/06/2019, a 
les 08.00h. La col·locació d’aquesta i enviament de les fotografies d’aquesta 
col·locació serà el dia 01/06/2019 com a data màxima, en els punts indicats 
anteriorment. 

- 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 a la Unitat Territorial de Guàrdia Urbana 
afectada. 

 
c) Planificació dels treballs de senyalització horitzontal, vertical i semaforització així 
com senyalització de l'obra. 

 
- Reparació de les cinc juntes de dilatació per meitats de calçada, ocupant en 

aquesta fase els tres carrils del sentit muntanya de la Via Augusta.  
- Prèviament s’haurà col·locat la presenyalització excepcional de prohibició 

d’estacionament amb l’antelació descrita anteriorment. 
- En el cas de que hi hagi algun vehicle estacionat, s’haurà de retirar mitjançant la 

grua municipals. 
- El tram afectat per la obra es senyalitzarà amb les panells corresponents i que 

consten en els plànols en cada una de les fases. 
- El trànsit de la Via Augusta sentit muntanya es realitzarà amb una restricció de 

carrils mitjançant cons de 90 cm. de diàmetre, que s’iniciarà des de la Plaça de 
l’Orient, amb la senyalització TP18, TR301, TS52; deixant dos carrils en sentit 
muntanya. Ocupant el carril lent i el central del sentit mar de la calçada abans 
d’arribar el carrer Demestre senyalitzat prèviament amb la TS62. Aquest 
desviament es mantindrà fins arribar el túnel de Bonanova, lloc on la circulació del 
trànsit retornarà a la seva calçada ordinària amb la senyal TR500. 

- Els carrils habilitats en aquesta ocasió degut a les obres estaran separats i 
delimitats amb cons de 90 cm. Cada 2,5 metres en tot l’àmbit de l’obra.  

- En el carrer Demestre cruïlla amb carrer d’Anglí es realitzarà un tall total amb 
tanques metàl·liques de color groc, senyal de d’obligació a l’esquerra TR400b i 
senyal de entrada prohibida TR101, desviant el trànsit pel carrer d’Anglí amb un 
senyalista que permetrà l’accés i la sortida dels veïns del tram afectat. Així  mateix 
en el carrer Demestre amb la Via Augusta es reforçarà el tall amb tanques grogues 
entrelligades i senyal TR101 de prohibició per evitar la incorporació cap a la Via 
Augusta.  

- Degut el desviament descrit anteriorment serà necessari realitzar la col·locació  
d’una línia de detenció amb cinta adhesiva de color blanc, al pas de vianants 
ubicat uns metres abans de la cruïlla de la Via Augusta amb Pau Alcover. Així 
mateix es necessari ubicar un senyalista en aquest punt per donar pas els 
vianants afectats per la falta de visibilitat del semàfor. 

- En el carrer Pau Alcover es senyalitzarà la entrada prohibida amb la TR101 en el 
seu accés, deixant un pas d’entrada i sortida a aquest carrer per un únic carril amb 
un senyalista que els ajudarà a realitzar les maniobres d’entrada i sortida cap o 
des de la Via Augusta en sentit muntanya. 

- El trànsit del carrer de l’Hort de la Vila en sentit Llobregat, es senyalitzarà amb una 
senyal d’obligació a la dreta R400a en la cruïlla de Via Augusta. Impedint els 
creuaments de vehicles a la Via Augusta.  

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


- El trànsit de la Via Augusta sentit mar es realitzaran dos restriccions mitjançant 
cons de 90 cm. de diàmetre: 

- La primera restricció, s’inicia al interior del Túnel de Bonanova, començant la 
restricció vint metres abans de la sortida del mateix i senyalitzant prèviament amb 
la TP18, TR301, TS55,R401a i TS60. Deixant un sol carril sentit mar. Degut a que 
l’inici de la senyalització es al interior del Túnel de la Bonanova serà necessari 
senyalització nocturna en aquest tram. 

- La segona restricció, s’inicia des del carrer de Salvador Mundi amb la 
senyalització, TP18, TR301i TS54 deixant un sol carril en sentit mar, realitzant una 
illeta en el carrer de l’Hort de la Vila. 

- En el cas que la circulació del lateral de la Via Augusta en sentit mar generi  
retenció a la seva cruïlla amb el carrer de l’Hort de la Vila, serà necessari col·locar 
un senyalista per donar pas els vehicles per millorar la fluïdesa del trànsit.   

- El trànsit del carrer de l’Hort de la Vila en sentit Besos, es senyalitzarà amb una 
senyal d’obligació a la dreta R400a en la cruïlla de Via Augusta. Impedint els 
creuaments de vehicles a la Via Augusta.  

- Aquesta restricció finalitzarà el sobrepassar el carrer Demestre, senyalitzat amb la 
senyal de fi de prohibicions TR500 abans d’arribar a la Plaça de l’Orient. 

- Els carrils habilitats en aquesta ocasió degut a les obres estaran separats i 
delimitats amb cons de 90 cm. Cada 2,5 metres en tot em àmbit de la obra.  

- Al finalitzar aquesta reparació es tindrà que  retornar el vial en el seu estat 
anterior. 

- Un cop finalitzats els treballs, es retiraran els elements que formen l’àmbit de l’obra 
i les restriccions de trànsit. 

- Es restituiran els estacionaments, zones reservades, i zones de contenidors, en 
les mateixes condicions que es trobaven abans dels treballs. 

 
d) Recurs necessaris de l’empresa pels treballs d’implantació.  

- Operaris  senyalistes en tots aquells punts on hi hagi una restricció de trànsit per 
indicar d’aquestes i per informar als usuaris dels itineraris a seguir. 

- Cons de 90cm  en numero suficient per poder realitzar les restriccions provisionals 
de trànsit. 

3. 2.10 Altres afectacions generades per l'obra. 
 

- Sense especificar. 
 

3. 2.11 Restitució al estat original o següent fase. 
 

- La restitució de l’espai públic està prevista pel mateix dia 09/06/2019, recuperant la 
via tal i com estava abans. 

-  
3. 2.12  Annexos 

 
Annex 2. 2 Desviaments del trànsit i itineraris alternatius. 

 
Annex 3. 2 Senyalització horitzontal i vertical. 

 
La senyalització horitzontal i vertical existent actualment es deixarà si aquesta no 
contradiu la provisional d'obra, la resta de senyalització vertical i horitzontal s'ha 
d'eliminar.  

S’hauran de col·locar catadiòptrics reflectants en les new jerseis de forma alterna. 
 

     Annex 4. 2 Senyalització d’obra 
 



Es pot accedir al manual de senyalització per obres a les vies urbanes a la web 
d’urbanisme de Barcelona seguint la següent adreça d’enllaç: 

 
http://w110.bcn.cat/portal/site/Urbanisme/menuitem.38ead442d60e56329fc59fc5a2e
f8a0c/?vgnextoid=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchanne
l=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES 

Annex 5. 2 Panells informatius. 
 

 
Annex 6. 2 Plànols facilitats per l'empresa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://w110.bcn.cat/portal/site/Urbanisme/menuitem.38ead442d60e56329fc59fc5a2ef8a0c/?vgnextoid=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/Urbanisme/menuitem.38ead442d60e56329fc59fc5a2ef8a0c/?vgnextoid=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/Urbanisme/menuitem.38ead442d60e56329fc59fc5a2ef8a0c/?vgnextoid=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES


Expedient: Senyal Nº:      11 Unitats:

Anotacions: Localització:Lateral Via Augusta - abans del C/Salvador 

2011OB000590 1

Pancartes i pals metàl·lics. Fons groc, lletres negres       Mundí
alçada 150mm, mínim. Lletra Helvètica Medium 
Condensend. Tallat vermell.

1,35 m.

0,9 m.



Expedient: Senyal Nº:         2 Unitats:

Anotacions: Localització: Lateral  Via Augusta abans del carrer de   

2011OB000590 1

Pancartes i pals metàl·lics. Fons groc, lletres negres       l'Hort de la Vila.          
alçada 150mm, mínim. Lletra Helvètica Medium 
Condensend. Tallat vermell.

1,35 m.

0,9 m.



Expedient: Senyal Nº:        3 Unitats:

Anotacions: Localització:Via Augusta abans de la sortida del

2011OB000590 1

Pancartes i pals metàl·lics. Fons groc, lletres negres       Tunel de Bonanova
alçada 150mm, mínim. Lletra Helvètica Medium 
Condensend. Tallat vermell.

1,35 m.

0,9 m.



Expedient: Senyal Nº:         4 Unitats:

Anotacions: Localització:

2011OB000590 1

Pancartes i pals metàl·lics. Fons groc, lletres negres 
alçada 150mm, mínim. Lletra Helvètica Medium 
Condensend. Tallat vermell.

Via Augusta sortida del Tunel de Bonanova 

1,35 m.

0,9 m.



Expedient: Senyal Nº:5 Unitats:

Anotacions: Localització:

2011OB000590 2

Pancartes i pals metàl·lics. Fons groc, lletres negres 
alçada 150mm, mínim. Lletra Helvètica Medium 
Condensend. Tallat vermell.

A l'entrada del carrer Demestre amb carrer d'Anglí

1,75 m.

1,75 m.

am25434
Tachado



Expedient: Senyal Nº:6 Unitats:

Anotacions: Localització:Inici de reestricció a la Via Augusta amb 

2011OB000590 1

Pancartes i pals metàl·lics. Fons groc, lletres negres       Plaça de l'Orient.
alçada 150mm, mínim. Lletra Helvètica Medium 
Condensend. Tallat vermell.

1,35 m.

0,9 m.



Expedient: Senyal Nº: 7                                 Unitats:

Anotacions: Localització: Via  Augusta  abans del carrer Demestre

2011OB000590         1

Pancartes i pals metàl·lics. Fons groc, lletres negres 
alçada 150mm, mínim. Lletra Helvètica Medium 
Condensend. Tallat vermell.

1,35 m.

0,9 m.



ACTUACIÓ: SUBSTITUCIÓ JUNTS VIA AUGUSTA

AFECTACIÓ A LA CIRCULACIÓ DIUMENGE DIA 9 JUNY DE 2019:

  SENTIT SORTIDA BARCELONA UN CARRIL

  SENTIT ENTRADA BARCELONA UN CARRIL

  TRAM DE JUNTS AFECTATS

- POSSIBILITAT DE MODIFICAR LA DISTRIBUCIÓ DELS CARRILS D'ENTRADA I SORTIDA EN FUNCIÓ DE LES INDICACIONS DE LA GUÀRDIA URBANA.

SUBSTITUCIÓ JUNTS VIA AUGUSTA

1/1.250

TALL DE CARRILSENYALITZACIÓ

PROVISIONAL

DIA 9 JUNY

MARÇ - 2019
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Títol de la actuació:
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4. Relació de destinataris. 
 

DC - Divisió de Coordinació: genèric 

DT - Divisió Territorial: genèric 

DTR - Divisió de Trànsit: genèric 

IN- Inspecció Nocturna: 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 

UT5 - genèric 
UNO3 - genèric 

 
1.-Gerència de Seguretat i Prevenció : 

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

• mvaldesl@bcn.cat 
• amale@ext.bcn.cat 

 
3.-Direcció d'Infraestructures:  

• aabellab@bcn.cat; cpuiggim@bcn.cat; mprades@bcn.cat 
• jmcodony@gpogroup.com, lortiz@gpogroup.com; mmoreno@gpogroup.com 

 
4.-Direcció Serveis Mobilitat: 

• bhuarte@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 : 

• itpg31224@gencat.cat 
 
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 i TCC:  fjdelgado@moventia.net 
• TUSGSAL:  ajnieto@tusgsal.es, fjgonzalez@tusgsal.es 
• JULIA-CITY TOUR:  inspeccionbct@julia.net 
• AUDICA: audica@audica.com 
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• BAIXBUS: ccontrol1@baixbus.com, mgomez@baixbus.com, 
parades@baixbus.com, transit.oliveras@baixbus.com, 
transit.rosanbus@baixbus.com 

• 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,  
• MOVENTIS: sbellido@moventiagrup.net 

 
10.- GRUP AMBULÀNCIES: 

• coordinadortecnicsbarcelona@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.- Regidoria afectada: 

•  mgrifell@bcn.cat, jfargas@bcn.cat, jfrigola@bcn.cat 

 

13.- Empresa responsable  

• dpallas@iplangestion.com 
• mmateos@ohl.es 
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5. Ordre/Comunicat de servei vinculat al Pla d’Actuació 
 

 L’actuació del dia 21/04/2019 coincideix amb la pavimentació del Túnel de 
Bonanova i comparteixen comunicat de servei núm. CS01094/19 

 
Comunicat de servei  núm. CS01241/19 pel dia 09/06/2019 

 
 La patrulla de la Unitat Territorial de Sarrià - Sant Gervasi, efectuarà acta 
d’inspecció d’Obres (A112PL) una vegada finalitzats el treballs d’implantació, 
suspensió o anul·lació dels treballs, de conformitat a la Instrucció 24/08. Obres a 
la via pública. (1) 

 Aquesta acta és remetrà el mes aviat possible a DC-UO. 
 Hi haurà  un servei previst del servei de DC-UO 

 
 
6.  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. 
 
7. 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  d'Obres 
 
ENTRADA SORTIDA 
     núm.  núm. 01240 

28/3/2019 

Xavier Alcodori Lázaro 
Intendent  
Unitat d’Obres 
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