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Tall de circulació i vorera costat muntanya del c/ Casp, 

entre el pg. de Gràcia i el c/ Pau Claris 
 
 
   NÚM. EXPEDIENT EE:      

 
 

Data d’inici: 6  de  maig de  2019 
 

 
 

l'Eixample 
 

Divisió Territorial 
 

Guàrdia Urbana 
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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 l'Eixample 
- L'afectació es al carrer Casp, entre el pg. de Gràcia i el c/ Pau Claris (c/ Casp, entre 
els números 1 i 13). 
- La data d'inici serà el  6/5/2019 i la data final serà el 30/11/2019 

 

1.2 Objectiu de l’obra 
 

- Amb motiu de les interferències entre les obres del “Projecte de Rehabilitació del 
Palau Pascual i Pons” (pg de Gràcia, 2-4) i de la “Construcció d’un hotel, locals 
comercials i aparcament”, pel que respecte a l’entrada i sortida de camions de 
càrrega i descàrrega, en ambdós casos pel c/ Casp,  i per tal de garantir de forma 
segura un pas de vianants, s’acorda el tall del c/ Casp, entre el pg. de Gràcia i la 
façana del núm. 13. 

 
1.3 Data d’aprovació al Comitè d’Obres i Mobilitat 
 

- Aprovada al Comitè d’Obres i Mobilitat de data  10  de  abril  de  2019.  
 
1.4 Fitxa de l’obra 
 
ACTUACIÓ: HOTEL, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENTS AL C/ CASP, 1-13 
 

PROMOTOR (Propietat):CASP 1-13 BARCELONA S.L. 

DIRECCIÓ d’OBRA (Empresa): Fitó Arquitectes s.l.p. 
Adreça:                                                       CIF:  

Director d’Obra (Direcció Técnica):  
Nom i Cognom:Jaume Fitó i Poch 
Telèfon:           639.318.198                       mail: fitarq.jaume@coac.cat 

 

EMPRESA CONSTRUCTORA (Contractista): UNITS-4 CONSTRUCTORS S.L.U. 

Adreça:  Av. Baix Llobregat, 77 08690 Santa Coloma Cerv.                                                     CIF: B66418211 

Cap d’Obra 
Nom i Cognom: José Antonio Molina Gast 
Telèfon:            680430445                        mail: jmolina@units-4.com 
Cap de Producció 
Nom i Cognom: 
Telèfon:                                                      mail: 

 

Coordinador de Seguretat i Salut 

Nom i Cognom: Jaume Pinell Pitarch 
Telèfon:          656.913.255                        mail: j.pinell.pitarch@apabcn.cat 

 

Altres 

Càrrec: gerent empresa constructora 
Nom i Cognom: Aleix Casas Grèbol 
Telèfon:           93.634.08.30                      mail: Aleix@units-4.com 

 

 
 
 
 
 



 
ACTUACIÓ: REHABILITACIÓ CASA PASCUAL I PONS DEL PG. DE GRÀCIA, 2-4 
 

PROMOTOR (Propietat):Seguros Catalana Occiente S.A. 

DIRECCIÓ d’OBRA (Empresa): Espinet/Ubach Arquitectes 
Adreça:                                                       CIF:  

Director d’Obra (Direcció Técnica):  
Nom i Cognom: Miquel Espinet 
Telèfon:           93.418.78.33                       mail: espinet-ubach@espinet-ubach.com 

 

EMPRESA CONSTRUCTORA (Contractista): UTE CASA PASCUAL I PONS 

Adreça: Escultor Canet, 35-37, 08028 Barcelona CIF: U66821570 

Cap d’Obra 
Nom i Cognom: Vicenç García 
Telèfon:            628.935.272                        mail: vicenc.garcia@copcisa.com 
Cap de Producció 
Nom i Cognom: 
Telèfon:                                                      mail: 

 

Coordinador de Seguretat i Salut 

Nom i Cognom: Cristina Carmona Muñoz 
Telèfon:          93.204.71.10                        mail: cristina.carmona@ardevols.com 

 

Altres 

Càrrec: gerent UTE 
Nom i Cognom: Oriol Bosch 
Telèfon:           639.325.565                      mail: oriol.bosch@copcisa.com 

 

1.5 Annexos: 

 

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

 

No s’adjunta 

 

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. 
 

Fase única:  Data d’inici: 08/04/2019            Data final:  08/04/2019 

Tram afectat: La totalitat de la calçada i la vorera costat muntanya del c/ Casp, entre el pg. 
de gràcia i la fina núm. 1-13 del mateix carrer Casp. 

Es preveuen altres fases posteriors que seran replantejades al Comitè d’Obres i Mobilitat 
en posterioritat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Execució de l’obra 

 
3. Nombre de fase 
 
Fase única 

 
3.1 Descripció i horari dels treballs. 

  
- Els treballs a realitzar seran els següents:  

  
- L'horari de treball serà en  Horari diürn comprés entre les 08.00 i les   21.00 

 
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 Restriccions circulatòries 

 
- Quedarà tallada la circulació de vehicles al c/ Casp, entre el pg. de Gràcia i la finca 
del núm. 1-13 del c/ Casp, el que representa aproximadament el primer terç del tram 
segons el sentit de marxa de la circulació. En aquest espai la circulació quedarà 
exclusivament per al pas de camions propis de l’obra. 
 
Hi haurà circulació de vehicles al c/ Casp, en doble sentit i amb entrada i sortida pel c/ 
Pau Claris.  
 
No quedaran afectat al carrer Casp, la circulació i estacionament de: 
 
1.-  l’entrada i sortida de vehicles del pàrquing públic del c/ Casp, 15 (costat 

muntanya). 
2.-  les tres places d’estacionament reservades al “Cos Consular” del c/ Casp, 

12-20 (costat mar) 
3.-  La reserva d’estacionament del departament d’Indústria de la Generalitat 

de Catalunya del c/ Casp, 22-24 (costat mar) 
4.-  L’estacionament regulat per “zona blava” del c/ Casp, 17-21 (costat 

muntanya), amb capacitat per a 6 places. 
5.- L’estacionament de vehicles de dues rodes del c/ Casp, 21-23 (costat 

muntanya), amb capacitat per a 20 places. 
 
 

3.3 Afectació al transport públic 
 

-No hi ha afectacions al transport públic. 
 

3.4 Afectació als vianants 
 

- Quedarà suprimida el pas de vianants per la vorera costat muntanya del c/ Casp, 
entre els núm. 1 i 13, corresponent al primer terç del tram de llobregat a besòs, entre 
el pg. de Gràcia i el c/ Pau Claris. 
 
S’habilitarà un nou pas provisional per als vianants davant del núm. 15 del c/ Casp, 



pel creuament de la calçada. Aquest pas de vianants serà del tipus “zebra” 
 
Tant en el nou pas de vianants provisional que s’habilitarà davant de la finca núm. 15 
del c/ Casp, com l’existent al costat Llobregat de la cruïlla dels carrers de Casp i Pau 
Claris, es col·locarà senyalització informativa per als vianants informant-los de la 
circulació de vehicles en ambdós sentits. 
 
Aquesta panells informatius seran els que a continuació s’indiquen 
 
Col.locació pannells informatius per als vianants 
 

 
 
 
SENYALISTES: L’empresa constructora (UTE) disposarà d’1 operari senyalista que 
indiqui i protegeixi als vianants en el pas provisional del c/ Casp núm . 15 durant la 
sortida de camions de l’obra 
 
També hi haurà 2 senyalistes que gestionaran l’accés de vehicles de l’obra des del 
pg. de Gràcia. 
 

3.5 Afectacions semafòriques 
 

-No hi ha afectacions semafòriques que afectin al correcte desenvolupament de la 
circulació. 
 
En el pal semafòric de la banda mar del pas de vianants costat llobregat de la cruïlla 
del c/ Casp amb el c/ Pau Claris, s’ instal·larà un capçal semafòric de llum ambre 
intermitent que afecti als vehicles que des del c/ Pau Claris incideixin al c/ Casp. 
Aquest capçal estarà en intermitència durant la fase verda que afecta als vianants. 
 

 Lloc de col·locació del capçal ambre intermitent de precaució. 
 

3.6 Altres afectacions a l’ordenació del trànsit 

 
- No hi ha altres afectacions que les descrites. 

 

ATENCIÓ VIANANTS 
 

 

 

 

CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

EN AMBDOS SENTITS 



3.7 Ordenació provisional del trànsit. Desviaments i itineraris alternatius 

 

SENYALITZACIÓ NECESSÀRIA: c/ Casp, entre la finca del núm. 15 i la confluència amb el c/ Pau 

Claris. 

 

 

 

 

 
 

 

Llegenda: 

 

Fletxes horitzontals de sentit rectilini a la calçada, amb cinta adhesiva de 

senyalització al llarg de tot el tram. 

 

 Doble línia continua de separació de sentits de circulació, entre el pas de vianants 

de la confluència amb el c/ Casp i el nou provisional. 

 

 Pas de vianants, entre els dos arbres existent a la finca del c/ Casp núm . 15, al 

davant del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

 

  Senyals verticals de “situació de pas de vianants” (codi S-13) a cada extrem de la 

senyalització horitzontal provisional del pas “zebra”. 

 

 Itinerari dels vianants. 

 Estacionament de vehicles. 

 

  Senyals d’estacionament prohibit al costat i muntanya del c/ Casp, a l’espai en que 

no hi ha estacionament de vehicles, amb un senyal a cada extrem i amb fletxes 

convergents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Zona d’obres 
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ALTRE SENYALITZACIÓ: A continuació del pas de vianants del c/ Casp i fins a l’entrada del 

pàrquing, es senyalitzarà una línia continua de separació dels dos sentits de circulació i fletxes a 

cada banda (d’entrada al costat muntanya i de sortida al costat mar). 

 

 
 

 

Semàfors ambre intermitent que afecti al gir a la dreta dels vehicles que des del c/ Pau 

Claris  s’incorporen al c/ Casp   Aquest capçal ambre intermitent estarà col·locat en el 

mateix pal semafòric costat mar del pas de vianants del c/ Casp. 

 

Fletxes horitzontals de sentit rectilini a la calçada, amb cinta adhesiva de senyalització al 

llarg de tot el tram. Doble línia contínua de separació de calçades. 

 

     3.8 Afectació a carril Bici 

-No hi ha afectacions en el carril bus 

3.9 Implantació de l’obra 
 

a) Col·locació dels panells informatius d'obres  
 

- Aquest panells s’han de col·locar el dia 19/03/2019. 
- S'haurà d'escriure  el codi: " PA (núm. indicat portada)-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 serà a partir del 08/04/2019, i la col·locació 

d’aquesta i enviament de les fotografies d’aquesta col·locació serà el dia 
08/04/2019 com a data màxima, en els punts indicats anteriorment 3. Trieu un 
element..6 . 

- 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. 

 
 

Senyalització 
horitzontal a 

col.locar. 

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


SENYALITZACIÓ: pg. de Gràcia, entre la plaça de Catalunya i el c/ Casp. 

 

 

Senyalització actual al primer carril de circulació segons el sentit 

de marxa de la calçada central ascendent del pg. de Gràcia: Dos 

fletxes de “gir obligatòria  la dreta” i inscripció de “excepte bus” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOL.LICITUD: Fletxes de sentit obligatori rectilini amb cinta adhesiva sobre les dues fletxes 

indicades.. La inscripció de “excepte bus” que ja existeix actualment i permet l’accés des de la 

calçada central a la lateral als autobusos no s’ha de modificar. 

 

S’ha de col·locar cartell informatiu amb la indicació següent: 

 

 Lloc: andana costat besòs, junt al semàfor exclusiu de 

gir a la dreta que regula la maniobra de gir  des de la 

calçada central ascendent del pg. de Gracia al c/ Casp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ATENCIÓ 

 

       
Bus 

calçada lateral 

 

 

  c/ Casp 

  Tallat 
  Excepte camions  

           Obres 

 

 

 

Fletxes de sentit rectilini 

que han de col.locar 

sobre eles fletxes 

existents actualmente. 



SENYALITZACIÓ A COL.LOCAR: (a cada banda del pas de vianants costat Llobregat del la 

cruïlla dels carrers de Casp i Pau Claris, orientada a la circulació que des del c/ Pau Claris 

pretengui accedir al c/ Casp. 

 

Senyalització a col·locar a ambdues bandes del c/ Casp, junt al pas de vianants d’entrada en sentit 

contrari d’aquesta via, cruïlla amb el c/ pau Claris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓ 

pas restringit per obres 

 

         

          

               Sortida camions 

ATENCIÓ 

pas restringit per 

obres 

           

               
       sortida  
     camions 
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PRESENYALITZACIÓ D’ESTACIONAMENT 

 

La presenyalització de prohibició d’estacionamet s’efectuarà com a data màxima el divendres 26 

d’abril: 

 

Afectacció: c/ Casp núms. 15-17, costat muntanya: afectació de dues places de motos. 

També 3 contenidors d’escombraries domiciliaries que seran retirats del lloc. 

 

 Afectació c/ Casp núms. 2-12, costat mar: afectació de 2 places d’estacionament 

reservades a “Radio Barcelona,  3 places de “parada de taxi” i 12 places de motos. També 

6 contenidors d’escombraries domiciliaries que seran retirats del lloc 

  

 La presenyalització excepcional de prohibició de parada/estacionament es col·locarà com 
a  mínim 8 dies abans de l’inici de la prohibició 

 

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

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

 
- Tanques per al correcta tancament del perímetre de l’obra, cinta adhesiva im 
puntura per a la senyalització horitzontal indicada, plafons amb les informacions a 
conductors i vianants de les obres tal i com s’ha indicat en els punts anteriors, 
presenyaliztació de prohibició d’estacionament. 

 
3.10 Altres afectacions generades per l'obra. 
 

- No hi ha altre afectacions generades per l’obra. 
 

3.11 Restitució al estat original o següent fase. 
 

- La restitució de l’espai públic està prevista pel proper dia 19/03/2019, amb les 
condicions següents: 

 
 
 
 
 
 

Senyalització 
excepcional 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gràcies per la 
seva col.laboració 

Ajuntament   de Barcelona 
 

Per obres 

A partir del dia  

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Spain_traffic_signal_r307.svg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Escut_de_Barcelona.svg


3.12  Annexos 
 

Annex 2. Desviaments del trànsit i itineraris alternatius. 
 

 
 
  Zona d’obres 
 
  Itinerari de desviament. 
   
 
Itineraris alternatius /provisionals per als vehicles: Pg. de gràcia, Gran Via C.C. i Pau 
Claris. No queda afectada la calçada lateral ascendent/besòs del pg. de gràcia, de 
circulació exclusiva per a bus. 
 

Annex 3. 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. 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 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Annex 5. Panells informatius. 
 
 

 

 Ubicació: junt al pas de vianants costat besòs del c/ Casp 

amb el c/ Pau Claris, afectant a la circulació d’aquesta 

última via (un a cada banda del pas de vianants). 

 

Dimensions: Al tractar-se de voreres d’amplada superior a 

3 m., els panells seran de 1,75 x 1,75 m., recolzats a terra 

amb dos suports. 

 

 

 

 

 

 

Ubicació: andana costat besòs, junt al semàfor exclusiu de 

gir a la dreta que regula la maniobra de gir  des de la 

calçada central ascendent del pg. de Gracia al c/ Casp (un 

panell). 

 

     Dimensions: panell d’1 x 1 m, recolzat sobre un suport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Annex 6. Trieu un element. Plànols facilitats per l'empresa. 
 
S’adjunten 

- 

ATENCIÓ 

pas restringit per obres 

 

         

          

               Sortida camions 

ATENCIÓ 

 

       
Bus 

calçada lateral 

 

 

  c/ Casp 

  Tallat 
  Excepte camions  

           Obres 
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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 
UT2 - genèric 
UNO2 - genèric 

 
1.-Gerència de Seguretat i Prevenció : 

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

 mvaldesl@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,  erodriguez@tmb.cat, jlquesada@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 

 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 
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 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, 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.- Regidoria afectada: 

  ecapera@bcn.cat, rnieves@bcn.cat 
 
13.- Empresa responsable  
Espinet-ubach@espinet-ubach.com 
Fitarq.jaumet@coac.cat 
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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  de l’Eixample 

    ENTRADA SORTIDA 
     núm.  núm. 1909 

15/4/2019 
Pedro Velázquez Moreno 
Intendent en cap de la U.T. de l’Eixample 
 
Barcelona, 15 d’abril de 2019 
 

http://w20.cat:1100/aceriii_intenet/acer.aspx
file://NAS01/DEPT/GUB/QUOTA/DC-OBRES/PLANTILLES%20DE%20TREBALL/www.bcn.cat/obres
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D’acord  amb  la  Llei  Orgànica  15/1999,  de  13  de  desembre,  de  Protecció  de  Dades  de  Caràcter  Personal,  us  informem  que  les  vostres  dades  personals 
s’incorporaran al fitxer Llicències Municipals de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de seguiment d'aquestes obres i la informació pública de la raó social 
de  l'empresa  que  les  realitza.  Consentiu  expressament  en  el  tractament  de  les  vostres  dades  per  a  la  finalitat  indicada.  Podeu  exercitar  els  drets  d’accés, 
rectificació,  cancel∙lació  i  oposició,  adreçant‐vos  per  escrit  al  Registre  General  de  l’Ajuntament:  Pl  Sant  Jaume  2,  08002  Barcelona,  indicant  clarament  en 
l’assumpte Exercici de Dret LOPD. 

NOM ACTUACIÓ:   REHABILITACIÓN CASA PASCUAL I PONS 1
 

Districte:  

Eixample 

Barri: 

Dreta Eixample 

TIPUS ACTUACIÓ: 

Implantació via pública 

ADMINISTRACIÓ: 

 

 

CODI INVERSIÓ: (només 
obres municipals) 

 

 

CAPÍTOL INVERSIÓ: (2 ó 
6, només obres municipals) 

 
 

CODI SIGEF: (només obres 
municipals) 

 

 

 

Actuacions relacionades: 

 

 

 

DADES DE L’ACTUACIÓ PRINCIPAL: 

Promotor: 
Seguros Catalana Occidente 
S.A. 

Responsable: Òscar Andel Martin Tel:935820697 
Mail.: 
oscar.andel@catalanaoccidente.com

Empresa Direcció 
d’obres: 

Espinet/Ubach Arquitectes 
Director d’obra  Miquel Espinet 

Tel.:  
934187833 

Mail.: 
espinet-ubach@espinet-ubach.com 

Coordinador seg. 
sal.: 

Cristina Carmona 
Muñoz 

Tel.: 
932047110 

Mail.: 
cristina.carmona@ardevols.com 

Empresa constructora: 
 

Nom:  
UTE CASA 
PASCUAL I 
PONS 

Direcció: 
 
Escultor 
Canet, 35 - 37 
08028 
Barcelona 
 

Cap d’obra: Vicenç García  
Tel.: 
628935272 

Mail.: vicenc.garcia@copcisa.com 

Gerent U.T.E.: Oriol Bosch 
Tel.:  
639325565 

Mail.:oriol.bosch@copcisa.com 

CIF /NIF: 
U66821570 

    

Pressupost licitació: 16.300.000 € (IVA INCLOS) Pressupost verd --- €(IVA INCLÓS) Pressupost adjudicació ------- € (IVA INCLOS)

Data inici: 1/08/2016  Superfície total actuació  M2 
Superfície 
verda 

---- M2 

Data final: 31/04/2021  Data fi actualitzat: ---- --- --- --- 
Termini: 57 mesos  Endarreriment: --- --- ---- ---- 

 

DADES DE LA FASE / SERVEIS AFECTATS DE L’ACTUACIÓ : 

Promotor: 
Seguros Catalana Occidente 
S.A. 

Responsable: Òscar Andel Martin Tel:935820697 
Mail.: 
oscar.andel@catalanaoccidente.com

Empresa Direcció 
d’obres: 

Espinet/Ubach Arquitectes 
Director d’obra  Miquel Espinet 

Tel.:  
934187833 

Mail.: 
espinet-ubach@espinet-ubach.com 

Coordinador seg. 
sal.: 

Cristina Carmona 
Muñoz 

Tel.: 
932047110 

Mail.: 
cristina.carmona@ardevols.com 

Empresa constructora: 
 

Nom:  
UTE CASA 
PASCUAL I 
PONS 

Direcció: 
 
Escultor 
Canet, 35 - 37 
08028 
Barcelona 
 

Cap d’obra: Vicenç García  
Tel.: 
628935272 

Mail.: vicenc.garcia@copcisa.com 

Gerent U.T.E.: Oriol Bosch 
Tel.:  
639325565 

Mail.:oriol.bosch@copcisa.com 

CIF /NIF: 
U66821570 

    

Pressupost licitació: 16.300.000 € (IVA INCLOS) Pressupost verd ------ €(IVA INCLÓS) Pressupost adjudicació ------ € (IVA INCLOS)

Data inici: 15/04/2019  Superfície total actuació  M2 
Superfície 
verda 

--- M2 

Data final: 31/04/2021  Data fi actualitzat: ----- ----- ---- ---- 
Termini: 23,5 mesos  Endarreriment: ---- ---- ---- ---- 

 



 
 

AFECTACIONS : 
 Si / No Tipus d’afecció Data inici Data Fi Observacions i comentaris 
Trànsit públic: SI RETIRADA. 15/04/2019 01/11/2019 Parada taxi Carrer Casp número 4. 
Trànsit privat: SI TALL PARCIAL. 15/04/2019 01/11/2019 Tall a la circulació viaria des del Passeig de Gràcia fins el carrer Casp 13.  
Carril bici: NO     
Zona càrrega i descàrrega NO     

Zona Aparcament: SI RETIRADA. 15/04/2019 01/11/2019
12 places d’aparcament de motocicletes. Parada taxi Carrer Casp. Reserva 
estacionament de Radio Barcelona, 2 places d’estacionament del C.C., dos 
places aparcament zona blava. 

Tipus zona      
Diversitat 
funcional 
(Discapacitats): 

NO     

Vianants: NO     
Arbrat: NO     
Mobiliari urbà: NO     

MOPIs NO     
Papereres NO     
Bancs NO     
Fonts NO     
Pilones NO     
Altres NO     

Serveis urbans afectats: NO     
Contenidors SI DESPLAÇAMENT 15/04/2019 01/11/2019 Desplaçament de contenidors voreres costat muntanya i mar. 
Cabines telf. NO     
Bústies Correos NO     
Enllumenats NO     
Altres NO     

Senyalització Urbana: SI     
Horitzontal NO NOVA SENYAL.   Graella per garantir maniobra de vehicles, i nou pas de vianants en calçada 

Vertical SI OCULTACIÓ 15/04/2019 01/11/2019
Senyal parada de taxi i senyal estacionament motocicletes, senyalització semàfor  
del  carrer Pau Claris. 

Semàfors NO     
Altres: NO     

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

 

Amb motiu de les interferències entre  les obres del Projecte de Rehabilitació del Palau Pascual i Pons de Barcelona, 
que promou Catalana Occident, ubicat en el Passeig de Gràcia nº 2 i 4, i les obres de construcció d’un Hotel, 
aparcament i una plaça publica, que promou Caspe 1-13 Barcelona S.L., ubicat al carrer Casp 1-13. Per tal poder fer 
les obres, garantint de forma segura el pas de vianants, i l’entrada i sortida de vehicles de les obres i la càrrega i 
descàrrega de materials d’obra, de forma conjunta i prèviament acordada entre els representants d’amdues obres, es 
proposa: 

 

Seguint les indicacions de la reunió prèvia del Comité d’Obres celebrada el dimarts 26 de març, el plantejament és el 
tall del carrer Casp mentre durin les 2 obres, en el període de màxima interferència previst entre Abril de 2019 i 
Novembre de 2019. (Fase 1) 
 
La proposta conjunta, acordada en reunió conjunta entre el contractista de l’obra UNITS-4 (en endavant UNITS-4) i 
l’obra de la Casa Pons i Pascual (en endavant UTE), el dimarts 2 d’abril, consisteix en proposar 3 escenaris, que 
anomenem Fase 1, 2 i 3: 
 
 

1. FASE 1: D’abril de 2019 fins a novembre de 2019: Fase de màxima interferència de trànsit entre les dues 
obres. 
Per acord amb els representants del Comité d’Obres, es proposa el tall del Carrer Casp en el tram indicat 
(proper a Passeig de Gràcia), i el funcionament de la resta del tram en doble sentit de circulació de forma 
temporal, per garantir el funcionament dels usos del carrer. 
 

a. Espai per pas de vianants: indicat en color groc de fons als plànols. El pas habilitat per vianants 
existent en la vorera costat mar (costat obra UTE), té la funció de garantir el pas dels vianants. Aquest 
pas és existent per acord amb el Comité d’Obres. 

 
b. Operaris senyalistes: La empresa constructora (UTE) disposarà 1 operari senyalista per gestionar els 

talls puntuals del tram de espai per pas de vianants quan es produeixi la entrada o sortida dels 
camions a la seva obra. A més hi haurà 2 operaris senyalistes que gestionaran l’accès de vehicles 
d’obra a la zona tancada, limitada per tanques new-jersei o tanca “barcelona” perpendiculars a la traça 
del carrer, en les posicions del costat Passeig de Gràcia i enfront de l’accès principal de Ràdio 
Barcelona (veure plànols).  

 



R-AOC-01/01 

 
D’acord  amb  la  Llei  Orgànica  15/1999,  de  13  de  desembre,  de  Protecció  de  Dades  de  Caràcter  Personal,  us  informem  que  les  vostres  dades  personals 
s’incorporaran al fitxer Llicències Municipals de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de seguiment d'aquestes obres i la informació pública de la raó social 
de  l'empresa  que  les  realitza.  Consentiu  expressament  en  el  tractament  de  les  vostres  dades  per  a  la  finalitat  indicada.  Podeu  exercitar  els  drets  d’accés, 
rectificació,  cancel∙lació  i  oposició,  adreçant‐vos  per  escrit  al  Registre  General  de  l’Ajuntament:  Pl  Sant  Jaume  2,  08002  Barcelona,  indicant  clarament  en 
l’assumpte Exercici de Dret LOPD. 

 
 

c. Tanca fixa (barrera per vianants): Es proposa fer una tanca fixa (barrera per vianants), en l’àmbit 
traçat en plànols (FASE 1). Aquesta tanca tindria una alçada de 2 metres, i seria transparent, de tipus 
Rivisa amb peus de formigó o equivalent. 

 
d. Reserva d’estacionament: Es proposa dividir en 2 parts la actual “reserva d’estacionament” que té 

l’obra de UNITS-4, per generar, a la part central, un espai comú que permeti al mateix temps l’accès a 
l’obra de UNITS-4 per vehicles i el gir per accès a l’obra de la UTE pels camions. 

 
e. Afectacions per a trànsit de vianants: Segons queda indicat en els plànols, es proposa habilitar un 

“pas de vianants” a la calçada perquè passin pel pas de vianants habilitat en el costat mar (obra UTE) 
 

f. Afectacions al trànsit de vehicles: com que el tram del Carrer Casp que quedarà habilitat pel trànsit de 
vehicles serà de doble sentit de circulació, es preveu habilitar una “graella” en la zona indicada als 
plànols, amb la finalitat que els vehicles disposin d’un espai suficient per maniobrar. 

 
 

2. FASE 2: De novembre de 2019 fins a abril de 2020: Fase en què l’obra de UNITS-4 s’haurà entregat 
parcialment (costat c/ Pau Claris), i en què la obra de la UTE seguirà amb trànsit d’accès a l’obra. Es aquest 
escenari es reobriria el pas als vehicles. Cal apuntar que en aquest periode finalitzarà l’obra de UNITS-4, 
mentre que l’obra de la UTE arribarà fins a abril de 2021. 
 

a. Espai per pas de vianants: indicat en color groc de fons als plànols. Com que en data novembre de 
2019, es preveu que l’obra de UNITS-4 hagi finalitzat els treballs en la façana, es proposa habilitar un 
pas per vianants en la vorera del costat muntanya, i eliminar el pas habilitat del costat mar.  

 
b. Operaris senyalistes: La UTE mantindria 1 operari senyalista per les funcions de gestionar l’accès de 

camions a la seva obra. 
 

c. Reserva d’estacionament:  
 

i. En aquesta fase es preveu que l’actual CT (Centre de transformació), ja hagi estat retirat. 
 

ii. També es proposa que UNITS-4 recuperi una gran part de la seva “reserva d’estacionament”, 
de forma que ja no es produeix interferència. En realitat respecte la reserva d’aparcament 
actual, es produeix una reducció d’uns 15 metres lineals, ja que és necessari garantir l’accès a 
la plaça pública i a l’aparcament que estaran finalitzats en la part de l’edifici que es preveu que 
estarà acabada. 

 
 

3. FASE 3: De abril de 2020 fins a abril de 2021: Fase en què l’obra de UNITS-4 haurà finalitzat completament, 
i l’obra de la UTE seguirà en execució fins a abril de 2021.  
 

a. Operaris senyalistes: La UTE mantindria 1 operari senyalista per les funcions de gestionar l’accès de 
camions a la seva obra. 
 

b. Afectacions per a trànsit de vianants: Manteniment de pas de vianants per pas per vorera costat 
muntanya. 
 

 
 

 
Els detalls de les 3 fases queden grafiats en els plànols adjunts. 
 
 
 
Barcelona, 8 d’abril de 2019 
 
 
 
 

 










