
 
 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLA D’ACTUACIÓ  145/19
 
 

Canvi de sentit c. Gran de Sant Andreu 
entre c. Joan Torras i pl. Mossèn Clapes. 

 
 
   CODI SICOI: 09-2019G0023      

 
 

Data d’inici: 29  de  juny de  2019 
 

 
 

Sant Andreu 
 

Unitat 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 Sant Andreu 
- L'afectació es al carrer Gran de Sant Andreu al seu tram entre c. Joan Torras i c. 
Palomar.         
- La data d'inici serà el  29/6/2019 i la data final serà el   1/7/2019 

 

1.2 Objectiu de l’obra 
 

- Canviar el sentit de circulació dels vehicles del carrer Gran de Sant Andreu, en el 
seu tram des del carrer Joan Torras fins al carrer Palomar. 

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

- Aprovada al Comitè d’Obres i Mobilitat de data  19  de  juny  de  2019.  
 
1.4 Fitxa de l’obra 
 

PROMOTOR (Propietat):  AJUNTAMENT DE BARCELONA     

DIRECCIÓ d’OBRA (Empresa): SBS-ENGINYERS   
Adreça: C/ Zamora 45, Local 5 08005 Barcelona                                                       CIF: B64168933 
Director d’Obra (Direcció Técnica): 
Nom i Cognom: PEP SANROMÀ 
Telèfon: 653688328                                  mail: sanroma@sbs-enginyers.com 

 
EMPRESA CONSTRUCTORA (Contractista): CONSTRAULA Enginyeria i Obres, 
S.A.U.   

Adreça:   C. Caracas, 11 08030 Barcelona                                                  CIF: A-58142639 
Cap d’Obra 
Nom i Cognom: EDGAR GARCIA SOTO     
Telèfon: 627401347                                   mail: egarcia@constraula.com 
Cap de Producció 
Nom i Cognom: 
Telèfon:                                                      mail: 

 

Coordinador de Seguretat i Salut 

Nom i Cognom: 
Telèfon:                                                      mail: 

 
Altres 

Càrrec: 
Nom i Cognom: 
Telèfon:                                                      mail: 
 
1.5 Annexos: 
 

Annex 1. Acta del Comitè d’Obres i Mobilitat. 
 
...//... (pendent de publicar) 
 
 
 



 
 

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: 29/06/2019            Data final:  01/07/2019 

Tram afectat: carrer Gran de Sant Andreu al seu tram entre c. Joan Torras i c. Palomar         

 
 

3. Execució de l’obra 
 

3. 1. Nombre de fase 
 
Fase única 

 
3. 1.1 Descripció i horari dels treballs. 

  
- Els treballs a realitzar seran els següents:  
 

 S’aplicarà el protocol del canvi de sentit del carrer a partir del 20 de Juny. 

 Anul·lació de la parada de bus de Gran de Sant Andreu 2486 de la línia 
126. 

 Fresat dels senyals horitzontals i de pintura sobre calçada. 

 Pintar nova senyalització horitzontal amb el nou sentit de la marxa i la 
senyalització nova. 

 Enderroc de paviment de panot, de paviment asfàltic, paviment de formigó i 
gual a les cantonades del c. Gran de Sant Andreu amb Joan Torres i Agustí 
Milà.  

 Enderroc de paviment de panot i gual a la cantonada del c. Guardiola i 
Feliu.  

 Enderroc de paviment de panot, gual, vorada i rigola al c. Gran de Sant 
Andreu davant la plaça Mossèn Clapés. 

 Desplaçament del mobiliari afectat. 

 Desplaçament, substitució o gir dels senyals verticals existents. 

 Desplaçament i/o substitució dels nous sistemes semafòrics així com la 
reprogramació dels mateixos. 
 

- L'horari de treball serà en  Horari diürn comprés entre les 08.00 i les   18.00 
 
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 

 
-  Es realitzarà el tall total del carrer Gran de Sant Andreu  entre c. Joan Torras i c. 



Palomar, per dur a terme els treballs de modificació de la senyalització 
 

3. 1.3 Afectació al transport públic 
 

- Anul•lació de la parada de bus de Gran de Sant Andreu 2486 de la línia 126 (BUS 

del Barri). 

- Durant l´afectació es permetrà el pas de la línia H4 de TMB i M19 de TUGSAL, 

entre plaça Mossèn Clapés i carrer Arquímedes. 

3. 1.4 Afectació als vianants 
 

- No hi ha. 
  

 

3. 1 5 Afectacions semafòriques 
 

- Canvi dels semàfors a Gran de Sant Andreu  
 
3. 1.6 Altres afectacions a l’ordenació del trànsit 

 
- Retirada de vehicles estacionats per que estacionin en el nou sentit de la marxa. 

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

 
- Els treballs a realitzar pel Canvi del sentit de la circulació de c. Gran de Sant 

Andreu, es realitzaran amb la via tallada al trànsit, si be hi haurà senyalistes que 

habilitaran el pas a veïns per accedir i sortir del pàrquing. 

     3. 1.8 Afectació a carril Bici 

- No hi ha. 

3. 1.9 Implantació de l’obra 
 

a) Col·locació dels panells informatius d'obres  
 

- Aquest panells s’han de col·locar el dia 29/06/2019. 
- 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 29/06/2019, i la col·locació 

d’aquesta i enviament de les fotografies d’aquesta col·locació serà el dia 
21/06/2019 com a data màxima, en els punts indicats anteriorment 3. 1.6 . 

- 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. 

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

 

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


-  Es realitzaran el 29 de juny de 2019 a partir de les 08:00 h amb la senyalització 
horitzontal, verticals i senyalistes per garantir un tall total de la circulació del transit. 

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

 
-  L´empresa disposarà de material, personal i senyalització suficient, en cas de que 
la senyalització desaparegui per qualsevol motiu propi o aliè a l´empresa, aquesta 
serà restituïda de forma immediata. 

 
3. 1.10 Altres afectacions generades per l'obra. 
 
- Abans de obrir al trànsit l’accés del carrer Gran de Sant Andreu, es sol·licitarà la 
presència d’una patrulla de la Guardia Urbana de Districte que autoritzarà prèvia 
inspecció l’esmentada obertura. 
 
- Persona de contacte en aquest període i que es trobarà al lloc: 

 

 EDGAR GARCIA SOTO amb telèfon  627401347
 
3. 1.11 Restitució al estat original o següent fase. 
 

- La restitució de l’espai públic està prevista pel proper dia 01/07/2019, amb les 
condicions següents: 

 
o  Obrir  l’accés  al  transit  del  carrer  Gran de Sant Andreu,  després d´assegurar 
que tota la senyalització i les fases semafòriques estan implantades. 

 
o  Durant un període no inferior a dos mesos, es deixarà una pancarta informativa 
com les instal·lades el 20 de juny de 2019 a fi i efecte d´informar als usuaris de la 
via del canvi de sentit dels carrers. 

  
3. 1.12  Annexos 

 
Annex 2. 1 Desviaments del trànsit i itineraris alternatius. 
 

- Durant el temps que es trobi tallat el carrer Gran de Sant Andreu, els vehicles seran 
desviats per c. Arquímedes i podran optar per baixar per c. Campeny fins c. 
Residencia o be continuar c. Arquímedes fins pl. De Miquel Casablanca i Joanico – c. 
Bartrina per baixar per c. Palomar fins pg. Torres i Bages. 

 
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 

 

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


Annex 5. 1 Panells informatius. 

- Veure Plànol.

Annex 6. 1 Plànols facilitats per l'empresa. 

Annex 6. 2 Plànols Senyalització prèvia. 



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 

UT9 - genèric 
UNO4 - 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
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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, 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: 

 nbayo@bcn.cat

13.- Empresa responsable 

 sanroma@sbs-enginyers.com

 egarcia@constraula.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  SANT ANDREU 

    ENTRADA SORTIDA 

     núm. núm  02109-1650/19. 

25/6/2019 

Angel T. Santos Gómez 
Inspector segon cap 
U.T. Sant Andreu 

http://w20.cat:1100/aceriii_intenet/acer.aspx
file://NAS01/DEPT/GUB/QUOTA/DC-OBRES/PLANTILLES%20DE%20TREBALL/www.bcn.cat/obres
file://NAS01/DEPT/GUB/QUOTA/DC-OBRES/PLANTILLES%20DE%20TREBALL/gu_obres@bcn.cat




Expedient: Senyal Nº: Unitats:

Anotacions: Localització:

09-2019G0023 1 4

Pancartes de PVC, Fons Groc, lletres negres alçada 
150mm, minim. Lletra Helvetica Medium Condensed 
ATENCIÓ vermell.

 2 a C/Gran de Sant Andreu cruilla amb c/Balira 
 2 a C/Campeny cruilla amb C/Gran de Sant Andreu 
(ambdos costats del carrer)

1 m.

1 m.



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. 

NOM ACTUACIÓ 
Projecte de canvi de sentit de la circulació del tram nord del carrer Gran de Sant Andreu entre c/ Joan 
Torras i Plaça Mossèn Clapés. 

 
1 

 

Districte 

Sant Andreu 

 

Barri 

Sant Andreu del 
Palomar 

 

TIPUS ACTUACIÓ 

CANVI DE SENTIT DE 
CIRCULACIÓ 

 

ADMINISTRACIÓ 

AJUNTAMENT DE 
BARCELONA 

 

CODI SIGEF (només obres 

municipals) 
 

 

  

 
Actuacions relacionades:  

DADES DE L’ACTUACIÓ PRINCIPAL 

Promotor: 
AJUNTAMENT DE 
BARCELONA 

 Responsable: Nuria Bayo Tel.: 696906958 

Empresa Direcció 
d’obres: 

SBS-ENGINYERS 

Director d’obra  Pep Sanromà Tel.: 653688328 Mail: jsanroma@sbs-enginyers.com  

Coordinador seg. 
sal.: 

 Tel.:  Mail.:  

Empresa constructora 
i CIF. 

CONSTRAULA Enginyeria i 
Obres S.A.U. 
A-58142639 

Cap d’obra: Edgar García Tel.: 627401347 Mail.: egarcia@constraula.com 

    

Pressupost licitació:  € (IVA INCLOS) Pressupost verd  
€(IVA 
INCLÓS) 

   

Data inici: 29/06/2019  Superfície total actuació  M2 Superfície verda  M2 

Data final: 30/06/2019  Data fi actualitzat:     

Termini: 2 dies  Endarreriment:     

 

DADES DE LA FASE / SERVEIS AFECTATS DE L’ACTUACIÓ  

Promotor: 
 
 

Responsable:   Tel.:  Mail.: 

Empresa Direcció d’obres:  
Director d’obra   Tel.:  Mail.: 

Coordinador seg. sal.:  Tel.:  Mail.: 

Empresa constructora:  
Cap d’obra:  Tel.:  Mail.: 

Gerent U.T.E.:  Tel.:  Mail.: 

Pressupost licitació:  € (IVA INCLOS)   

Data inici:     

Data final:   Data fi actualitzat:  

Termini:  Endarreriment:  

AFECTACIONS  

 Si / No Tipus d’afecció Data inici Data Fi Observacions i comentaris 

Trànsit públic: Sí Tallat calçada 29/06/2019 29/06/2019 
Línia H4 de TMB i M19 de Tugsal entre plaça Mossèn Clapés i carrer 
Arquímedes. Línia 126 (bus barri) de TMB desviament pel Passeig de Torras i 
Bages entre carrer de Palomar i Plaça Orfila. 

Trànsit privat: Si Tallat calçada 29/06/2019 30/06/2019 Només pas de veïns i vehicles autoritzats. 

Zona càrrega i descàrrega Sí Prohibició praking 29/06/2019 30/06/2019  

Zona Aparcament: Sí     

Tipus zona blava Prohibició parking 29/06/2019 30/06/2019  

Minusvàlids Sí (8) Prohibició parking 29/06/2019 30/06/2019  

Vianants: No     

Arbrat: No     

Mobiliari urbà:      

MOPIs No     

Papereres No     

Bancs No     

Carrer Joan Torras 



   

 
Fonts No     

Pilones No     

Altres No     

Serveis urbans afectats:      

Contenidors Si Desplaçament 29/06/2019 30/06/2019 Els contenidors que es troben en calçada han de ser retirats.  

Cabines telef. No     

Bústies Correos No     

Enllumenats No     

Altres      

Senyalització Urbana: No     

Horitzontal Si Canvi 29/06/2019 30/06/2019 Motiu principal de l’actuació. 

Vertical Sí Canvi 29/06/2019 30/06/2019 Motiu principal de l’actuació.  

Semàfors Sí Canvi 29/06/2019 30/06/2019 Motiu principal de l’actuació.  

Altres: Sí Accés parkings 29/06/2019 30/06/2019 En tot moment es garantirà l’accés al pàrking dels veïns mitjançant “senyalista”.  

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

 

OBJECTE DEL PROJECTE 
 

Actualment el carrer Gran de Sant Andreu és un carrer de sentit de circulació única en direcció nord sud en 
el tram entre la Plaça Clapés i el carrer Joan Torras. L’objecte principal d’aquesta actuació és canviar el 
sentit de circulació dels vehicles, és a dir de sud a nord. Destacar que el tram comprès entre la plaça del 
Mossèn Clapés i el carrer Arquímedes serà de doble circulació per no afectar la circulació dels busos H4 i 
M19. 
 
Tasques a executar 

 
Anul·lació de la parada de bus Gran de Sant Andreu Campeny (codi 2486). Línies afectades 126 bus del 
barri TMB.  
Fresat de senyals horitzontals i de pintura sobre calçada. Es necessiten talls parcials del carrer afectat. En 
tot moment es garantirà el pas de veïns i serveis amb els mitjans adequats com ara operari senyalista.  
Pintura sobre calçada i pintar noves senyals horitzontals.  
Enderroc de paviment de panot, de paviment asfàltic, paviment de formigó i gual a les cantonades del 
carrer Gran de Sant Andreu amb Joan Torras i Agustí Milà. Sense afectació al pas de vianants. Enderroc de 
paviment de panot i gual a la cantonada del carrer Guardiola i Feliu. Sense afectació al pas de vianants. 
Enderroc de paviment de panot, gual, vorada i rigola al carrer Gran de Sant Andreu davant la plaça Mossèn 
Clapés. 
Desplaçament del mobiliari afectat. 
Desplaçament, substitució i/o gir de les senyals verticals existents.  
Desplaçament i/o substitució dels nous sistemes semafòrics.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


