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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 Sants-
Montjuïc 
- L'afectació es al c. Foc, cruïlla amb el c. Urani i amb el c. Metal·lúrgia.         
- La data d'inici serà el  14/7/2019 i la data final serà el   22/7/2019 

 

1.2 Objectiu de l’obra 
 

- Reparar les tapes de registre d'Ecoenergies malmeses actualment per l'impacte del 
trànsit rodat des de la seva construcció. 

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

- Aprovada al Comitè d’Obres i Mobilitat de data  3  de  juliol  de  2019.  
 
1.4 Fitxa de l’obra 
 

PROMOTOR (Propietat): ECOENERGIES S.A. 

Responsable:   Tel:   mail:  DIRECCIÓ d’OBRA (Empresa): NETLUX S.L. 

Adreça: C. de Ramon Turró, 249, 251, 08005 Barcelona                                                       CIF: B66798380 

Director d’Obra (Direcció Técnica): 

Nom i Cognom:  

Telèfon:                                   mail: 

 

EMPRESA CONSTRUCTORA: Romero S.A. 

Adreça: Manuel Fernández Márquez 48  08918  - 

(Badalona)                                                      

CIF: A08263774 

Cap d’Obra 

Nom i Cognom:  

Telèfon:                  mail:  Coordinador de Seguretat i Salut 

Nom i Cognom:  

Telèfon:                                    mail:  

 

1.5 Annexos: 

 

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

COMITÈ D’OBRES I MOBILITAT  

 

Reunió del dia 03 de juliol de 2019 (Departament de Coordinació d’Obres a l’Espai Públic, 

carrer Torrent de l’Olla, 218-220, planta 2) 

 



7.- Reparació arqueta Ecoenergies al c. Foc i c. Urani (Districte de Sants - Montjuïc) 
CODI SICOI: 03-2019G0025 
Es presenta la reparació de l’arqueta d’Ecoenergies situada a la calçada muntanya del c. 
Foc a la cruïlla amb el c. Urani. 
 
La secció del c. Foc és de dos carrils de circulació per sentit separats per sevillanos.  
 
La secció del c. Urani és de dos carrils de circulació sentit mar amb gir obligatori al sentit 
Llobregat del c. Foc.  
 
Es programen els treballs del 15 al 22 de juliol del 2019 amb les següents condicions: 

 Ocupació del costat muntanya del c. Foc, habilitant un carril per sentit de 3,50m 
d’amplada, pel costat mar de la calçada. Es col·locarà una línia de NJ de plàstic plenes 
d’aigua per separar els sentits de circulació. La restricció al c. Foc es farà amb cinta 
groga. 
 

 Restricció de la circulació a un carril de circulació al c. Urani. Es col·locarà un 
STOP provisional a la cruïlla al c. Urani.  
 

 La protecció de les obres es farà amb NJ de formigó. 
 

 No s’afectaran els passos de vianants. 
 

 El 22 de juliol es faran els treballs de reposició del paviment.  
 

 La implantació es farà el diumenge 14 de juliol a partir de les 16h. 
 

 La desimplantació es farà la nit del 22 al 23 de juliol.  
 
 
Reparació arqueta Ecoenergies al c. Foc - Metal·lúrgia (Districte de Sants - 
Montjuïc) 
CODI SICOI: 03-2019G0013 
Els responsables de les obres informen que s’ha de repassar l’aglomerat de l’entorn de 
l’arqueta d’Ecoenergies que es va reparar a la calçada del c. Foc al costat muntanya - 
Besòs del creuament amb el c. Metal·lúrgia. 
 
Els treballs es faran el 22 de juliol del 2019 mantenint un carril de circulació per sentit 
separats mitjançant cons i amb el suport de senyalistes.  
 

 

 

 

 

 

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. 
 

Fase única:  Data d’inici: 14/07/2019            Data final:  22/07/2019 

Tram afectat: C. Foc amb el c. Urani i c. Foc amb el c. Metal·lúrgia 

 
 



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:  

 Reparació de les tapes de registre refent la caixa i pavimentant de nou amb 
asfalt l'espai que les envolten.  

- 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. 1.2 Restriccions circulatòries 

 
Cruïlla del c. Foc amb el c. Urani ( del 14/07/2019 al 22/07/2019): 
- Es realitzarà una restricció en els dos sentits de circulació del c. Foc, deixant un 
carril per cada sentit a l'alçada del c. Urani. Aquests dos carrils hauran de tenir una 
amplada mínima de 3.50m. 
- Es restringirà el primer carril del c. Foc en sentit Llobregat desprès de la cruïlla amb 
el c. Estany. Des del segon carril, abans del pas de vianants  de la cruïlla amb el c. 
Urani en el costat Besòs,  es realitzarà una xicana ocupant el segon carril del sentit 
Besòs d'aquest carrer Foc. En aquest sentit Besòs, s'haurà restringit el segon carril 
just desprès del c. Ferro. 
- Els dos sentits de circulació provisionals del c. Foc, estaran separats per una 
barrera continua de new jerseis de plàstic blancs i vermells, omplerts d'aigua. 
- Es restringirà el primer carril del c. Urani abans de la cruïlla amb el c. Foc, deixant 
un carril per la circulació. Es continuarà obligant el gir a la dreta des d'aquest carrer 
cap al sentit Llobregat del c. Foc. Es col·locarà una senyal vertical de Stop ( R-2). 
- De la mateixa manera continuarà obligat el gir a la dreta des de Cobalt cap al sentit 
Besòs del c. Foc. 
- Es retiraran i es deixaran apilats en obra , els fitons de plàstic que s'hauran de 
retirar amb la nova configuració viària. 
 
Cruïlla del c. Foc amb el c. Metal·lúrgia ( Dia 22/07/2019) 
- Es realitzarà els treballs per meitats de la calçada en sentit Llobregat del c. Foc, 
sense afectar als dos carrils en sentit Besòs del c. Foc. En el supòsit de que no es 
pugui treballar d'aquesta manera, la Direcció d'Obra haurà de comunicar-ho a 
aquesta Unitat d'Obres per tal de rebre l'autorització  per poder realitzar -ho deixant 
un carril per cada sentit, amb operaris  senyalistes donant suport al pas dels 
vehicles. 
- Es realitzarà la rehabilitació del ferm del paviment que envolta a aquesta tapa de 
registre afectada, protegint els treballs amb una barrera continua de new jerseis de 
plàstic, o una barrera de cons col·locats cada 1.5-2.00m. 
- S'afectarà parcialment al pas de vianants, deixant sempre un pas mínim de 1.40m, 
degudament senyalitzat  i protegit. 
 



3. 1.3 Afectació al transport públic 
 

- Sense afectació al transport públic. 
 

3. 1.4 Afectació als vianants 
 

- Sense afectacions a les voreres de l'àmbit d'obra .No hi haurà afectacions als 
passos de vianants existents en el c. Foc. 

  

3. 1 5 Afectacions semafòriques 
 

- Sense afectacions . 
 

3. 1.6 Altres afectacions a l’ordenació del trànsit 

 
- Sense afectacions  

 

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

 

- No hi haurà talls de transit, tant sols restriccions ja especificades en l'apartat 

anterior 3.1.2 

     3. 1.8 Afectació a carril Bici 

- No hi ha carril bici que circuli per la calçada en aquest àmbit d'obra 

3. 1.9 Implantació de l’obra 
 

a) Col·locació dels panells informatius d'obres  
 

- Aquest panells s’han de col·locar el dia 14/07/2019. 
- S'haurà d'escriure  el codi: " PA 157/19" , 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. 
 

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

 
- El diumenge dia 14/07/2019, a partir de les 16:00h, es realitzarà la restricció dels 
segon carril del c. Foc en tots dos sentits de circulació, deixant un espai en illa per tal 
de realitzar els treballs de senyalització. En el sentit Besòs es col·locarà unes fletxes  
de pèrdua de carril i les línies de separació de carril,  amb cinta adhesiva de color 
groc. Es col·locarà la barrera continua de new jerseis que separarà els dos sentits de 
circulació.  
- Una vegada realitzats aquests treballs, es desviarà la circulació del sentit Llobregat 
del c. Foc, pel nou carril habilitat per aquest cas, i es procedirà a restringir el primer 
carril en sentit Llobregat, col·locant les fletxes de pèrdua de carril i les línies divisòries 
de carril. Es farà la mateixa restricció en el primer carril del c. Urani. 
- Amb la senyalització provisional per obres  ja col·locada, es procedirà a col·locar la 
barrera continua de new jerseis de formigó de color groc, protegint la zona d'obres. 
Es col·locaran catadiòptrics i llums nocturnes, així com la barrera de tanques 
metàl·liques tipus rivisa, per separar la zona de l'espai per a vianants. 
 



- El dilluns dia 22/07/2019, a partir de les 08:00h es realitzarà la restricció en la cruïlla 
del c. Foc amb el c. Metal·lúrgia, ocupant un carril del sentit Llobregat i deixant el altre 
lliure per la circulació, sense afectar als dos carrils en sentit Besòs del c. Foc. Es 
col·locarà la barrera de new jerseis de plàstic o una filera de cons, per protegir la 
zona de treball, així com la senyalització vertical de codi per obres en trípode. 
Posteriorment , es realitzarà els treballs de pavimentació en aquest punt. L'altra 
meitat es realitzarà quan es pugui garantir el pas pel carril que estava tancat 
prèviament. 
 
- La restitució de la via en tots dos punts es realitzarà a partir de les 22:30h del dilluns 
dia 22/07/2019 

 
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. 

- New jerseis de formigó de color groc, totes iguals en forma i mesura , amb 

catadiòptrics i llums nocturnes, i en tot el perímetre de la obra en la que coincideixi 

amb la circulació. 

- New jerseis de plàstic de color vermell i blanc, totes iguals en forma i mesura, amb 

llums nocturnes, per col·locar-les en la separació dels dos sentits de circulació. 

- Totes aquelles tanques tipus rivisa, elements de seguretat, i tot el que 

correspongui per normativa, per tal de senyalitzar correctament la zona d’obres. 

 
3. 1.10 Altres afectacions generades per l'obra. 
 

- Sense especificar. 
 

3. 1.11 Restitució al estat original o següent fase. 
 

- La restitució de l’espai públic està prevista pel proper dia 22/07/2019, a partir de les 
22:30h, mantenint un carril obert en cada sentit en tot moment. Es retirarà la 
senyalització provisional per obres i es recuperarà la senyalització definitiva anterior a 
la obra. Es col·locaran els fitons en el seu lloc habitual, deixant la cruïlla totalment 
tancada. 

 
3. 1.12  Annexos 

 
Annex 2. 1 Desviaments del trànsit i itineraris alternatius.Senyalització 
horitzontal i vertical. Senyalització d’obra 

 
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. 
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 3. 1 Panells informatius.  
Annex 4. 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: Unitats:1

Anotacions: Localització:

2011OB000590 1

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

1,75 m.

1,75 m.



Expedient: Senyal Nº:        20 Unitats:

Anotacions: Localització:

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:       19 Unitats:

Anotacions: Localització:

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:         3 Unitats:

Anotacions: Localització:

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.
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5. Ordre/Comunicat de servei vinculat al Pla d’Actuació 

 
Comunicat de servei  núm. 02656/19 
 

 La patrulla de la Unitat Territorial de Sants - Montjuït,i la patrulla de la Unitat 
Nocturna Operativa - 3 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. 
 No 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. 02655 

10/7/2019 

Manuel Ceballos Rosa 

Caporal 

Unitat d’Obres 
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