
 
 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLA D’ACTUACIÓ 156/19 
 

 

Pavimentació de la rda. Dalt (B-20) entre pk. 
6+800 i el pk. 7+530, sentit Besòs i entre 
pk.8+157 i el pk. 6+800, sentit Llobregat.  

 
 
   NÚM. EXPEDIENT EE:1836     CA:MM 

 
 
 
 

Data d’inici: 17  de  agost de  2019 
 
 

Unitat d'Obres 
 

Divisió de Coordinació 

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 Sarrià-Sant 
Gervasi 
- L'afectació es la rda. Dalt (B-20) entre pk. 6+800 i el pk. 7+530, sentit Besòs i entre 
pk.8+157 i el pk. 6+800, sentit Llobregat. 
- La data d'inici serà a partir de les 15:00h del dissabte dia 17/8/2019 i la data final 
serà a les 15:00h del diumenge dia 18/8/2019 

 

1.2 Objectiu de l’obra 
 

- Realitzar la renovació de la capa de rodadura ( 3cm de MBC tipus B-10) 
 
1.3 Data d’aprovació al Comitè d’Obres i Mobilitat 
 

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

PROMOTOR (Propietat): Consell Comarcal del Barcelonès / Àrea Metropolitana de 

Barcelona 

Responsable:   

                   Telèfon:                                   mail:  

Director d’Obra (Direcció Técnica): 

UTE Rondes Barcelona ( Auding Intraesa) 

Nom i Cognom:  

Telèfon:                                              mail:  

 

EMPRESA CONSTRUCTORA (Contractista): UTE CONSERVACIO RONDES DE 

BARCELONA 

Adreça: C. Jovellanos, núm 64 cp:08930  Sant Adrià del 

Besòs  Barcelona                                                       

CIF: U-25819665 

Cap d’Obra 

Nom i Cognom:  

Telèfon:                                 mail:   

Cap de Treball 

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 27 de maig de 2019 (Departament de Coordinació d’Obres a l’Espai Públic, carrer 

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

mailto:ocuellar@uterondesbarcelona.cat
mailto:albert.olle@uteconservaciorondes.com
mailto:javier.calvo@uteconservaciorondes.com


Pavimentació Ronda de Dalt (incorporacions 7 i 9) (Districte de Sarrià – Sant 
Gervasi) 
CODI SICOI: 05-2019G0021 
Es presenten els treballs de pavimentació de la ronda de Dalt entre les incorporacions 7 i 
9 en els dos sentits de la circulació amb una superfície total de 22.910m2. 
 
Es programen els treballs del 17 al 18 d’agost del 2019 des de les 15h del dissabte fins 
les 15h del diumenge amb els següents condicions: 
 

 A partir de les 15h del 17 d’agost tall dels dos sentits de la ronda per realitzar el 
fresat de les dues calçades. Es començarà el tall del sentit Llobregat i a partir de les 17h 
tall del sentit Besòs. 
 

 Es mantindran tallats els dos sentits de la ronda fins les 11h del 18 d’agost que es 
farà l’obertura del sentit Llobregat. 
 

 El sentit Besòs es mantindrà tallat fins les 15h. 
 

 En el sentit Llobregat es mantindran tallades les incorporacions 7 i 8 i les sortides 
8 i 9. 
 

 En el sentit Besòs es mantindrà tallat entre la sortida 9 i la incorporació 7, i la 
incorporació 9 tallada. 
 

 Es mantindrà obert l’accés 6. 
 

 Desviament del sentit Llobregat per Bellesguard – Benedetti – Terré – General 
Vives – Can Caralleu. 
 

 Desviament del sentit Besòs per Can Caralleu – General Vives – Torres – 
Benedetti – Bellesguard. 
 

 Es tallarà el sentit Besòs del ramal dels túnels de Vallvidrera desviant la circulació 
per la pl. Borràs. Es mantindrà el sentit Llobregat del ramal de sortida dels túnels de 
Vallvidrera. 
  

 Les rotondes de Can Caralleu i Bellesguard la fase semafòrica estaran en 
intermitent i caldrà incorporar senyalització vertical de cediu el pas en el sentit ascendent 
al c. Bellesguard i en el sentit descendent de Can Caralleu. 
 
En cas de trànsit elevat es tallaran els accessos a la ronda des de la incorporació 1 
excepte la incorporació 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 17/08/2019            Data final:  18/08/2019 

Tram afectat: rda. Dalt (B-20) entre pk. 6+800 i el pk. 7+530, sentit Besòs i entre 
pk.8+157 i el pk. 6+800, sentit Llobregat. 

 
 
 

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:  

 Renovació de la capa de rodadura. 
- L'horari de treball serà en  Horari diürn i nocturn comprés entre les 15.00 del 
dissabte dia 17 i les   15.00 del diumenge dia 18 

 
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 

 
- Tall complert de la ronda de Dalt , entre pk. 6+800 i el pk. 7+530, sentit Besòs i 
entre pk.8+157 i el pk. 6+800, sentit Llobregat. 
- La circulació  dels vehicles anirà desviada per superfície: 

 Desviament del sentit Llobregat per Bellesguard – Benedetti – Terré – 
General Vives – Can Caralleu. 

 Desviament del sentit Besòs per Can Caralleu – General Vives – Torres – 
Benedetti – Bellesguard. 

- En el sentit Llobregat es mantindran tallades les incorporacions 7 i 8 i les sortides 8 i 
9. 
- En el sentit Besòs es mantindrà tallat entre la sortida 9 i la incorporació 7, i la 
incorporació 9 tallada. 
- No es podrà tallar la incorporació  6 en cap moment. 
- En cas de trànsit elevat es tallaran els accessos a la ronda des de la incorporació 1 
fins a la 5,  excepte la incorporació 6. La activació d'aquesta mesura , haurà de 
prendre-la el Cap de Torn de la Guàrdia Urbana. I sempre s'aniran tallant 
paulatinament una per una , començant per la entrada 5  i comprovant si es suficient 
o cal tallar la 4, i posteriors fins a la 1. 



- Es tallarà el sentit Besòs del ramal dels túnels de Vallvidrera desviant la circulació 
per la pl. Borràs. Es mantindrà el sentit Llobregat del ramal de sortida dels túnels de 
Vallvidrera. 
 

3. 1.3 Afectació al transport públic 
 

- El transport públic quer circuli per aquest tram de la ronda, s'haurà de desviar pel 
mateix itinerari provisional per la resta de vehicles. 
 

3. 1.4 Afectació als vianants 
  

- Sense cap tipus d'afectació als vianants. 
  

3. 1 5 Afectacions semafòriques 
 

- Es mantindran actius i en funcionament tots i cada un dels semàfors existents en les 
cruïlles existents en les dues rutes alternatives provisionals. 
- Només i sota valoració del Cap de Torn de la Guàrdia Urbana, es donarà la 
ordre de posar-los en intermitència, si determina la necessitat de fer-ho en el 
supòsit de que la circulació es vegi greument alterada. Arribat aquest extrem, la 
Direcció d'Obra / Constructora, haurà de: 

 Disposar d'un operari senyalista en totes aquelles cruïlles on s'hagi posat 
els semàfor en intermitència. 

 S'haurà de disposar en les mateixes cruïlles un nombre igual o superior de 
senyals de codi per cediu el pas ( R-1), en trípode  

 

3. 1.6 Altres afectacions a l’ordenació del trànsit 

 
- Sense especificar. 

 

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

 

- L'especificat en el aparat 3.1.2. 

     3. 1.8 Afectació a carril Bici 

- No hi ha carril bici en aquest àmbit d'obra. 

3. 1.9 Implantació de l’obra 
 

a) Col·locació dels panells informatius d'obres  
 

- Els panells d'obra per pavimentació i de restriccions de trànsit s’han de col·locar el 
mateix dia 17/08/2019. 

 
b) Treballs previs a realitzar abans de la implantació i  data: 

 
- Sense especificar. 

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

 
- A partir de les 15:00h del dissabte dia 17/08/2019, es realitzarà primerament el tall 
del sentit Llobregat de la B-20. El punt de trobada amb la DTR-Unitat Central de 
Trànsit serà a les 14:45h a la pl. Karl Marx.  Es realitzarà l'inici de la restricció a 
l'alçada de la sortida 6 de la B-20, afectant al carril ràpid.  Sobre l'inici del Túnel de 
Museu de la Ciència es realitzarà la restricció del segon carril i per la sortida 7, es 
desviarà tota la circulació cap a la superfície. S'haurà d'utilitzar tota la senyalització i 



els elements d'obra corresponents als talls en les Rondes, els quals ja s'utilitzen 
normalment en els treballs anteriors de manteniment. 
- Una vegada senyalitzat i tallat el sentit Llobregat , es realitzarà el mateix pel sentit 
Besòs, desviant tota la circulació per la sortida 9 en el Túnel de la Oreneta . 
- Es realitzaran els treballs específics de fressat i pavimentació , mantenint els talls 
dels dos sentits de la Ronda , i sobre les 11:00h del diumenge 18, s'obrirà al trànsit el 
sentit Llobregat . El punt de trobada amb la DTR-Unitat Central de Trànsit serà a 
les 10:30h a la pl. Karl Marx, i a les 14:45h en la Rotonda de Can Caralleu, per 
obrir la circulació en sentit Besòs a les 15:00h. 
 

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

 
- Operaris senyalistes en tots aquells punts on hi hagi un semàfor que pugui ser 
susceptible de posar-lo en intermitència, en el cas que el Cap de Torns així ho 
determini. 
- Senyalització vertical de codi en trípode del codi R-1 de cediu el pas, en tots 
aquests punts esmentats anteriorment. 

 
3. 1.10 Altres afectacions generades per l'obra. 
 

- Caldrà informar dels treballs de pavimentació i per defecte dels talls de la zona 
d'obres,  en els panells alfanumèrics de la ronda de Dalt (B-20) i Ronda de Baix ( B-
10). 
- El cap de SCC  supervisarà aquesta activació en els panells. 

 
3. 1.11 Restitució al estat original o següent fase. 
 

- La restitució de l’espai públic està prevista pel proper dia 18/08/2019, amb la 
obertura de tots dos sentits de la ronda de Dalt. 

 
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
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Pancarta en un material tipus polipropileno i sobre latanca d'obra. Fons groc, lletres negres alçada 150mm,mínim.Lletra helvètica Medium Condensend.Tallat en vermell
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Texto escrito a máquina
Pancarta en un material tipus polipropileno i sobre la tanca d'obra. Fons groc, lletres negres alçada 150mm, mínim. Lletra helvètica Medium Condensend. Tallat en vermell























 

 

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

 
Comunicat de servei  núm. 02626/19 
 

 La patrulla de la Unitat central de Trànsit, 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. 02625 

8/7/2019 

Joan Vila i Boldú 

Sergent  

Unitat d’Obres 

 

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
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