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1. Identificació de l’obra  
 
1.1 Àmbit territorial d’afectació i duració de l’ob ra. 
 

- El àmbit territorial afectat serà el corresponent al Districte Municipal de l'Eixample 
- L'afectació es al carrer Pelai         
- La data d'inici serà el  13/1/2020 i la data final serà el Desembre de 2020 

 
1.2 Objectiu de l’obra 
 

-Ampliació de vies i andanes FGC. A la plaça Catalunya 
 
1.3 Data d’aprovació al Comitè d’Obres i Mobilitat 
 

- Aprovada al Comitè d’Obres i Mobilitat de data  11  de  desembre  de  2019.  
 
1.4 Fitxa de l’obra 
 

PROMOTOR (Propietat):  Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
DIRECCIÓ d’OBRA (Empresa):  GPO 
Adreça:   c. Aragó 390, 5ª Planta                                                     CIF: A58969791 
Director d’Obra (Direcció Técnica):  
Nom i Cognom:  Ferran LOPEZ MAS 
Telèfon:   932 470 069    /    639036889   mail:  felopez@gpogroup.com 

 
EMPRESA CONSTRUCTORA (Contractista):  COMSA 
Adreça:   c. Viriat 47                                                    CIF: A08031098 
Cap d’Obra  
Nom i Cognom:  Javier BAÑOS LOPEZ 
Telèfon:    932 554 800   /    696978081    mail:  jbanos@comsa.com 
Cap de Producció  
Nom i Cognom:  Jose Antonio RODRIGUEZ BLANCO 
Telèfon:    932 554 800   /    619788977    mail:  jrodriguez@comsa.com 

 
Coordinador de Seguretat i Salut  
Nom i Cognom:  Xavier FONT i MACH 
Telèfon:     937 960 665   /    657977696    mail:  xavier@redcivil.es 

 
Altres  
Càrrec:  Encarregat 
Nom i Cognom:  Eulalio BALLESTEROS GUIJARRO 
Telèfon:     932 554 800    /    696990574   mail:  eulalio.ballesteros@comsa.com 
 

1.5 Annexos: 
 

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

CODI SICOI: 01-2019G0063 

Es presenten els treballs per incrementar les distàncies de seguretat a les vies 1 a 4, des 
del punt de parada dels trens fins els topalls. Aquesta necessitat deriva dels requisits de 
seguretat de les noves unitats amb conducció automàtica que s’està implantant a la 
xarxa. La nova configuració implica ampliar el vestíbul, les vies i les andanes pel costat de 



La Rambla així com la instal·lació de noves escales mecàniques interiors, nou ascensor 
vestíbul – andanes i modificacions a la barrera tarifaria actual. 
 
L’ampliació del vestíbul costat Rambla es realitzarà mitjançant la construcció d’un pou de 
6m de profunditat que permet ampliar 63m2 la superfície útil del vestíbul actual. Aquesta 
superfície permetrà desplaçar la barrera tarifària actual a una nova posició, que permetrà 
la instal·lació de nou ascensor i escales que connectaran l’andana amb el vestíbul. 
 
S’informa que els desviaments de serveis estan pràcticament executats i resta pendent 
anul·lar provisionalment la cabina de Telefónica, que ja està tramitat. 
 
La secció actual del c. Pelai és de carril de serveis al costat mar, quatre carrils de 
circulació sentit Besòs (un de gir obligatori a La Rambla i un altre mixt) i carril bus al 
costat muntanya de la calçada.  
 
Es programen els treballs del 13 de gener al 04 de desembre del 2020  amb la següent 
planificació: 
 
Treballs previs del 13 al 16 de gener. Es traslladarà el pas de vianants del carrer Pelai en 
sentit Llobregat i serà necessari desplaçar els semàfors i habilitar gual de 5m a la vorera 
mar en zona de C / D actual, sense afectar la reserva per a Taxi. Es modificarà la 
distribució del carril de serveis del costat mar de la calçada, col·locant estacionament de 
motos al costat Llobregat del nou pas de vianants i fent redistribució dels contenidors i la 
zona de C/D, caldrà que Neteja aprovi la proposta. El 03 de gener es col·locarà la 
senyalització excepcional per obres. 
 
La nit del 15 al 16 de gener. Es realitzaran treballs de modificació de la pintura provisional 
i del nou pas de vianants amb pintura blanca, i col·locació de “sevillanos” per la de 
reducció de carrils que es farà des del c. Balmes quedant tres carrils de circulació, el del 
costat mar es pintaran fletxes de circulació mixta i el del costat muntanya d’amplada per a 
Bus. Es col·locarà senyalització informativa de la reducció de carrils a Balmes i Ronda 
Universitat. 
 
Es pintarà de negre el pas de vianants actual i es col·locaran NJ de formigó. 
 
Fase 1. Del 16 de gener al 01 de juny. Es tallarà la vorera muntanya entre el nou pas de 
vianants del c. Pelai i el pas de vianants de La Rambla. El tancament a vorera s’allargarà 
fins el pas de vianants de La Rambla per evitar que els vianants baixin a calçada.  
 
El 16 de gener entraran en servei els semàfors en la nova ubicació a primera hora del 
matí. 
 
Quan ja estigui en servei el pas de vianants provisional, s’adaptarà el gual de vianants a 
la vorera muntanya. Els treballs es faran per meitats amb planxes antilliscants. 
 
A la vorera muntanya en el c. Pelai es garantirà l’accés als comerços, es reforçarà 
l’enllumenat i es col·locaran miralls per millorar la seguretat. Es proposarà al Centre 
Comercial del Triangle tancar la vorera fora de l’horari comercial. 
 
L’accés i sortida de camions a l’obra es farà des del carril costat muntanya, protegit amb 
els “sevillanos”, i es col·locaran NJ de plàstic per la sortida de camions. També 
s’habilitarà una entrada i sortida de camions per l’extrem de La Rambla. La maniobra de 
camions es farà amb el suport de senyalistes. 
 
Caldrà gestionar amb Parcs i Jardins la reubicació de dues jardineres, i la retirada del 
MOPI. 
 
Serà necessari fer comunicació a veïns i col·locar cartell d’obres.  



 
Els responsables de les obres informen que estan tramitant l’excepció acústica amb la 
Generalitat per treballar les nits dintre de l’estació. 
 
Resta pendent planificar la resta de fases en un proper 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 

 
Fase única. 
 
Fase única :  Data d’inici: 13/01/2020            Data final:  04/12/2020 
Tram afectat: C. Pelai des de c. Bergara fins a la Pl. Catalunya 
 

 
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:  

• Treballs per incrementar les distancies de seguretat a les vies, ampliar el 
vestíbul, instal·lar les noves escales mecàniques e instal·lar un nou 
ascensor. 
 

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

 
-  Per realitzar aquest treballs és necessari fer una ocupació de dos carrils al c. Pelai 

des del  c. Balmes fins a la plaça Catalunya en el seu costat muntanya. 
-   La configuració de la calçada al c. Pelai degut aquesta ocupació quedarà amb un 

carril BUS en el costat muntanya, dos carrils de circulació: un carril rectilini i un 
carril mixta. Mantenint el carril de serveis, tal i com consta en el plànol annexat. 

-  Per a dur a terme aquesta restricció és necessari que el carril mixta de la Ronda 
Universitat es modifiqui i sigui rectilini per a reduir el trànsit de la zona afectada. 

- Al c. Balmes abans de la Ronda Universitat el carril mixta, es modificarà com a 
carril de gir obligat a la dreta. Pintant amb pintura negre de doble component  les 
fletxes que indica com carril rectilini. 

 
 
 



3. 1.3 Afectació al transport públic  
 

- No es modifica cap itinerari per aquesta actuació. 
 

3. 1.4 Afectació als vianants 
 

- El pas de vianants del c. Pelai abans d’arribar a la pl. Catalunya es traslladarà i es 
col·locarà abans de la zona reservada de taxi habilitant un rebaix de 5m. on 
actualment hi ha una zona de càrrega i descàrrega. També és necessari  
desplaçar els contenidors uns metres i ubicar una zona d’estacionament de motos 
per a millorar la visibilitat dels vianants. 

- La vorera del c. Pelai costat muntanya queda tancada per aquesta actuació, amb 
tanca tipus rivisa en les zones de vianants i amb new jerseis de formigó a la 
calçada per a protegir els treballs tal i com consta al plànol annexat. 

- Es deixarà un espai lliure a la vorera per accedir als establiments públics que 
quedin afectats per aquesta actuació. Es proposarà, als responsables dels 
establiments públics a traves de la Direcció de l’obra per que es pugui tancar 
aquest espai durant les nits. Els responsables dels establiments afectats  tindrien 
una clau  si finalment es col·loca la porta proposada. 

- Es millorarà l’enllumenat d’aquesta zona i es col·locaran miralls per reforçar la 
seguretat. 

- El pas de vianants desplaçat per aquesta actuació es pintarà amb pintura negre 
de doble component i es tancarà el costat mar del c. Pelai amb new jerseis de 
formigó de color groc fins el pas de vianants de la Rambla.  

- Utilitzarem una tanca tipus rivisa davant del pas de vianants traslladat per 
col·locar la senyalització informativa de la nova ubicació del pas de vianants.   

- Els primers dies es necessari col·locar un senyalista que informi als vianants 
afectats de la modificació esmentada en el punt anterior. 

- Depenent de com evolucioni l’afectació d’aquesta obra en les diverses fases es 
valorarà si es té d’ampliar el pas de vianants ubicat a la Rambla 135. Podem 
requerir a l’empresa constructora d’aquesta ampliació en el moment que es 
consideri oportú.     

  
 

3. 1 5 Afectacions semafòriques 
 

- Degut aquesta obra es necessari desplaçar els semàfors uns metres. La nova 
ubicació serà desprès de la zona reservada per a taxis. Exactament a la nova 
ubicació del pas de vianants desplaçat. 

- Aquest semàfor ha d’estar a la seva nova ubicació i ha de funcionar correctament 
abans de les 06.00h. del dia 16/01/2019  

 
3. 1.6 Altres afectacions a l’ordenació del trànsit  

 
- Es realitzarà una modificació en el carril de serveis, que definirem des del costat 
Besós fins el costat Llobregat mantenint la zona reservada per a taxi,  seguidament 
es col·locarà el nou pas de vianants de 5 metres d’amplada, seguida d’una zona 
reservada per a motos, desprès una zona de càrrega i descàrrega i novament una 
altre zona de motos. Es col·locaran a continuació els contenidors i finalment una zona 
de càrrega i descàrrega.  
- Aquets treballs descrits en el punt anterior és realitzaran el dia dimecres 15 de 
gener de 2020 i aquesta zona es reservarà com a zona d'abassegament per a les 
new jerseis i la maquinaria necessària per fer la implantació. 
- El carril de serveis té de quedar lliure el dia 16/01/2020 a les 06.00h.  
 
 
 



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

- La secció actual del c. Pelai és de carril de serveis al costat mar, quatre carrils de    
circulació sentit Besòs (un de gir obligatori a la Rambla i un altre mixt) i carril bus  
al costat muntanya de la calçada.  
Els treballs s’iniciaran el 13  amb la següent planificació: 
 

- Treballs previs: del 13 al 16 de gener.  
� Es modificarà el carril de serveis tal i com hem esmentat 

anteriorment i es reservarà com a zona d'abassegament el dia 15 
de gener de 2020 per poder realitzar la implantació la nit del 15 al 
16 de gener de 2020 

� S'iniciaran els treballs de trasllat de pas de vianants del c. Pelai 
abans d’arribar a la pl. Catalunya i es col·locarà després de la zona 
reservada de taxi habilitant un rebaix de 5m. on actualment hi ha 
una zona de càrrega i descàrrega, també es necessari  desplaçar 
els contenidors uns metres i ubicar una zona d’estacionament de 
motos per millorar la visibilitat dels vianants. 

� L’empresa constructora es té de posar en contacte amb el servei de 
neteja perquè autoritzi al moviment dels contenidors afectats per 
aquesta obra. 

� Es necessari comunicar als veïns i comerciants d’ aquests treballs. 
� Es necessari que l’empresa constructora es fiquin en contacte amb 

els responsables del MOPI per la seva retirada provisional per dur a 
terme aquesta actuació. 

� Es col·locarà una setmana abans la senyalització informativa que 
consta en l’annex de la reducció de carrils per obres en els 
següents punts: 

� C. Balmes abans de la Gran Via de les Corts 
Catalanes. 2 unitats 

� C. Balmes abans de Ronda Universitat. 1 unitat 
� Ronda Universitat abans d’arribar al c. Balmes. 2 u. 
� Ronda Sant Antoni abans del c. Aribau. 1 u. 
� C. Pelai abans del c. Balmes. 2 u. 

� Es necessari retirar la barana que hi ha al costat muntanya c. Pelai 
per poder realitzar el nou pas de vianants 

� L’empresa constructora tindrà que gestionar amb el servei de Parcs 
i Jardins la reubicació de les jardineres ubicades en la vorera 
afectada del c. Pelai. 
 

- La nit del 15 al 16 de gener:   
� Es realitzaran treballs de modificació de la pintura provisional i del 

nou pas de vianants amb pintura blanca, i es realitzarà la restricció 
amb new jerseis de plàstic de color vermell i blanc correctament 
col·locats i omplerts per fer la reducció de carrils que es farà des 
del c. Bergara quedant tres carrils de circulació. En el del costat 
mar es pintaran fletxes de circulació mixta i el del costat muntanya 
d’amplada per a Bus. 



� El pas de vianants original del costat mar al c. Pelai es tancarà 
amb new jerseis de formigó de color groc delimitant la vorera fins 
el pas de vianants de la Rambla. 

� El pas de vianants desplaçat per aquesta actuació és pintarà amb 
pintura de doble component i és col·locarà la senyalització 
informativa del nou pas de vianants. Els primers dies es necessari 
col·locar un senyalista que informi als vianants afectats per 
aquestes modificacions. 
 

- A partir del dia 16 de gener de 2019:  
� Es tallarà la vorera muntanya entre el nou pas de vianants del c. 

Pelai i el pas de vianants situat a la Pl. Catalunya.  
� Quan ja estigui en servei el nou pas de vianants provisional, 

s’adaptarà el gual de vianants a la vorera muntanya. Els treballs es 
faran per meitats amb planxes antilliscants, permetent el pas de 
vianants en tot moment. 

� A la vorera muntanya en el c. Pelai es garantirà l’accés als 
comerços, es reforçarà l’enllumenat i es col·locaran miralls per 
millorar la seguretat. Es proposarà al Centre Comercial del 
Triangle tancar la vorera fora de l’horari comercial. 

� L’accés i sortida de camions a l’obra es farà des del carril costat 
muntanya al inici de la restricció, protegit amb new jerseis de 
plàstic de color blanc i vermell col·locats correlativament i omplerts, 
tancant el accés en cada entrada i sortida de camions. També 
s’habilitarà una entrada i sortida de camions per l’extrem de La 
Rambla. Totes les maniobres de camions es farà amb el suport de 
senyalistes. 

� Es necessari comunicar els veïns i col·locar cartells d’obres previs 
aquests treballs. 

3. 1.9 Implantació de l’obra 
 

a) Col·locació dels panells informatius d'obres  
 

- Aquest panells s’han de col·locar el dia 07/01/2020 fent constar amb una llegenda a 
partir del dia 16/01/2020. 
- S'haurà d'escriure  el codi: " PA275-19" , 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 13/01/2020, i la col·locació 

d’aquesta i enviament de les fotografies d’aquesta col·locació serà el dia 
05/01/2020 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. 

 
- La implantació de l’obra es realitzarà a partir de les 22.00h. i es necessari  realitzar 
un tall de trànsit al c. Pelai des de c. Balmes amb els següents talls de trànsit: 

� Gran Via de les Corts Catalanes amb c. Balmes 
� C. Balmes amb Ronda Universitat. 
� Sant Antoni amb c. Aribau. 
� Lateral de la Gran Via de les Corts Catalanes amb Estudiantil. 
� C. Jovellanos amb c. Tallers. 
� Carril de gir de Ronda Universitat amb c. Pelai 

 
- Per a realitzar aquests talls es necessari ubicar un senyalista en cada un dels punts, 
tanques metàl·liques grogues, senyalització nocturna, cons reflectants de 90 cm i la 
senyalització reglamentaria.    

 
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. Caldrà tenir present que s’haurà de tenir unes que siguin 
aixamfranades per poder col•locar-les en els inicis de les ocupacions , i evitar que en 
cas d’accident puguin resultar danyats greument els usuaris dels vehicles que 
circulen per les vies afectades. 
- New jerseis de plàstic de color vermell i blanc, totes iguals en forma i mesura, amb 
llums nocturnes, per col•locar-les en les illetes provisionals primerament. 
- Totes aquelles tanques tipus rivisa, elements de seguretat, i tot el que correspongui 
per normativa, per tal de senyalitzar correctament la zona d’obres. 
- Es necessari que la nit de implantació es disposi de dos equips de pintura. Tant en 
personal com en maquinària de fresatge i de pintura. 

 
3. 1.10 Altres afectacions generades per l'obra. 

 
- La Direcció d’obra haurà de contactar amb els responsables del centre comercial El 

Triangle i altres establiments públics afectats per tal d’informar-los dels treballs i de 
les restriccions que hi haurà en aquesta obra. 

- Durant l’entrada i la sortida de camions a l’obra es regularà amb senyalistes, per 
aquest motiu es possible que durant les maniobres i hagi afectacions puntuals al 
trànsit. 
 

3. 1.11 Restitució al estat original o següent fase. 
 

- Resta pendent planificar les següents fases. 
 
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.38ead442d60e56329fc59fc5a
2ef8a0c/?vgnextoid=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextch
annel=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES 

Annex 5.  1 Panells informatius. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Expedient: Senyal Nº: Unitats:

Anotacions: Localització:

EE1917 1 10

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

A les diferents ubicacions anotades en al PA275-19

1,75 m.

1,75 m.



 
 

Annex 6.  1 Plànols facilitats per l'empresa. 
 




