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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 Gràcia. 
- L'afectació és a Travessera de Gràcia entre la Plaça Gal·la Placídia i el carrer Vic.    
- La data d'inici serà el  10/6/2019 i la data final serà el   31/7/2019. 

 
1.2 Objectiu de l’obra 

 
- L'objectiu és la canalització a Travessera de Gràcia entre la Plaça Gal·la Placídia i el carrer Vic 
d'una canonada de DN40 mm substituint la existent de DN200 i DN300. 
 

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

- Aprovada al Comitè d’Obres i Mobilitat de data  8  de  abril  de  2019.  
 
1.4 Fitxa de l’obra 

 
PROMOTOR (Propietat): Aigües de Barcelona, EMGCIA, S.A. 
Responsable: Carles Balaguer i Casellas 933423088 / 679469011 
DIRECCIÓ d’OBRA (Empresa): Aigües de Barcelona, EMGCIA, S.A. 
Adreça: C/General Batet, 1-7                                                       CIF: A66098435 
Director d’Obra (Direcció Técnica): 
Nom i Cognom: Antoni Andreu Torras 
Telèfon: 618.719.151                                         mail: aandreu@aiguesdebarcelona.cat 

 
EMPRESA CONSTRUCTORA (Contractista):  Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.
Adreça:  C/General Batet, 1-7                                                     CIF: A00112716 
Cap d’Obra 
Nom i Cognom: Alexandre Palomino Vidal
Telèfon:  647.32.80.10                                                    mail: a.palomino@sorigue.com
Coordinador de Seguretat i Salut 
Nom i Cognom: María Isabel Montero Romero 
Telèfon: 667.167.505                                             mail: maribel.montero@applus.com 
 

1.5 Annexos: 
 
Annex 1. Acta del Comitè d’Obres i Mobilitat. 
CODI SICOI: 06-2019G0011 

12.- AGBAR Trav. de Gràcia (Sant Gabriel - Vic) (Districte de Gràcia) 
En reunió el 03 de maig del 2019 es programen els treballs de prolongació de l’arteria de 
la cota 130 al pas per la Gala Placídia en el tram de la trav. de Gràcia entre el c. Sant 
Gabriel i Vic. 
 
Es programen els treballs del 10 de juny al 01 d’agost del 2019 amb la següent 
planificació: 
 



 

 

− Fase 1. Del 10 al 21 de juny. Tall del c. Sant Cristòfol. Mantenint oberta la trav. de 
Gràcia. El c. Sant Cristòfol quedarà en atzucac des del c. Santa Eugènia. S’afectaran les 
motos i bicis estacionades en vorera així com mobiliari urbà. 
El 31 de maig es col·locarà la senyalització excepcional per obres. 
− Fase 2. Del 25 de juny al 05 de juliol. Tall de la cruïlla de la trav. de Gràcia - Sant 
Cristòfol – Vic.  
 
La trav. de Gràcia es tallarà a l’alçada de Sant Gabriel. La circulació es desviarà per Sant 
Gabriel – pl. de la Llibertat – Gran de Gràcia. 
S’habilitarà un filtre a Via Augusta permetent l’accés exclusiu a veïns, serveis i la línia 
144.  
La circulació de veïns i la línia L114 de TMB es desviarà per Riera de Sant Miquel – 
placeta Sant Miquel – Luís Antúnez. Serà necessari retirar pilones i les jardineres de la 
placeta de Sant Miquel.  
 
La L87 de TMB es desviarà per Via Augusta – Riera de Cassoles – rbla. Del Prat. Caldrà 
traslladar la parada de bus, pendent confirmar ubicació. 
 
A l’altre extrem de la trav. de Gràcia quedarà en atzucac des de Gran de Gràcia, garantint 
l’accés als pàrquings existents. Caldrà modificar la regulació semafòrica de la cruïlla per 
garantir l’entrada i la sortida de trav. de Gràcia amb Gran de Gràcia amb seguretat. Es 
pintarà una línia de detenció i es retirarà la càrrega / descàrrega per generar el doble 
sentit de circulació. Caldrà gestionar amb Neteja la recollida de RSU de dia i es donarà 
suport amb senyalistes. 
 
Es gestionarà amb el Garatge Pompeia que l’entrada al pàrquing es farà per trav. de 
Gràcia i la sortida per Vic. 
 
El 14 de juny es col·locarà la senyalització excepcional per obres. 
 
Les casetes d’obra i acopi de material s’ubicaran a trav. de Gràcia entre Gal·la Placídia i 
Sant Gabriel. 
 
A trav. de Gràcia al costat Llobregat de la Via Augusta es modificarà la secció existent: 
 
− Secció actual és de quatre carrils de circulació i carril de serveis al costat mar. 
 
− La secció definitiva serà un carril de gir sentit mar a Via Augusta, un carril mixte 
amb gir sentit mar a Via Augusta, i dos carrils de gir sentit muntanya a Via Augusta. A 
trav. de Gràcia – Julian Romea es col·locarà panelleria informant la restricció. 
 
Caldrà gestionar amb Neteja la reubicació de contenidors. Es proposarà col·locar els 
contenidors a la calçada Besòs de la Via Augusta al costat mar de la trav. de Gràcia. 
 
La nit del 24 al 25 de juny es farà la implantació de les obres.  
 
− Fase 3. Del 08 al 26 de juliol. Treballs al tram de trav. de Gràcia entre St. Gabriel i 
St. Cristòfol. Es programa en dues subfases. 
 

− Fase 3.A. Es recupera la circulació de la cruïlla de trav. de Gràcia - Sant Cristòfol 
– Vic. Es desvia la circulació per Sant Gabriel – pl. de la Llibertat – St. Cristòfol – Gran 
de Gràcia. Es gestionarà per que Neteja faci la recollida de la RSU per Gran de Gràcia 
amb suport de senyalista. 
 



 

 

− Fase 3.B. El 13 i 14 de juliol, creuament del c. Sant Gabriel a partir de les 15h del 
13 de juliol. Tall del c. Sant Gabriel. Caldrà retirar els fitons de la Gal·la Placídia amb el 
c. Milton per habilitar recorregut alternatiu per veïns, es col·locarà tanca groga. 
 

− Fase 4. Del 26 al 31 de juliol connexió als extrems. Els treballs amb tall del tram 
de la trav. de Gràcia mantenint el c. Sant Gabriel obert. 
 
La nit del 31 de juliol al 08 d’agost es farà la desimplantació del tall.  
 
 
 
 
 

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: 10/06/2019            Data final:  21/06/2019 
Tram afectat: Travessera de Gràcia amb carrer Sant Cristòfol 
 
2a fase. 
 
Fase única:  Data d’inici: 24/06/2019            Data final:  05/07/2019 
Tram afectat: Travessera de Gràcia amb carrer Sant Cristòfol 
 
3a fase. 
 
Fase única:  Data d’inici: 08/07/2019            Data final:  26/07/2019 
Tram afectat: Travessera de Gràcia amb carrer Sant Cristòfol 
 
2a fase. 
 
Fase única:  Data d’inici: 26/07/2019            Data final:  31/07/2019 
Tram afectat: Travessera de Gràcia amb carrer Sant Gabriel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3. Execució de l’obra 

 
1a Fase: Del 10 al 21 de juny. 
 
Descripció i horari dels treballs. 

  
- Es tallarà el carrer Sant Cristòfol, que quedarà en atzucac des de el c. Santa Eugènia,  sense 
afectar a la circulació de Travessera de Gràcia. Es realitzaran cates a la vorera. S'haurà de 
presenyalitzar per evitar l'estacionament de motos a vorera el 31 de maig, i s'ha de retirar 
mobiliari. 
 
- L'horari de treball serà en  Horari diürn comprés entre les 08.00 i les 18.00 hores. 
 

 
2a Fase: Del 25 de juny al 5 de juliol. 

 
Descripció i horari dels treballs. 

 
 - En aquesta fase es treballa a Travessera de Gràcia a la cruïlla amb el carrer Sant Cristòfol. 
Les casetes d'obra i acopi de material s'ubicaran a trav. de Gràcia entre Plaça Gal·la Placídia i 
carrer de Sant Gabriel.  
La nit del 24 al 25 de juny es farà la implantació de l'obra. Els treballs de senyalització horitzontal

            es faran amb pintura groga, tapant la senyalització antiga amb pintura negra doble component.    
            Es col·locarà la senyalització excepcional per obres el 14 de juny per evitar estacionaments. 

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

                   Restriccions circulatòries 
 

                      -  En aquesta segona fase a Via Augusta només es permetrà l'accés a Travessera de Gràcia 
                       exclusivament a veïns, serveis i la línia 144, que es desviarà per Riera de Sant Miquel - Placeta 
                       de Sant Miquel - c. Luís Antúnez.  
                      El tall de Via Augusta es farà amb new jerseis de plàstic i tanca rivisa on es posaran cartells 
                       informant del tall de travessera de Gràcia; i també es col·locaran tanques metàl·liques per 
                      poder permetre el pas als veïns i serveis per part del senyalista. S'adjunta senyalització a 
                       col·locar a la tanca rivisa. 
                       A Via Augusta s'han de col·locar panells informant de les restriccions circulatòries a Travessera 
                       de Gràcia a partir del 25 de maig.  
                      El carril ascendent de Via Augusta al arribar a Travessera de Gràcia passarà a ser de recte 
                      obligatori enlloc de mixt. 
                      Els vehicles que accedeixin a Travessera de Gràcia podran circular pel carrer Sant Gabriel - Pl. 
                       Llibertat i c. Santa Eugenia fins arribar a c. Gran de Gràcia.  
                       El carrer Sant Cristòfol romandrà tancat. 
                      S'haurà de retirar pilones i les jardineres de la placeta de Sant Miquel per permetre el pas dels 
                       vehicles i permetre l'accés a carrer Vic als serveis i emergències; es col·locarà tanques 
                      triangulars envoltant un bancs que existeixen a la placeta perquè no siguin utilitzats a la 
                       placeta i permetin el pas dels vehicles en cas de ser necessari. A Riera de Sant Miquel s'haurà 
                       de tapar el senyal de carrer tallat. 
                      Des de c. Gran de Gràcia es permetrà l'accés a trav. de Gràcia ja que el tram comprès fins a c. 
                      Sant Gabriel quedarà en atzucac  per permetre l'accés als guals.  En aquesta cruïlla s'haurà de 
                      modificar la fase semafòrica per garantir l'entrada i sortida de Travessera de Gràcia amb Gran 
                      de Gràcia amb seguretat. S'haurà de pintar una línia de detenció i es retirarà la càrrega / 



 

 

descàrrega per generar el doble sentit de circulació. Cal gestionar amb Neteja la recollida de 
RSU de dia, i durant el dia hi hauran dos senyalistes per facilitar la circulació en aquesta cruïlla. 
 S'ha de contactar amb el Garatge Pompeia perquè facin l'entrada per Travessera de Gràcia i la 
sortida per c. Vic. Existeix un altre gual a c. Vic que haurà de fer l'entrada i sortida per c. Vic. 
 Es canviarà la configuració viària a Travessera de Gràcia abans de Via Augusta, passant els dos 
carrils del costat mar a ser el primer de gir obligatori a dreta i el segon mixta (recte i gir a 
dreta). S'haurà de col·locar panells abans d'arribar a trav. de Gràcia amb c. Julian Romea 
informant de la restricció. 
  
 

Afectació al transport públic 
 

- La línia 114, es desviarà per Riera de Sant Miquel - Placeta de Sant Miquel - c. Luís Antúnez. 
S'haurà de retirar pilones i les jardineres de la placeta de Sant Miquel per permetre el pas dels 
vehicles. 
La L87 de TMB es desviarà per Via Augusta - Riera de Cassoles - Rambla del Prat. Caldrà 
traslladar la aprada de bus, pendent de confirmar la ubicació. 

 
 

Afectacions semafòriques 
 

- Des de c. Gran de Gràcia es permetrà l'accés a trav. de Gràcia ja que el tram comprès fins a c. 
Sant Gabriel quedarà en atzucac  per permetre l'accés als guals.  En aquesta cruïlla s'haurà de 
modificar la fase semafòrica per garantir l'entrada i sortida de Travessera de Gràcia amb Gran 
de Gràcia amb seguretat. S'haurà de pintar una línia de detenció i es retirarà la càrrega / 
descàrrega per generar el doble sentit de circulació. 
 
 

3a Fase: Del 8 de juliol al 26 de juliol. 
 
Descripció i horari dels treballs. 
 
En aquesta fase els treballs es desenvoluparan a Travessera de Gràcia entre el c. Sant Gabril i el 
c. Sant Cristòfol.  Trav. de Gràcia segueix tallada a Via Augusta. 
Es programen dues subfases: 

• Fase 3A: Es desviarà la circulació a c. Sant Gabriel - Plaça de la Llibertat - c. Sant 
Cristòfol. 
Es recupera la circulació a la cruïlla de Travessera de Gràcia - c. Sant Cristòfol - c. Vic.  
L'empresa haurà de contactar amb Neteja per fer la recollida de la RSU per Travessera 
de Gràcia amb l'ajuda d'un senyalista.  
Quedarà oberta la Placeta de Sant Miquel i el pàrquing públic de c. Vic es normalitza. 

• Fase 3B: El 13 i 14 de juliol es farà el creuament del c. Sant Gabriel a partir de les 13 
hores del dia 13 de juliol. Es tallarà el c. Sant Gabriel. S'hauran de retirar els fitons de la 
Plaça Gal·la Placídia amb el c. Milton per habilitar recorregut per als veïns el qual serà 
marcat amb tanques grogues, i des d'aquest carrer podran arribar a la Plaça de la 
Llibertat o carrer de Santa Eugènia. 
 

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



 

 

4a Fase: Del 26 de juliol al 31 de juliol. 
 
Descripció i horari dels treballs. 
 
Es mantindrà la mateixa afectació que a la fase 3, i en aquesta fase es faran les connexions als 
extrems.Trav. de Gràcia segueix tallada a Via Augusta. 
 El c. Sant Gabriel continuarà obert al trànsit. 
La desimplantació de l'obra es farà la nit del 31 de juliol, i el dia 1 d'agost quedarà la circulació 
restablerta i s'haurà de retirar la senyalització i els panells. 

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

 
 La canalització del tram de Travessera de Gràcia comprès entre el c. Vic i Gran de Gràcia està 
previst per l'any 2020. 
 
 
3. 2.: Annexos 
 
Desviaments del trànsit i itineraris alternatius. 
Panells informatius. 

      Plànols facilitats per l’empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





















 

 

4. Relació de destinataris. 
 

DC - Divisió de Coordinació: genèric 

DT - Divisió Territorial: genèric 

DTR - Divisió de Trànsit: genèric 

IN- Inspecció Nocturna: 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 

UT6 - 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,  agironella@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 
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• 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 
• 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 
• 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: 

•  jraboso@bcn.cat, jabascal@bcn.cat 

 

13.- Empresa responsable  

•  

5. Ordre/Comunicat de servei vinculat al Pla d’Actuació 
 
Es confecciona Comunicat de Servei 02136-19 vinculat a aquest Pla d'Actuació. 

 La patrulla de la Unitat Territorial de Gràcia, 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. 
 
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. 
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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. 01911-19 

20/5/2019 

Xavier Alcodori Lázaro 
Intendent en cap 
Unitat d’Obres 
 
P.O. 

 
Joan Vila i Boldú 
Sergent 
Unitat d'Obres 
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