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1. Identificació de l’obra 
 

D’acord amb l’acta del Comitè d’Obres i Mobilitat del passat dia 24/11/2021, es va 
autoritzar a l’empresa constructora UTE Manteniment Estructures Vials Barcelona, a 
realitzar els treballs de reparació dels junts de dilatació de la llosa del pont sobre FFCC al 
pg. santa coloma. 90 (pg. santa coloma amb c. Ferran Junoy) 

Descripció i horari dels treballs en general:    
- Lloc: pg. Santa Coloma num. 90, pg. Santa Coloma amb la cruïlla de c. Ferran Junoy. 
- L'àmbit territorial afectat serà el corresponent al Districte Municipal de Sant Andreu 
- Data d’inici:  23/01/2022     fins al dia  06/02/2021 
- L'horari de treball serà en  Horari diürn comprès entre les 08.00 i les   20.00  
 
2. Treballs d'execució de l'obra 
 
Els responsables de l´execució de l´obra, informen que a fi de reduir l´afectació al carril 
bici i millorar les condicions de circulació de vehicles i vianants, es modifica la 
planificació de la 2a Fase dividint-la en dues subfases, restant així: 
 
 
Planificació de l'obra:  
 
2a fase. 
 

1a Subfase:  Data d’inici: 30/01/2022            Data final:  30/01/2022 
Tram afectat: pg. Santa Coloma num. 90, costat mar del pg. Santa Coloma amb la 
cruïlla de Ferran Junoy. (costat mar). 

 
 

Implantació de l´obra:  
 
Treballs d’implantació d’obra el dia 30/01/2022  a partir de les  08:00 h. 
 
Restriccions circulatòries: 
 
Els treballs es realitzaran amb l’ocupació del carril bicicleta, el carril Bus i mig carril de 
circulació del sentit Besòs, del pg. de Santa Coloma, a l’alçada del pas sobre les vies dels 
FFCC. 
 
La circulació dels dos sentits de circulació es farà per els dos carrils del sentit Llobregat. 
 
El carril bici sentit Llobregat es manté mentre que el del sentit Besòs quedarà inscrit al 
carril de circulació del sentit Besòs, o bé hauran de circular per la vorera baixats de la 
bicicleta.  
 
Es disposarà d´un senyalista en cas necessari al carril bici. 
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SUBFASE 2A: 
 

 
 
 

2a Subase:  Data d’inici: 30/01/2022            Data final:  30/01/2022 
Tram afectat: pg. Santa Coloma num. 90, costat mar del pg. Santa Coloma amb la 
cruïlla de Ferran Junoy. (costat mar). 

 
Els treballs es realitzaran amb l’ocupació dels carrils interiors de cada sentit de circulació, 
deixant els exteriors per a la circulació de cada sentit. 
 
Els carrils bici no es veuen afectats. 
 
No s’afectarà cap gir a la cruïlla amb el c. de Ferran Junoy, però serà necessari col·locar-
hi senyalització horitzontal per indicar el punt de parada dels vehicles en el sentit Besòs. 
En cas que la situació dels semàfors no es pogués veure correctament, es col·locaran dos 
senyalista d’obra per reforçar la semaforització. 
 
SUBFASE 2B: 
 
 

 
 



 

3 
 

No s’afectarà la circulació de vianants per voreres, ni als passos de vianants existents al 
tram. 
 
Una vegada finalitzats els treballs, la zona d’ampliació de calçada tornarà a quedar 
tancada amb barreres de formigó tipus New Jersey. 

                   
Col·locació de la senyalització informativa  prèvia: 
 
- La col·locació dels panells informatius d'obres serà el dia 30/01/2022 o abans però 

tapats amb malla d'ocultació negra.  
- S'haurà d'escriure  el codi: " PA (núm. indicat portada)-21" , 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. 

- La senyalització provisional d’obres i de codi hauran d'ajustar-se a la normativa vigent. 
 
Recurs necessaris de l’empresa pels treballs a realitzar.  
 

- 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 75cm, panells direccionals (TB-1) i senyals verticals de codi, en número 
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, omplertes d'aigua o arena per evitar desplaçaments involuntaris. 
- S’hauran de col•locar catadiòptrics reflectants en les new jerseis de forma alterna i es 
farà ÈMFASI EN LA SENYALITZACIÓ LLUMINOSA EN HORARI NOCTURN de forma 
que quedi perfectament visible en qualsevol horari del dia i de la nit el desviament i la 
protecció dels vianants que hauran de transitar pel pas de vianants degudament 
senyalitzat. En cas de mancança de qualsevol material durant el temps que duri l´obra 
es reposarà de forma immediata de manera urgent per part de l´empresa 
- Totes aquelles tanques metàl·liques grogues o mallades altes metàl·liques de simple 
torsió, elements de seguretat, i tot el que correspongui per normativa, per tal de 
senyalitzar correctament la zona d’obres. 
- Cinta adhesiva de senyalització  de color groc o blanca proporcional a l'espai a 
senyalitzar. 
- Els equips de pintura siguin proporcionals als treballs a realitzar i al temps que es 
disposa per efectuar-los. Tant en personal com en maquinària de fresatge i de pintura. 
- Equip de semaforització de ser necessari. En aquest cas la Direcció d'Obra i/o 
Constructora contactarà amb Mobilitat o amb el serveis corresponents. 

 
Restitució al estat original o següent fase. 
 
- La restitució de l’espai públic (o la següent fase) està prevista pel proper dia 30/01/2022. 
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3a fase. 
 

Fase única:  Data d’inici: 06/02/2022            Data final:  06/02/2022 
Tram afectat: pg. Santa Coloma num. 90, costat mar del pg. Santa Coloma amb la 
cruïlla de Ferran Junoy. (costat muntanya). 

 
 
Implantació de l´obra:  
 
Treballs d’implantació d’obra el dia 06/02/2022  a partir de les  08:00 h. 
 
Restriccions circulatòries: 
 
Els treballs es realitzaran amb l’ocupació del carril bicicleta i el carril Bus del sentit 
Llobregat del pg. de Santa Coloma, a l’alçada del pas sobre les vies dels FFCC i sense 
afectar el carril de circulació del sentit Llobregat ni cap carril del sentit Besòs. 
 
Les bicicletes del sentit Llobregat quedaran inscrites al carril de circulació del sentit 
Llobregat, o bé hauran de circular per la vorera baixats de la bicicleta. 
 
No s’afectarà cap gir a la cruïlla amb el c. de Ferran Junoy, però serà necessari col·locar-
hi un senyalista d’obra per reforçar la semaforització. 
 
No s’afectarà la circulació de vianants per voreres, ni als passos de vianants existents al 
tram. 
 
Una vegada finalitzats els treballs, la zona d’ampliació de calçada tornarà a quedar 
tancada amb barreres de formigó tipus New Jersey. 
 

 
 

                     
Col·locació de la senyalització informativa  prèvia: 
 
- La col·locació dels panells informatius d'obres serà el dia 06/02/2022 o abans però 

tapats amb malla d'ocultació negra.  
- S'haurà d'escriure  el codi: " PA (núm. indicat portada)-21" , 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. 
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- La senyalització provisional d’obres i de codi hauran d'ajustar-se a la normativa vigent. 
 
Recurs necessaris de l’empresa pels treballs a realitzar.  
 

- 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 75cm, panells direccionals (TB-1) i senyals verticals de codi, en número 
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, omplertes d'aigua o arena per evitar desplaçaments involuntaris. 
- S’hauran de col•locar catadiòptrics reflectants en les new jerseis de forma alterna i es 
farà ÈMFASI EN LA SENYALITZACIÓ LLUMINOSA EN HORARI NOCTURN de forma 
que quedi perfectament visible en qualsevol horari del dia i de la nit el desviament i la 
protecció dels vianants que hauran de transitar pel pas de vianants degudament 
senyalitzat. En cas de mancança de qualsevol material durant el temps que duri l´obra 
es reposarà de forma immediata de manera urgent per part de l´empresa 
- Totes aquelles tanques metàl·liques grogues o mallades altes metàl·liques de simple 
torsió, elements de seguretat, i tot el que correspongui per normativa, per tal de 
senyalitzar correctament la zona d’obres. 
- Cinta adhesiva de senyalització  de color groc o blanca proporcional a l'espai a 
senyalitzar. 
- Els equips de pintura siguin proporcionals als treballs a realitzar i al temps que es 
disposa per efectuar-los. Tant en personal com en maquinària de fresatge i de pintura. 
- Equip de semaforització de ser necessari. En aquest cas la Direcció d'Obra i/o 
Constructora contactarà amb Mobilitat o amb el serveis corresponents. 

 
Restitució al estat original o següent fase. 
 
- La restitució de l’espai públic (o la següent fase) està prevista pel proper dia 06/02/2022. 

 
Annexos: 
 
Annex 1.   Plànols facilitats per l'empresa, on consta la senyalització vertical i de codi 

validada per GUB.   




