
 
 

                 

 
 
 

 

PLA D’ACTUACIÓ 361/2022 
  
 
 

Reforma de l'av. Meridiana entre c. Espronceda 
i c. Felip II 

 
 
NÚM. EXPEDIENT EE:2354 SUBEXP02                                          CA:CS 

 
 
 
 
 

Data: 21/11/2022 
 
 

Unitat d'Obres 
 

Divisió de Coordinació 

Guàrdia Urbana

 



 

 

 

1. Identificació de l’obra 

 

D’acord amb l’acta del Comitè d’Obres i Mobilitat del passat dia 7/11/2022, es va 

autoritzar a l’empresa constructora VOLTES CONNECTA S.L.U., a realitzar els treballs 

Reforma de l'av. Meridiana entre c. Espronceda i c. Felip II 

Descripció i horari dels treballs en general:    

- Lloc: Av. Meridiana entre el c. Espronceda i c. Felip II 
- L'àmbit territorial afectat serà el corresponent al Districte Municipal de Sant Andreu 
- Data d’inici:  21/11/2022    fins al dia  28/02/2023 
- L'horari de treball serà en Horari diürn comprès entre les 08.00 i les   20.00  

 

2. Treballs d'execució de l'obra 

 
1a fase. Treballs previs. 
 

Fase única:  Data d’inici: 21/11/2022            Data final:  05/12/2022 

Tram afectat: Av. Meridiana entre el c. Espronceda i c. Felip II 

 
Planificació de l'obra:  
 
- Treballs previs: Es realitzaran treballs a la mitjana per treure els separadors tipus 

xinxetes, la retirada de les peces de granit als passos de vianants, modificacions 
semafòriques amb base de formigó, col·locar el cablejat aeri i treballs de pintura negre 
de doble component per esborrar la illeta central. 

 

 El horari d'aquest treballs serà de 09.30h. i fins a les 18.00h.  
 

 Els treballs previs es realitzaran amb l'ocupació del carril ràpid, amb el suport 
d'un vehicle pantalla, senyalistes, senyalització reglamentaria i elements de 
protecció. 
 

 Aquest treballs s'iniciaran amb l'ocupació del carril ràpid de sortida ciutat sense 
afectar la entrada ciutat.  
 

 Un cop finalitzada l'ocupació de sortida ciutat s'iniciaran els treballs d'entrada 
ciutat, ocupant el carril ràpid. 
 

  Els passos de vianants afectats per aquest treballs es mantindran oberts amb 
un pas mínim de 2,5m d'amplada. 
 

 El carril bici ubicat actualment en la vorera en la zona dels treballs es tallarà i 
es desviarà cap el  itinerari alternatiu amb la senyalització reglamentaria. 
  

Observacions. 
 
- A partir del dia 21 novembre de 2022 e iniciant els treballs a les 09.30h. Aprofitant 
l'ocupació del carril esquerra sortida ciutat dels treballs previs, es col·locaran new jerseis 
de formigó de color groc i catadiòptrics, per a separar els dos sentits de la circulació a l'av. 
Meridiana. 
 
- S'autoritza des del dia 28 de novembre de 2022 i a partir de les 09.30h. A realitzar 



 

 

ocupacions del carril BUS el temps mínim e imprescindible per a la descarrega del les 
new jerseis de formigó. 
 
2a fase. 
 

1a Subfase:  Data d’inici: 30/11/2022            Data final:  28/02/2023 

Tram afectat: Av. Meridiana sortida ciutat entre el c. Espronceda i el c. Felip II 

 
Planificació de l'obra:  
 
- Treballs en vorera amb l'ocupació del carril BUS. 
 

 El dia 30 de novembre de 2022 a partir de les 19.30h. i fins a les 21.30h. 
s'autoritza a realitzar treballs de fresat de les línies externes i sonores, ocupant un 
carril de circulació. Amb el suport d'un senyalista, senyalització reglamentaria i 
elements de seguretat.  
 

 La implantació en la calçada d'entrada ciutat pels treballs de vorera serà la nit del 
30 de novembre de 22 a partir de les 22.30h. i fins a les 05.30h. 

 
 Es realitzaran treballs de pintura, amb la nova configuració viaria de un 

carril BUS i dos carril de circulació. Tenint que esborrar la pintura existent 
amb pintura negre de doble component i pintant la nova configuració viaria 
amb pintura groga d'obres.  

 S'ocuparà l'actual carril BUS col·locant new jerseis de formigó de color groc 
i catadiòptrics. Col·locant new jerseis d'inici i final en cada un dels seus 
extrems i tots ells alineats. 

 Aquest treballs es realitzaran amb els suport de senyalistes, senyalització 
reglamentaria i elements de seguretat. Mantenint un carril de circulació pel 
trànsit. 

 L'ocupació en vorera serà amb tanca tipus "rivisa" amb malla d'ocultació a 
mitja altura. 

 

2a Subase:  Data d’inici: 01/12/2022            Data final:  28/02/2023 

Tram afectat: Av. Meridiana entrada ciutat entre el c. Espronceda i el c. Felip II 

 
Planificació de l'obra:  
 
- Treballs en vorera amb l'ocupació del carril BUS. 

 

 El dia 01 de desembre de 2022 a partir de les 19.30h. i fins a les 21.30h. 
s'autoritza a realitzar treballs de fresat de les línies externes i sonores, ocupant un 
carril de circulació. Amb el suport d'un senyalista, senyalització reglamentaria i 
elements de seguretat.  
 

 La implantació en la calçada d'entrada ciutat pels treballs de vorera serà la nit del 
01 de desembre de 22 a partir de les 22.30h. i fins a les 05.30h. 

 
 Es realitzaran treballs de pintura, amb la nova configuració viaria de un 

carril BUS i dos carril de circulació. Tenint que esborrar la pintura existent 
amb pintura negre de doble component i pintant la nova configuració viaria 
amb pintura groga d'obres.  

 S'ocuparà l'actual carril BUS col·locant new jerseis de formigó de color groc 
i catadiòptrics. Col·locant new jerseis d'inici i final en cada un dels seus 



 

 

extrems i tots ells alineats. 
 Aquest treballs es realitzaran amb els suport de senyalistes, senyalització 

reglamentaria i elements de seguretat. Mantenint un carril de circulació pel 
trànsit. 

 L'ocupació en vorera serà amb tanca tipus "rivisa" amb malla d'ocultació a 
mitja altura. 

 No hi ha afectacions a les seves transversals i es mantindrà la 
senyalització viaria de l'av. Meridiana abans del c. Felip II amb carril BUS, 
un carril de circulació de gir cap a c. Felip II i Sant Antoni Maria Claret 
respectivament i mantenint rectilini el tercer i quart carril.  
 

Observacions. 
 

 El Comitè d'obres i Mobilitat autoritza a realitzar els creuaments de calçada en cap 
de setmana, tenint que comunicar el dilluns anterior als treballs a 
gu_obres@bcn.cat tenint que realitzar els dissabtes d'entrada ciutat i el 
diumenge la sortida ciutat. 

 
   Afectacions a l'estacionament: 
 
- Es prohibirà l'estacionament als diferents estacionaments de bicicletes ubicades a l'av. 

Meridiana en el tram dels treballs. 
- La prohibició d'estacionament serà a partir del 30/11/2022 i l’enviament de les fotografies 

de la col·locació de la senyalització vertical serà el dia 22/11/2022 com a data màxima, 
en el punt indicat anteriorment. 

- Amb nou(9) 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. 

   
 

Col·locació de la senyalització informativa  prèvia: 
 
- La col·locació dels panells informatius d'obres serà el dia 25/11/2022 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. 
 
Recursos necessaris de l’empresa pels treballs a realitzar / Aspectes a millorar 
 

- 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. 

mailto:gu_obres@bcn.cat
mailto:serveigruabsm@bsmsa.cat


 

 

- 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. 

- Equips de pintura que siguin proporcionals als treballs a realitzar i al temps que es 

disposa per efectuar-los. Tant en personal com en maquinària de fresat 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 28/02/2023. 

Annexos: 
 
Annex 1. Plànols amb els desviaments de trànsit i d'itineraris alternatius, senyalització 

horitzontal,  vertical i d'obra. 

Annex 2. Panells informatius. 
 
Annex 3. Plànols facilitats per l'empresa. 
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PACO ENDRINO PASCUAL
JULIÁN LORENTE CASTROBarcelona d'Infraestructures Municipals

PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DE L'AV. MERIDIANA ENTRE 
ELS CARRERS ESPRONCEDA I FELIP II, LOT 2, AL DISTRICTE DE 

SANT ANDREU DE BARCELONA

FASE 1. Treballs en exterior de voreres
Durada prevista: 3 mesos

- Ocupació del carril més proper a l'obra en cap de setmana per 
execució de la meitat dels creuaments a ambdós costats. La resta 
del creuament s'efectua durant la FASE 2.

- Necessària la col·locació de xapes sobre creuaments executats 
durant fraguat del formigó per evitar enfonsaments (20 creuaments 
previstos).
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