
 

 

1. Criteris generals dels treballs de pavimentació i fressat a la ciutat 

de Barcelona. 

 

Amb l’objectiu de reduir la incidència en la via pública i minimitzar l’impacte d’aquest tipus de 

treball sobre el trànsit, els serveis i l’activitat quotidiana de la ciutat, es tindran en compte les 

següents consideracions: 

 

• Els treballs de fressat es portaran a terme en dissabte. 

• Com a norma general els treball de pavimentació es realitzaran en diumenge. En cas 

que el nombre de pavimentacions previstes en diumenge sigui tant elevat que sigui 

impossible realitzar-les es podran realitzar un altre dia de la setmana, prèvia 

autorització des de la Gerència del Sector de Seguretat i mobilitat. 

• S’ha de vetllar perquè passi el menor temps possible entre el fresat i la pavimentació, 

donat el perill potencial de la via en aquestes condicions intermèdies. 

• Només es podran realitzar treballs de pavimentació entre setmana quan l’afectació al 

trànsit sigui nul·la, i mai en vies de la xarxa bàsica de connectivitat (externa, de primer 

nivell i de segon nivell) i en aquelles que per estar a prop de les Rondes són utilitzades 

com a itineraris alternatius. 

• Una vegada finalitzats els treballs de pavimentació es portarà a terme el treball de 

premarcatge de la via durant la nit.  

• Aquestes restriccions s’entenen per a condicions de normalitat fora dels períodes de 

vacances, doncs en aquest període es donarà un tractament específic. 

• Els dies en que es tingui previst desenvolupar actes importants a la ciutat (com per 

exemple La Maratò), i que comportin una greu afectació al trànsit NO es podran 

realitzar cap tipus de treball, excloent-hi els treballs de fressat en dissabte si es tracta 

d’un indret al voltant d’un Centre Comercial, que es portaran a terme amb un reforç de 

la senyalització.  

• Donat el volum de trànsit i moviment viari que s’observa en dilluns i divendres, aquest 

dos dies queden exclosos per realitzar els treballs de fressat i qualsevol altre actuació 

que comporti una afectació greu. 

 

2. CANVIS DE FASES D’OBRA QUE IMPLIQUIN AFECTACIONS  

GREUS AL TRÀNSIT 

 

• Sempre es faran en dimarts a les 10 hores. 


