
PROTOCOL PER A PROHIBIR L’ESTACIONAMENT A LA VIA PÚBLICA AFECTAT PER OBRES  

1. Àmbit d’aplicació 

 El protocol que es descriu a continuació afecta a alguna de les següents actuacions:  

 Qualsevol obra civil nova o de manteniment a la via pública. 

 Obres específiques de serveis, incloses les de manteniment d’aquests.  

 Podes d’arbrat o arbustives. 

Les obres d’urgència justificada, per avaria o similar, s’abstindran d’aplicar aquest procediment. 

S’entén per obra d’urgència aquella que si no s’executa de immed iatament perjudica de forma directa 

al ciutadà, creant inseguretat, riscos o manca de subministraments de serveis bàsics (aigua, llum, 

gas, electricitat, telèfon i xarxa de sanejament). En el punt 6 del present document es donen les 

indicacions específiques per gestionar la retirada dels vehicles en aquest cas. 

2. Autoritzacions prèvies 

Les actuacions que requereixin aplicar aquest protocol, hauran de disposar de la corresponent 

autorització: 

 En el cas de les obres civils noves o de manteniment, s’ha de disposar de l’autorització del 

Comitè d’Obres, ja que s’afecta a la calçada i per tant a la mobilitat. Per obtenir aquesta 

autorització s’ha de procedir tal i com s’indica en el Manual de Qualitat de les Obres, Capítol 

2.2 i l’Annex corresponent. 

 Les obres específiques de serveis, s’haurà de tramitar l’autorització mitjançant ACEFAT.  

 Les podes d’arbrat o arbustives hauran de tenir l’autorització a través de l’Oficina 

d’informació i tràmits de Guàrdia Urbana i l’autorització de Parcs i Jardins de Barcelona.  

S’hauran d’haver tramitat les solucions a les afectacions a places d’aparcament especials:  

 Si s’afectés alguna zona d’estacionament de persones amb discapacitat, s’haurà d’haver 

resolt prèviament el nou emplaçament temporal. Per realitzar aquesta tasca s’haurà de 

dirigir a l’oficina de la Guàrdia Urbana de Territori Corresponent, perquè es posi en contacte 

amb el titular de la plaça afectada per tal d’informar i/o acordar la nova ubicació temporal en 

coordinació amb els responsables de l’execució de l’obra. 

 El tractament de la resta de zones especials d’aparcament que puguin ser afectades, com 

càrregues i descàrregues, reserves a entitats privades o públiques, guals, etc. s’hauran 

d’haver realitzat les propostes corresponents l’entitat que autoritza l’actuació,  i s’haurà 

d’adoptar la solució acordada que es descrigui en l’autorització. En qualsevol cas l’entitat 

executora de l’actuació haurà d’informar als afectats de la solució temporal acordada.  

 

3. Senyalització prèvia informativa 

Un cop es tingui possessió de l’autorització corresponent, el procediment de prohibició de 

l’estacionament a la via pública serà el que es descriu a continuació, sempre i quant en l’autorització 

no s’hagin especificat mesures especials: 

 3.1 Cartells de Senyalització: 

Als llocs on s’afecta a l’estacionament de vehicles, caldrà senyalitzar excepcionalment la 

prohibició d’estacionar amb 8 dies d’antelació a la data de l’actuació. Al senyal excepcional s’ha 

d’indicar el motiu i la data d’implantació autoritzada, segons els models que s’adjunten. Per la 

part de darrera del senyal caldrà marcat la data d’instal·lació de la senyalització excepcional i 



l’operador que l’ha col·locada. Els motius a indicar més comuns hauran de ser algun dels 

següents texts: 

 Específics del Manual de Qualitat de les Obres: 

o Obres a la via pública 

o Esporgada d’arbres 

 Altres conceptes usuals: 

o Acte esportiu/cultural 

o Acte Oficial 

o Fi de tolerància 

El format de les senyals a col·locar serà s’adjunta al final del document, amb la informació a 

complementar ja descrita. 

S’hauran de col·locar senyals a inici i final de tram afectat més una senyal cada 20m o fracció, 

per tal d’assegurar que qualsevol usuari la pugui veure al estacionar.  

S’han de col·locar els senyals en llocs visibles, sense malmetre el mobiliari urbà i sense tapar la 

resta de senyals de la via. Les brides de subjecció hauran de ser de plàstic. S’hauran de tapar 

els senyals que contradiguin aquesta prohibició, el dia que comenci la prohibició.  

Un cop instal·lades les senyals informatives de prohibició d’aparcament, caldrà efectuar un 

mínim de quatre fotos:  

 

 Panoràmica des dels dos extrems: On s’observi el carrer senyalitzat i a grans trets on estan 

ubicades les senyals. Una des de cada extrem del tram senyalitzat (2 en total). 

 Senyal de prohibició: La fotografia del senyal on es pugui llegir correctament totes les dades.  

 Carrer: Placa identificativa del carrer.  

Les fotografies hauran de tenir una resolució mínima de  i no hauran d’excedir en conjunt de 

3mb. 

Aquest reportatge s’haurà d’enviar el mateix dia de la seva realització a:  

 Guàrdia Urbana  

 Servei Planificació d’Obres:   gu_obres@bcn.cat  

  Guàrdia Urbana del districte corresponent:  

 

Ciutat Vella:   gu_ut01@bcn.cat ; eatoscvella@bcn.cat 
Eixample:    gu_ut02@bcn.cat ; eatoseixample@bcn.cat 
Sants - Montjuïc:   gu_ut03@bcn.cat ; eatossants@bcn.cat 
Les Corts:    gu_ut04@bcn.cat ; eatoslescorts@bcn.cat 
Sarrià - Sant Gervasi:  gu_ut05@bcn.cat ; eatossarria@bcn.cat 
Gràcia:     gu_ut06@bcn.cat ; eatosgracia@bcn.cat 
Horta – Guinardó:   gu_ut07@bcn.cat ; eatoshorta@bcn.cat 
Nou Barris:    gu_ut08@bcn.cat ; eatosnoubarris@bcn.cat 
Sant Andreu:    gu_ut09@bcn.cat ; eatossantandreu@bcn.cat 
Sant Martí:    gu_ut10@bcn.cat ; eatossantmarti@bcn.cat 

 

 B:S:M:     serveigruabsm@bsmsa.cat 
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3.2 Avisos individuals de vehicles 

Es col·locaran avisos als parabrises dels vehicles, o bé en els manillars de les motocicletes o 

ciclomotors que hi hagi aparcats dins de la zona afectada per a informar de la prohibició 

d’estacionament. S’haurà d’indicar en l’espai corresponent de  l’avís el motiu, data i hora de la 

prohibició, amb la mateixa informació que s’hagi incorporat en els cartells de senyalització.  

Els avisos han de ser recollits a la seu de la Guàrdia Urbana del districte corresponent. Al final 

del document s’adjunta un exemple de la tipologia dels avisos que s’han de recollir, susceptibles 

a canvis de format futurs. 

S’ha de tenir en compte la recol·locació d’avisos per les rotacions dels vehicles que es 

produeixen.  

 

4. Reserva d’espai dos dies previs a l’actuació 

Dos dies abans del inici de la data de prohibició de parada es deuran de reservar els espais que 

hagin quedat alliberats mitjançant tanques per a evitar nous estacionaments. Aquestes tanques 

hauran d’estar en condicions i complir les prescripcions d’elements de tancament descrites en 

l’Annex.2.4A del Manual de Qualitat de les Obres. 

 

5. Retirada de vehicles estacionats a data d’inici d’actuació senyalitzat  

El dia d’inici de la prohibició, en cas de quedar vehicles estacionats s’ha de trucar a la Guàrdia 

Urbana (092) per a sol·licitar la seva retirada i trasllat / ingrés a dipòsit.  

 

6. Procediment especial de retirada de vehicles en cas d’avaria o actuació urgent  

 6.1 Autorització prèvia 

En el cas de tractar-se d’actuacions per avaries urgents de serveis, l’empresa  autoritzada 

haurà de tramitar mitjançant ACEFAT el permís corresponent en 48 hores. 

En qualsevol cas, s’haurà d’avisar informant de l’avaria o incidència i la situació d’urgència 

a: 

 Guàrdia Urbana d’Obres mitjançant el telèfon 93-291-50-27 (de 7-15h). 

 Guàrdia Urbana del districte corresponent, o bé Guàrdia Urbana d’Obres en la resta 

d’horari mitjançant el 092 (24h). 

 6.2 Retirada dels vehicles 

Un cop s’ha contactat amb la Guàrdia Urbana (veure apartat 6.1) aquesta donarà indicacions 

i procedirà, si escau, a la retirada dels vehicles que estiguin afectats per l’emergència, sense 

haver d’aplicar els passos descrits en el present protocol. 

  



AVISOS INDIVIDUALS DE VEHICLES (SUPERIOR) I MOTOCICLETES (INFERIOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

CARTELL DE SENYALITZACIÓ PRÈVIA INFORMATIVA 

 

MATERIAL: PVC 

LLIGAT: BRIDES DE PLÀSITC A ELEMENTS URBANS. 

 

 

 
 

 

 


