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1. MEMÒRIA 

1.1 OBJECTE 

Unificar els criteris de presentació de la documentació necessària per obtenir l’autorització per 

afectar l’espai públic per motius d’ obres  a la ciutat de Barcelona, en totes aquelles actuacions 

que són competència al Comitè d’Obres i Mobilitat.  

1.2. COMPETÈNCIES  

Les autoritzacions per afectar l’espai públic a causa de les obres es concedeixen a través de 

diferents òrgans de l’Ajuntament segons l’impacte de l’actuació. Cadascun d’aquests òrgans 

requereix una documentació específica que caldrà presentar alhora de fer la sol·licitud per afectar 

l’espai públic.  

Aquests òrgans i les seves competències són: 

- Districte , dóna autoritzacions per: 

1. Ocupacions de l’espai públic (voreres, places públiques, zones d’estacionament, zones de 

càrrega i descàrrega, etc), exceptuant els emplaçaments en calçades de circulació, ja sigui per 

ocupacions derivades de llicències d’edificació, col·locació de bastides, ocupacions de casetes, 

materials, maquinaria, eines o mitjans auxiliars que puguin estar emmagatzemats.  

2. Col·locació de grues, sempre que no sigui en vies de la xarxa bàsica i vies d’ordenació 

centralitzada de la ciutat,  

- Acefat, dóna autoritzacions per: 

1. Ocupacions per obres de subministraments, desviaments o reparacions de serveis 

d’electricitat, aigua, gas, telèfon, i telecomunicacions, que afectin l’espai públic sempre que no 

s’afecti calçada, 

2. Creuaments de calçades, per motius d’obres de subministraments, desviaments o 

reparacions de serveis, sempre que no sigui en vies de la xarxa bàsica i vies d’ordenació 

centralitzada de la ciutat, i es puguin fer per meitats sense tallar en cap moment la circulació. En 

cas d’afectar les vies bàsiques o tallar per complert la circulació, s’haurà de demanar 

autorització, també, al Comitè d’Obres i Mobilitat. 

3. Obres puntuals de sondejos en vorera o calçada.  
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- Departament de Guàrdia Urbana d’obres, dóna autoritzacions per: 

1.   Col·locació de grues, en vies de la xarxa bàsica i vies d’ordenació centralitzada de la ciutat 

2. Creuaments de calçades, per motius d’obres de subministraments, desviaments o 

reparacions de serveis, en vies de la xarxa bàsica i vies d’ordenació centralitzada de la ciutat,  

La Guàrdia Urbana, segons l’impacte de l’afecció de l’obra, i amb el criteri de dificultat i del tipus 

de via podrà requerir que aquestes actuacions passin també pel Comitè per coordinar l’actuació 

amb la resta de condicionants de la ciutat en la zona afectada.  

- Comitè d’Obres i Mobilitat,  dóna autoritzacions per ocupacions o actuacions per obres de:  

1.  Urbanitzacions 

2.  Infraestructures del transport 

3.  Infraestructures de serveis en calçada, que afectin vies de la xarxa bàsica i vies d’ordenació 

centralitzada de la ciutat, o que tallin per complert la circulació de carrers (clavegueram, 

RSU, districlima i altres). 

4.   Pàrkings 

5.   Manteniment de infraestructures i paviments 

6.  Obres amb requeriments de treballs especials i un grau considerable d’incidència a la vida 

urbana (voladures, transports especials en cas de gran tonelatge, obres properes a 

equipaments sensibles, horaris nocturns o en cap de setmana, obres de gran afecció 

medioambiental, etc) 

 

Qualsevol obra o actuació de tingui lloc a l’espai públic i no estigui contemplada en les 

competències de cap sector anterior, haurà de consultar al Comitè d’Obres i Mobilitat a quin òrgan 

dirigir-se per demanar la corresponent autorització. 
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1.3. PRINCIPALS FUNCIONS DEL COMITÈ D’OBRES I MOBILITAT  

Seguiment de la implantació i l’execució de les obres en les diferents fases amb l’objectiu  de: 

• Coordinar els operadors municipals que intervenen a les obres (Infraestructures, 

Mobilitat, GUB, Medi Ambient, Autobusos de Barcelona, Projectes Urbans, Districtes, etc.) 

• Reduir  en lo possible les molèsties als veïns i l’afecció a l’àmbit públic i la mobilitat  

• Mantenir dintre d’uns límits  raonables l'impacte a l’entorn i els terminis de les obres  

• Coordinar  les actuacions de les administracions  que realitzen obres al mateix territori 

• Coordinar   les obres  que s’executen simultàniament . 

• Controlar les obres a la ciutat amb riscos elevats i ajudar a reduir-los 

4. CONDICIONS GENERALS 

� El Comitè d’Obres i Mobilitat  es fa normalment amb una freqüència setmanal, sota la 

coordinació de la Direcció d’Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona i dels sectors 

municipals involucrats amb les obres. Té lloc els dimecres a la tarda a la seu del sector 

d’Urbanisme i Infraestructures a avinguda Diagonal 240, 2ª planta.  

� Per atendre l’autorització per afectar a l’espai públic a causa de les obres, els promotors 

interessats hauran d’enviar la documentació en PDF. S’haurà de presentar en temps i 

forma la documentació requerida. El termini de presentació finalitza una setmana abans de 

la seva presentació al Comitè.  

� El dia de la presentació al Comitè s’hauran de portar 6 còpies en paper seguint els criteris 

de presentació de la documentació.  

� Les dates d’afecció a l’espai públic a causa de les obres, així com els terminis d’execució 

de les fases d’obra es proposaran per part dels demandants amb la deguda justificació i 

s’acordaran definitivament en el Comitè d’Obres i Mobilitat. 

Orientativament la proposta d’afecció a l’espai públic a causa de les obres es podrà portar 

a terme 15 dies després de la data d’aprovació al Comitè.  
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� El document acreditatiu de l’autorització serà l’acta del Comitè, on figuraran els 

condicionants de la implantació i execució de l’obra i és d’obligat compliment pels 

promotors de les mateixes. 

� Qualsevol afecció a l’espai públic per obres dintre de la ciutat de Barcelona ha de respectar 

els criteris, indicacions i consideracions marcades en el Manual de Qualitat de les obres de 

l’Ajuntament de Barcelona. (Manual de Qualitat de les obres) 

� El Director del Comitè d’Obres i Mobilitat es reserva el dret d’alterar els criteris i condicions 

d’aquest document per motius d’interès municipal. 

1.5. CRITERIS DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ EN ACTUACIONS COMPLEXES  

S’entén per actuacions complexes aquelles que no permeten disposar d’una planificació d’activitats 

perfectament coneguda i que cal dissenyar expressament. La durada d’aquestes obres és de mig a 

llarg termini, sempre superior a 2 setmanes. Requereixen de més d’una visita al Comitè i 

s’executen per fases. Per aquestes actuacions es requerirà la següent documentació: 

1.5.1. Fitxa d’actuació: El responsable de l’actuació haurà d’omplir la fitxa amb les dades 

bàsiques de l’actuació.  En el cas de que no sigui la primera vegada que es presenta davant el 

Comitè només l’haurà d’omplir si hi hagués algun canvi (noves dades de contacte).  

1.5.2. Plànols: Es presentar tants plànols com siguin necessaris per entendre l’actuació a 

executar, en mida A3  i a una escala l’adequada, segons les dimensions l’obra, que permeti veure 

amb claredat el que es vol representar. Es farà servir la simbologia de la llegenda adjunta en els 

plànols d’exemple. Com a mínim s’haurà de presentar: 

1. Plànol de situació de l’obra: Plànol de situació de l’àmbit que s’afectarà o l’afectat per 

l’obra. Si l’obra tingues varis fronts oberts, s’especificarà la data d’inici i final de cada ocupació. En 

aquest plànol es marcarà el límit d’ocupació amb els m2 ocupats. 

2. Plànol d’emplaçament de l’estat actual: Emplaçament de l’estat actual a nivell carrer: 

�  Reportatge fotogràfic dels elements a afectar 

�  Cartografia que es vol afectar, amb els noms dels carrers 

�  Nombre de carrils de circulació i aparcament,  

�  IMD,  

�  Senyals de trànsit existents,  

�  Semàfors,  

�  Parades de bus,  
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�  Sortides i entrades de pàrkings, 

�  Arbrat existent, 

�  Mobiliari urbà, etc.  

Aquest plànol tindrà en la seva part inferior dreta el plànol de situació de l’obra a escala 1:2000 

aproximadament.    

3. Plànols de l’afecció en planta i secció  : Es consideren dos tipus d’afeccions:  

1. Afecció a la mobilitat: Plànol conjunt amb l’afecció global a la mobilitat de la zona. Detallant: 

� Cartografia que es vol afectar, amb els noms dels carrers 

� Desviament o restricció de trànsit i/o d’itinerari de vianants proposats  

�  Acotació de l’amplada lliure d’obstacles dels carrils o itineraris de vianants que es deixen,  

�  Proposta de la senyalització vertical i horitzontal a col·locar 

�  Semàfors a desplaçar,  

�  Transport públic fora de servei. 

Aquest plànol indicarà en la part superior esquerra la fase del desviament corresponent, el número 

de fases totals, i les dates proposades per cada fase. 

2.  Afecció a l’obra: amb les ocupacions de l’obra on es detalli: 

� Cartografia que es vol afectar, amb els noms dels carrers 

� Superfície ocupada (m2),  

�  Maquinaria i distribució d’ocupacions dins de l’àmbit d’obra, 

�  Tipus de tancaments, barreres que la delimitaran, i el seu balisament corresponent 

�  Zones de càrrega i descàrrega afectades, places de minusvàlids,  

�  Enllumenat provisional a col·locar,  

�  Contenidors i mobiliari a desplaçar,   

�  Accessos i parades del transport públic fora de servei, etc,  

En aquest plànol s’especificarà els llocs on es reubicaran els elements afectats.  

4. Proposta de senyalització definitiva: On es detalli la senyalització horitzontal, vertical, 

informativa i semafòrica de l’àmbit afectat per les obres un cop finalitzades. 
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1.5.3. Planificació dels treballs de l’obra: Planificació remarcant les fases i activitats que afectin 

en superfície, les afeccions a parades i accessos al transport públic, restriccions del carril bus, etc. 

destacant les fites d’inici i final. Els responsables de l’obra hauran d’avisar una setmana abans de 

l’inici,canvi o finalització de fase a la guàrdia urbana per tal de coordinar l’operació.  

1.6.  CRITERIS DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ EN ACTUACIONS PUNTUALS  

S’entén per actuacions puntuals aquelles que sempre requereixen d’una mateixa planificació 

d’activitats perfectament coneguda. El termini de l’actuació és curt i mai supera els 15 dies. 

Aquestes actuacions requereixen normalment una única visita al Comitè. Per aquestes actuacions 

es requerirà la següent documentació (en el cas de la fitxa d’actuació i els plànols, es seguiran els 

criteris generals i format, anteriorment descrits) :  

1.6.1. En pavimentacions o reparació de vials:  

�   Fitxa d’actuació 

�   Plànols: 

- Afecció a la mobilitat puntual: Si escau, plànol d’afecció a la mobilitat global i/o 

desviament o restricció de trànsit i/o d’itinerari de vianants puntuals proposats. 

- Afecció a l’obra: Detallant les fases dels treballs de fresatge i estesa a realitzar  

- Plànol de la senyalització definitiva: Senyalització horitzontal definitiva a pintar i 

senyalització vertical definitiva a col·locar 

�   Planificació. 

�   Contactes del personal a peu d’obra de l’empresa responsable  

1.6.2. En transports especials de gran tonelatge:  

� Fitxa d’actuació 

� Plànols del recorregut: tenint en compte els gàlibs 

� Informe tècnic, si escau, de les infraestructures sobre les que es passarà  

� Informe tècnic de l’element a transportar:  material, dimensions i pes 

� Informe tècnic del vehicle: MMA i MMR, pes per eix, etc. 

� Termini estimat i dies proposats pel transport.  
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Les autoritzacions administratives (assegurances, permisos de circulació, permisos de carreteres, 

targetes de transport, ITV, i demés documents)  i la coordinació dels transports es gestionarà amb 

la Unitat de Circulació de Guàrdia Urbana. (mirar criteris de transport al Manual de Qualitat de les obres) 

1.6.3. Treballs nocturns: Quan excepcionalment s’hagin de fer actuacions nocturnes (mirar criteris al 

Manual de Qualitat de les obres) caldrà: 

�   Fitxa d’actuació 

�   Plànols: 

- Afecció a l’obra: plànol d’ocupacions, on quedin representats: l’àmbit d’obra,  la zona 

d’abassegament i els edificis més afectats per l’actuació (habitatges, escoles, hospitals) 

�   Estudi acústic de la maquinaria i les activitats a realitzar, si escau(mirar criteris al Manual de Qualitat de 

les obres). En tots els casos, s’hauran d’identificar els nivells d’immissió que atorga la 

zonificació acústica a l’emplaçament i l’entorn de l’obra (veure plànol de zonificació acústica de la ciutat de 

Barcelona);  i les mesures a aplicar per minimitzar l’actuació. 

� Planificació: remarcant les nits i destacant les activitats que tindran lloc durant les mateixes 

� Contactes del personal a peu d’obra de l’empresa responsable  

1.6.4. Grues ocupant vies de la xarxa bàsica o vies d’ordenació centralitzada: 

�   Fitxa d’actuació 

�   Plànols: 

- Implantació de la grua: plànol d’implantació de la mateixa a la via pública amb el 

tancament i senyalització corresponent . 

�   Documentació tècnica de la grua 

�  Estat de  càrregues transmeses durant els treballs 

Les autoritzacions administratives (assegurances, permisos de circulació, permisos de carreteres, 

targetes de transport, ITV, i demés documents)  es gestionarà amb la Unitat territorial de Guàrdia 

Urbana.  
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1.7.  DADES D’INTERÈS. 

- Les implantacions i recuperacions dels desviaments de trànsit o ocupacions a la via pública en 

zones de calçada es realitzaran sempre amb presència de Guàrdia Urbana normalment els 

dimarts.  

- Les actuacions concretes durant el mesos d’estiu s’hauran de presentar abans a la Comissió 

d’obres que es reuneix abans de l’estiu per aprovar aquestes actuacions.  

- Tenir en comte el vincle amb el calendari d’actes a la ciutat per fer la proposta de les actuacions 

més adient. 

 

TELÈFONS D’INTERÈS. 

Comitè d’Obres i Mobilitat 93.291.41.21 

Departament de Mobilitat 93.402.33.72  / 93.402.39.64 

Guàrdia Urbana (d’obres) 93.291.50.27 

Unitat de Circulació de Guàrdia Urbana 93.256.31.04 

Centre d’operacions de Guàrdia Urbana (festius)  

Medi Ambient 93.291.41.13 

Departament de Comunicació 93.402.74.12 

Districte de Ciutat Vella 93.291.61.15 

Districte de l’Eixample 93.291.62.15 

Districte de Sants- Montjuic 93.291.63.15 

Districte de Les Corts 93.291.64.15 

Districte de Sarrià- Sant Gervasi 93.291.65.15 

Districte de Gràcia 93.291.66.15 

Districte d’Horta- Guinardó  93.291.67.15 

Districte de Nou Barris 93.291.68.15 

Districte de Sant Andreu 93.291.69.15 

Districte de Sant Martí 93.291.60.15 

BCNSIT 93.309.54.40 

GECSA- GPO 93.231.82.80 

BETTER 93.368.35.50 

 



2. ESQUEMES

2 1 FUNCIONAMENT DEL COMITÈ2.1. FUNCIONAMENT DEL COMITÈ

2. 2 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

http://www.urbanismedebarcelona.net/qualitat

NORMATIVA/ VINCLES

Manual de Qualitat de les Obres

Guia de Mediambientalització de les Obres

G i d’ b li t t t i i t d l bGuia d’abalisament, tancament i imatge de les obres

Guia de la documentació a presentar al Comitè d’Obres i Mobilitat

Guia de Senyalització i Desviaments d’Obra



2.1. FUNCIONAMENT DEL COMITÈ 
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proig@bcn.cat

Data límit de lliurament: 

Dimecres anterior a la presentació, a les 18:30. 

2.2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
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NOM ACTUACIÓ (el mateix nom que surt a la tanca de l’obra) + (adreça de l’actuació) 1 2 3 4

00 NOM DEL DISTRICTE

00-2008-000-000

TIPUS ACTUACIÓ

ADMINISTRACIÓ

Actuacions relacionades:

DADES DE L’ACTUACIÓ PRINCIPAL 
Promotor: Responsable:  
Direcció d’obres: Director d’obra: 

Coordinador seg. sal.:  
Empresa constructora: Cap d’obra: 

Gerent U.T.E.: 
Pressupost licitació:                          €   
Data inici:    
Data final:   Data fi actualitzat: 
Termini: Endarreriment: 

DADES DE LA FASE / SERVEIS AFECTATS DE L’ACTUACIÓ  
Promotor: Responsable:  

Direcció d’obres: Director d’obra:  

Coordinador seg. sal.:  

Empresa constructora: Cap d’obra: 

Gerent U.T.E.: 

Pressupost licitació:                          €   

Data inici:     

Data final:   Data fi actualitzat:  

Termini: Endarreriment: 

AFECTACIONS  
Tipus d’afecció DATA INICI DATA FI Observacions i comentaris 

Trànsit públic: A (afectat)   Tipus de transport afectat, línees i recorregut, i parades afectades 
Trànsit privat: R (reubicat) IMD (Baixa – Mitja – Alt. Medicions) 
Zona càrrega i descàrrega    Ubicació de la zona afectada 
Zona Aparcament: Nº de places afectats – Color de la zona afectada 

Tipus zona     
Minusvàlids 

Vianants:     
Arbrat: Tipus de arbres, quantitat, tipus d’afectació (protecció, retiro,reposició futura)  
Mobiliari urbà:    Nº - Tipologia – Descripció (si cal)  

MOPIs
Papereres 
Bancs
Fonts
Pilones
Altres 

Serveis urbans afectats: Nº - Tipologia – Descripció (si cal) 
Contenidors 
Cabines telef. 
Bústies Correos 
Enllumenats
Altres 

Senyalització Urbana: Cal descriure quin tipus de senyal s’afecta i com (si es retira o s’oculta - etc)    
Horitzontal     
Vertical 
Semàfors     

Altres: 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

FGC
Intercanviador 

























Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 NOM DE L'OBRA 237 días mar 09/09/08 mié 05/08/09

2 - Desviament de serveis 30 días mar 09/09/08 lun 20/10/08

3 - Obra civil 205 días jue 09/10/08 mié 22/07/09

4 Fase I 100 días jue 09/10/08 mié 25/02/09

5 Tancament de l'accés de metro 0 días jue 01/01/09 jue 01/01/09

6 Fase II 45 días jue 26/02/09 mié 29/04/09

7 Fase III 60 días jue 30/04/09 mié 22/07/09

8 Obertura de l'accés de metro 0 días mié 22/07/09 mié 22/07/09

9 Urbanització 20 días jue 09/07/09 mié 05/08/09

Restricció de 2 carrils de Rosselló

01/01

Tall de tot Rosselló

Recupera

22/07

sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago
2009

Obra:

Data:

Els responsables de l'obra hauran d'avisar una setmana abans del canvi de fase, a la G.U. (escrivint en aquest apartat les dates previstes d'avís)
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