
 
CAPÍTOL 4. DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ DEL PEI 

 
 

83 

 
4. DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ DEL PEI 
 
 
4.1 Estratègies d’implantació 
 
Tal com s’ha explicat a l’apartat 2.4, el desenvolupament del PEI parteix de la tesi 
bàsica d’avançar-se al procés edificatori, amb la voluntat d’incentivar la localització de 
les noves activitats productives. Aquesta voluntat cal conjugar-la amb els requeriments 
tècnics dels programa de desenvolupament, cosa que ha conduït a plantejar dues 
tipologies d’obres: les estructurants i les derivades: 
 

- les obres estructurants representen el 30% del total i constitueixen “l’esquelet” 
de xarxes que vertebren el territori. Es realitzen amb independència del ritme 
d’evolució immobiliari i garanteixen l’arribada dels serveis a les noves 
promocions, com a màxim en el mateix temps que es desenvolupa el procés 
d’edificació. S’han prioritzat aquelles actuacions que han d’atendre els territoris 
més “madurs” en els què les noves promocions es troben programades o en 
procés avançat de programació.  
 
A data d’avui se n’ha construït el 50% i està previst tenir-les enllestides a final 
del 2007. 

 
- Les obres derivades representen el 70% restant i s’executen paral·lelament amb 

el desenvolupament immobiliari. Consisteixen, fonamentalment, en urbanitzar 
els carrers perimetrals de les illes o edificis que es transformen i connectar-los a 
les xarxes estructurants.  

 
Durant el període 2004-2007 22@Barcelona invertirà més de 80 milions d’euros en el 
PEI, amb l’objectiu d’assolir la renovació del 50% que formen les antigues àrees 
industrials del Poblenou. Des de l’aprovació del projecte 22@Barcelona, s’han redactat 
un total de 36 projectes, del quals: [13] 
 

- 13 projectes d’urbanització i infrastructura estan executats o en execució i 
suposen 4.688 metres de carrers urbanitzats, que equivalen a una superfície de 
123.109 m2 de carrers urbanitzats. 

 
- 4 projectes d’infraestructura estan executats o en execució i suposen 2.316 m de 

noves canalitzacions d’infraestructura elèctrica i de telecomunicacions.  
 

- 2 projectes d’urbanització corresponen a espais lliures en interiors d’illa.  
 

- Els 17 projectes restants es troben en diferents estats de gestió. 
 
Al plànol A2.3 de l’annex es pot veure en planta el nivell de desenvolupament del PEI, 
amb els carrers ja urbanitzats, els que es troben en procés d’urbanització i aquells on la 
urbanització es troba encara en forma de projecte. 
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El procés de desenvolupament i implantació del PEI, doncs, s’inicia a partir de les 
actuacions estructurants, que es financien principalment amb el percentatge del capital 
total aportat per l’Ajuntament de Barcelona.  
 
Un cop urbanitzats els vials estructurants, el procés d’implantació del PEI segueix les 
necessitats marcades pel desenvolupament de les diferents promocions de l’àmbit. Així, 
periòdicament la societat 22@bcn elabora un plànol amb l’escenari temporal de 
demanda, on s’indica el procés de desenvolupament dels projectes de cada parcel·la, per 
intentar anticipar-se i haver urbanitzat el carrer abans que comenci la construcció de la 
promoció dintre de la parcel·la. 
 
En aquest plànol, doncs, es senyalitzen les parcel·les amb diferents trames segons les 
dates previstes per a les llicències d’obra de cadascuna. Així, en vermell s’indiquen les 
parcel·les que amb llicència d’obra per al període més pròxim, i que es correspon doncs 
a les principals urgències d’urbanització.  
 
En el plànol A2.1 de l’annex es pot veure un exemple de plànol d’escenari temporal de 
la demanda, amb data de juny de 2003, on es contempla la urgència de les parcel·les 
dintre de l’àmbit del 22@. Així, les actuacions més urgents es corresponen a aquelles 
parcel·les que van obtenir la seva llicència d’obra dintre del període 2001-2003, seguit 
d’aquelles on es preveia l’obtenció al període 2004, i així segons la previsió de cada any. 
 
A partir d’aquest plànol es va desenvolupant el procés d’implantació de les xarxes 
definides al PEI, mirant quins són els carrers prioritaris per urbanitzar, i quins poden 
esperar. S’elabora, doncs, el plànol d’actuacions prioritàries, del que es pot veure un 
exemple al plànol A2.2 de l’annex 2, amb data igualment de juny del 2003.  
 
Al plànol A2.3 de l’annex es pot veure l’estat de les obres de desenvolupament i 
implantació del PEI, al febrer de 2005. Així, es poden veure en els diferents trams de 
carrers quines obres estan executades (verd), quines estan en execució (vermell), quines 
estan adjudicades (groc) i quines estan en procés de propera licitació (blau marí). La 
resta de trames es corresponen a trams de carrer en els quals encara no s’ha aprovat el 
projecte d’urbanització. 
 
En aquest plànol es pot veure com pràcticament la totalitat dels trams de carrers 
executats es corresponen a les vies estructurants. Igualment com passa amb els vials en 
execució, malgrat que d’aquest hi ha també alguns trams de carrers que s’han hagut 
d’executar amb caràcter urgent per necessitats de les promocions del voltant. 
 
En alguns trams de carrer es pot veure la trama indicada en línia de punts, la qual cosa 
significa que la indicació fa referència a l’estat de les obres de canalització de serveis i 
no de la urbanització de tot el carrer. Això es produeix quan, a causa de l’inici de les 
obres d’una promoció, és necessari instal·lar-hi les xarxes de serveis, però el planning 
de les obres planejades no permet executar la totalitat de l’obra d’urbanització en aquell 
carrer. 
 
D’aquesta manera, es produeixen situacions com la del carrer d’Àvila entre els carrers 
d’Alí Bei i el carrer dels Almogàvers, on en línia de punts es veu com les canalitzacions 
ja estan executades però la urbanització del vial es troba en procés d’execució.  
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 Fig. 4.1:Carrer parcialment urbanitzat. 
 Font: Desenvolupament i implantació del PEI 
 
 
4.2. Modificacions introduïdes en el PEI 
 
En els següents apartats es farà una descripció de les modificacions que s’han anat 
produint respecte les propostes contemplades al PEI, així com de decisions que s’han 
anat prenent respecte l’ordenació de la xarxa viària, el tractament de l’espai públic i tot 
el que afecta a l’accessibilitat dins l’àmbit del 22@. 
 
4.2.1. Ordenació de la xarxa viària 
 
Dintre de les oficines 22@bcn,S.A. es realitza periòdicament un estudi de volums de 
trànsit amb diferents escenaris horitzons i introduint els diferents paràmetres que hi van 
apareixent (modificacions en les xarxes de transport públic, canvis de seccions en 
alguns carrers, etc.), de manera es pot establir quina és la millor ordenació de la xarxa 
viària per tal de minimitzar el nivell de saturació de cada carrer. Al plànol A2.5 de 
l’annex es pot veure un plànol amb els diferents volums de trànsit per a l’any horitzó del 
pla 22@ dintre de tot l’àmbit del Poblenou.  
 
L’ordenació de la xarxa viària, prevista en el PEI amb la diferenciació de carrers 
primaris i secundaris, també ha estat subjecta a alguna modificació en el transcurs 
d’aquests anys. La definició del projecte del Parc Central del Poblenou, projecte que 
s’ha atorgat a l’arquitecte francès Jean Nouvel, ha permès la redistribució dels carrers, 
aconseguint l’alternança entre carrers primaris i secundaris en sentit Llobregat-Besòs.  
 
Comparant el plànol de proposta de la xarxa viària del PEI (plànol A1.2) amb la nova 
proposat amb data de gener del 2005 (plànol A2.4), es veu com el carrer dels 
Almogàvers ha passat de considerar-se secundari a tractar-se com a primari, justament 
el contrari del que ha passat amb el carrer Pujades. En el moment de la redacció del PEI, 
el Parc Central del Poblenou, situat entre l’avinguda Diagonal, el carrer d’Alí Bei i el 
carrer Bac de Roda, suposava una barrera física que impedia que un vial primari el 
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travessés. El projecte definit per Nouvel ha tingut en compte aquesta previsió, de 
manera que l’eix primari Almogàvers / Pere IV / Cristóbal de Moura el pot travessar, 
permetent l’alternança entre carrers primaris i secundaris en sentit Llobregat-Besòs.  
 
Aquesta modificació ha suposat igualment una variació en els sentits de circulació 
previstos en els carrers dels Almogàvers i el carrer Buenaventura Muñoz. 
 
 
4.2.2. Tractament de l’espai públic 
 
Tractament dels xamfrans 
 
Una de les propostes del PEI era l’arrodoniment dels xamfrans en les cruïlles entre 
carrers de la xarxa secundària, per tal de guanyar espai per als vianants i de facilitar la 
mobilitat dels vianants i les bicicletes (veure fig. 2.3). Una modificació significativa, si 
més no pel fet de fer desaparèixer la forma de xamfrà, característica principal del pla 
Cerdà i signe distintiu de la ciutat de Barcelona. Tanmateix, la proposta es justificava 
amb la idea de diferenciació de la xarxa primària de la secundària, on el volum de 
trànsit es buscava que fos clarament inferior al de la primària.  
 
Aquest ha estat un aspecte molt discutit, amb fervents defensors del xamfrà tradicional, 
i d’altres que apostaven per l’arrodoniment del mateix. Els defensors del xamfrà de 
Cerdà apuntaven que l’espai perdut de calçada, tot i tractar-se de cruïlles de la xarxa 
secundària, serveixen per ordenar l’aturada dels vehicles, sobretot pel que fa els taxis i 
la càrrega i descàrrega de mercaderies. De l’altra banda, els defensors de la proposta del 
PEI justificaven dient que el mateix espai és innecessari per a la circulació dels vehicles, 
i que per contra aquesta solució afavoreix el vianant i el ciclista, que és un dels objectius 
perseguits pel PEI. 
 

 
 Fig. 4.2: Definició de cruïlla de carrers de la xarxa secundària.  
 Font: Desenvolupament i implantació del PEI al Poblenou 
 
Finalment es va prendre la decisió de mantenir el xamfrà de Cerdà en aquest tipus de 
cruïlles, augmentant però l’ample de la vorera per guanyar espai pel vianant, tal com es 
pot veure a la figura 4.2. Tanmateix, i com a memòria d’aquesta polèmica proposta, 3 
cantonades del carrer Pujades quedaran per a la posteritat amb la forma arrodonida que 
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es proposava al pla (veure fig. 4.3), ja que l’adjudicació de les parcel·les de les illes es 
va fer abans d’acordar la decisió definitiva i a l’hora d’urbanitzar el carrer s’ha hagut de 
construir tal com estava previst en el PEI. 
 

 
   Fig. 4.3: Xamfrà arrodonit al carrer Pujades.  
   Font: pròpia 
 
Variacions en seccions de carrers 
 
La secció dels carrers és una altre aspecte que s’ha modificat des de l’aprovació del PEI.  
 
En la xarxa primària, als carrers de 20 m d’amplada, l’ample dels carrils s’ha modificat 
guanyant 15 cm pel carril de transport públic, passant de 3 carrils de 2,6 m + 1 carril de 
3 m, a 3 carrils de 2,55 m + 1 carril de 3,15 m. Igualment, s’ha estudiat el cas específic 
per a carrers de la xarxa primària amb secció de 30 m d’ample, que no estaven 
contemplats en el PEI. (veure fig 4.4) [13] 
 
 

 
 Fig. 4.4: Definició de seccions dels carrers de 20 i 30 m de la xarxa primària.  
 Font: Desenvolupament i implantació del PEI al Poblenou 
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D’altra banda, la secció de la xarxa secundària també ha sofert una redistribució 
d’amples de carrils, passant d’un carril d’aparcament de 2,50 m a un de 2,30 m, i 
passant d’aquesta manera de 2 carrils de circulació de 2,60 m cadascun a 2 carrils de 
2,70 m. Això es deu en part al fet de la reconsideració de l’espai de les cruïlles de dos 
vials secundaris, on es permet l’aparcament per a càrrega i descàrrega de mercaderies, 
de manera que no cal un ample tan gran pel carril d’aparcament de vehicles.  
 
 

 
 Fig. 4.5: Definició de secció de carrers de la xarxa secundària.  
 Font: Desenvolupament i implantació del PEI al Poblenou 
 
 
Variacions del carril bici 
 
A la xarxa secundària, el PEI preveia dues possibilitats de secció, segons el carril de 
bicicletes es fes sobre calçada o sobre vorera. Finalment l’equip d’arquitectes 
responsable del disseny de la urbanització del 22@ s’ha decantat per considerar només 
la secció amb el carril bici sobre calçada.  
 

 
 Fig. 4.6: Execució de carril bici a nivell de calçada.  
 Font: pròpia 
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De la mateixa manera que ha passat amb els 3 xamfrans arrodonits que han quedat 
construïts, en alguns carrers ja urbanitzats del 22@ es pot veure, però, la secció amb el 
carril de bicicletes a l’alçada de la vorera, tal com es pot veure a la següent fotografia. 
 
 

 
 Fig. 4.7: Execució de carril bici a nivell de vorera.  
 Font: pròpia 
 
Secció del carrer Pere IV 
 
El carrer Pere IV també ha canviat de consideració al llarg d’aquests anys d’inici de 
desenvolupament del PEI, degut sobretot a la decisió d’eliminar la línia de tramvia que 
estava previst que discorreria. Així doncs, mentre al PEI considerava que seria una via 
de la xarxa secundària, amb la línia de tramvia al mig i un carril de circulació en cada 
sentit a cada costat de la via, el nou disseny dos carrils de circulació amb un 
d’aparcament, tots amb un únic sentit. Cal tenir en compte, com s’ha comentat 
anteriorment, que en un tram del carrer, aquest passa a formar part de la xarxa primària, 
connectant el carrer dels Almogàvers amb el carrer Cristóbal de Moura, dintre del Parc 
Central del Poblenou.  
 
 
Enllumenat públic 
 
Un altre aspecte que s’ha estudiat posteriorment a la publicació del PEI ha estat la 
manera de dissenyar la xarxa d’enllumenat públic de manera ordenada, ubicant els 
quadres d’enllumenat de forma que donin servei a un grup de 4 illes, tal com es mostra 
a la següent figura. 
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 Fig. 4.8: Esquema de distribució de les línies d’enllumenat d’un mateix quadre. 
 Font. Desenvolupament i implantació del PEI 

 
 
Xarxa de reg 
 
De la mateixa manera que amb l’enllumenat, per tal d’ordenar la xarxa i que la seva 
explotació i manteniment siguin més senzills, s’ha definit la xarxa de reg de manera que 
d’un mateix quadre de control es distribueixi l’aigua d’un grup de 4 illes. 
 
A la següent figura es pot veure l’esquema de la xarxa de reg per a l’àmbit de les zones 
del 22@. 
 

 
 Fig. 4.9: Esquema de distribució de la xarxa de reg. 
 Font. Desenvolupament i implantació del PEI 
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4.2.3. Accessibilitat al Poblenou 
 
Taxi 
Pel que fa el servei de taxi, encara no s’ha començat a aplicar cap de les propostes del 
PEI, de manera que el funcionament del transport públic és el normal de tota la ciutat, i 
que manca d’una total coordinació entre els dos únics actors que hi intervenen, l’usuari i 
el professional taxista.  
 
La principal proposta del PEI es basava en incorporar un tercer actor en el servei, un 
“centre de control automatitzat”. Es tracta d’equipar els carrers amb punts on la persona 
que necessita el taxi introdueix una tarja bancària, és informada del temps que trigarà un 
taxi en arribar, confirma la petició i s’espera al lloc a que arribi el taxi. 
 
Aquesta proposta, entesa com una proposta oberta, a nivell de planificació, es pot anar 
perfilant, modificant certs aspectes i, potser, canviant alguns plantejaments inicials. Per 
exemple, dos punts encara per definir són: la seva compatibilitat amb les actuals 
emissores i la definició dels punts des d’on l’usuari fa la demanda i espera el taxi. 
Respecte aquest últim punt, la proposta del PEI parla de “parquímetres, caixers 
automàtics i/o similars”, però es poden pensar en d’altres solucions com hotels, 
restaurants, edificis públics o equipaments, o en la substitució de la tarja per terminals 
mòbils amb accés a internet. 
 
Encara que s’ha vist que la proposta del PEI ha d’anar evolucionant i canviant a mida 
que es desenvolupi, hi ha dos plantejaments que s’han de consolidar des d’un principi:  
- els taxis s’esperen a les parades 
- els usuaris van a buscar el taxi a les parades o demanen el servei a un punt concret 

preestablert.  
 
La localització de les futures parades de taxi, unes 65 en total per a tot l’àmbit del 
Poblenou, no és encara definitiva. De moment, i mentre es va desenvolupant a poc a poc 
tot el pla, les parades s’ubiquen en llocs considerats estratègics per les empreses 
privades gestores d’aquest mode de transport, segons proximitat a hotels, etc. [14] 
 
S’ha realitzat, però, un estudi preliminar sobre la capacitat que aquestes parades han de 
tenir. Aquest estudi determina que a partir d’una capacitat de 8 taxis, el comportament 
del sistema no millora, quedant el temps mig d’espera al voltant dels 4 minuts tant per 
taxis com per passatgers.  
 
 
Bus 
La proposta del PEI de fer passar les xarxes de bus només pels vials de la xarxa 
primària aviat va haver de ser desestimada. En el cas de les línies que discorren en 
direcció mar-muntanya, la idea era que una mateixa de línia pugés per un carrer 
principal i baixés pel carrer de la xarxa principal més proper, situat a tres carrers de 
l’altre. A causa de la distribució dels carrers, tal com es pot veure al plànol A1.3 de 
l’annex, obligava a que sempre es donés el cas de tenir dos carrers consecutius de la 
xarxa principal amb el mateix sentit de circulació, de manera que es podria donar el cas 
que per agafar un mateix autobús en un sentit s’hagués de caminar una illa, però per 
agafar-lo en l’altre sentit, se n’haguessis de caminar més de sis. 
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D’altra banda, l’empresa TMB és reticent a modificar el traçat de totes les línies 
d’autobús de la zona de Poblenou, als quals els usuaris habituals ja hi estan acostumats. 
La modificació, si més no, es durà a terme un cop finalitzada la urbanització de tot 
l’àmbit del 22@, un cop establert ja tot el sistema de xarxa primària i secundària.  
 
Tal com es pot veure al plànol A2.5 de l’annex, la nova proposta de la futura xarxa de 
bus dintre de l’àmbit del 22@ emprarà els carrers de la xarxa secundària: Àvila, Roc 
Boronat, Esproceda i Pere IV.  
 
Respecte la proposta futura de la xarxa de bus, tant en la que estava prevista en el PEI 
com la modificació posterior, el traçat de les línies de bus segueix un esquema ortogonal 
(veure fig. 4.11). Aquest esquema es correspon a una voluntat d’ordenació de la xarxa 
global d’autobusos en un àmbit més gran que no pas el del 22@; a Barcelona s’està 
estudiant la implantació d’una xarxa de bus que aprofitaria l’ortogonalitat dels carrers 
de l’Eixample (veure fig. 4.12), evitant d’aquesta manera la complexitat del traçat de les 
línies actuals, que segueixen les traces històriques de les línies, però sense seguir un 
ordre intel·ligible (veure fig. 4.10). Un esquema ortogonal de la xarxa de busos 
permetria arribar a qualsevol punt de la ciutat utilitzant un autobús que portés a l’usuari 
en sentit mar-muntanya i un altre que el portés en sentit Besós-Llobregat. [15] 
Tanmateix aquesta proposta està encara en fase d’estudi, ja que suposaria renunciar a la 
xarxa existent, arrelada ja als usuaris habituals i que han agafat els mateixos autobusos 
des de fa anys. 
 
En les següents figures es pot veure un plànol per a cada una d’aquestes situacions: en 
primer lloc el traçat actual de les línies d’autobusos al Poblenou; en segon lloc el traçat 
proposat pel PEI i modificat segons els aspectes comentats; i per últim el traçat seguint 
un esquema ortogonal global de tota la xarxa d’autobusos.  
 

 
Fig. 4.10: Línies actuals d’autobusos al Poblenou.  
Font: Desenvolupament i implantació del PEI al Poblenou 
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Fig. 4.11: Adaptació de les xarxes actuals d’autobusos a la proposta del PEI.  
Font: Desenvolupament i implantació del PEI al Poblenou 
 
 

 
Fig. 4.12: Proposta de xarxa de bus seguint l’ortogonalitat.  
Font: Desenvolupament i implantació del PEI al Poblenou 
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Metro 
 
Pel que fa les propostes relacionades amb la xarxa de metro, val a dir que l’obertura 
d’una segona boca d’entrada a les estacions de la línia L4 existents estan cadascuna en 
fase de redacció de projecte, i que en cap s’han començat les obres d’execució de les 
mateixes. 
 
La nova estació prevista entre les estacions de Selva de Mar i Besòs Mar, estació Fòrum, 
va entrar en servei l’any 2003, apropant la ciutat al recinte del Fòrum 2004. 
 

 
 Fig 4.13 :Connexions a la xarxa de metro entre les línies L2 i L4. 
 Font: www.tmb.net. 
 
La perllongació de la línia L4 fins a l’estació de Sagrera encara no s’ha realitzat, tot i 
que les obres de contrucció del nou intercanviador que serà l’estació de Sagrera ja estan 
en marxa. Tanmateix, la perllongació de la línia L2 a través de l’antic túnel de la línia 
L4 sí que s’ha realitzat, entrant en funcionament l’octubre de 2002. 
 
 
Tramvia 
 
El projecte de línies de tramvia que discorren per l’àmbit del Poblenou (TRAMBESÒS) 
ha sofert bastantes modificacions respecte el que estava previst inicialment en el PEI.  
 
La línia de tramvia que discorre per la Diagonal (T4) va entrar en funcionament el maig 
de l’any 2004, comptant amb una longitud de 6,5 quilòmetres i 14 parades, de les quals 
cinc permeten l’intercanvi amb Metro (L1 i L4) i una amb Rodalies Renfe (C1).  
 
Aquesta línia, però, compta amb un recorregut més llarg que el previst en el PEI, 
incorporant un nou tram amb una longitud d’1,8 quilòmetres que uneix la plaça de les 
Glòries amb el Port Olímpic. En el seu trajecte passa pel carrer Wellington i l’Av. 
Meridiana de Barcelona. D’aquesta manera, el tramvia dona servei als barris del 
districte de Sant Martí limítrofes amb l’Eixample i Ciutat Vella i millora la connectivitat 
en transport públic de llocs importants per a la ciutat com són la Universitat Pompeu 
Fabra, el Teatre Nacional, l’Auditori, el Zoo de Barcelona, el Port Olímpic i la platja de 
la Nova Icària.  
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Fig. 4.14: Traçat de la línia T4 de tramvia. 
Font. www.trambcn.com 
 
D’altra banda, el tramvia previst pel carrer Pere IV finalment no s’executarà. El PEI 
mateix parlava del caràcter redundant d’aquesta línia, que connectava entre si dues 
parades de la línia 4 de metro. Igualment, l’estudi posterior de la xarxa viària passava 
per permetre l’ús de dos carrils per sentit en aquest carrer, de manera que la implantació 
del tramvia en el mateix era impossible.  
 
Una línia no prevista en el PEI però sí projectada posteriorment en el transcurs del 
desenvolupament del mateix (T5) és la que discorrerà per la Gran Via i connectarà 
Badalona amb l’Arc de Triomf, passant per la placa de les Glòries. Aquesta línia entrarà 
en servei a principis del 2006, dotant a la xarxa global del Trambesòs 14,1 km, 28 
parades, 11 enllaços amb la resta de la xarxa de transport, 18 vehicles en servei i 11,8 
milions de passatgers/any 
 
 
4.2.4. Recollida pneumàtica RSU 
 
Tal com s’ha explicat el capítol d’estratègies d’implantació del PEI, el fet que aquest no 
es pugui anar executant d’una manera ordenada és un handicap per a la implantació de 
xarxes com la de recollida pneumàtica. Aquesta xarxa, i sobretot l’entrada en 
funcionament de la mateixa, està clarament condicionada per la urbanització de tot el 
sector que abarca una sub-xarxa depenent d’un mateix centre de recollida. La 
construcció d’un tram de canalització en un carrer urbanitzat segons els paràmetres del 
PEI serà provisional i quedarà fora de servei fins que no entri en funcionament la central 
de recollida corresponent i s’hagi completat la connexió entre aquesta i el tram 
urbanitzat. 
 
Aquest fet implica, d’altra banda, que es produeixin situacions com les de la 
canalització de recollida pneumàtica que discorre al llarg de la Diagonal, que va ser 
construïda en el moment de la obertura d’aquest carrer, l’any 1996. Aquesta canalització 
va entrar en funcionament l’any 2004, 8 anys després, un cop començat desenvolupar-se 
el pla del 22@ i entrat en funcionament el primer centre de recollida, en un dels extrems 
del Parc Central del Poblenou. 
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Així, de la proposta del PEI respecte la xarxa de recollida pneumàtica el plànol s’ha 
hagut d’anar adaptant segons els trams urbanitzats o la localització dels espais per a 
acollir les centrals de recollida (veure plànol A2.13), arribant a l’estat de la mateixa 
xarxa el gener del 2005, tal com es pot veure a la següent figura. 
 
 

 
 Fig 4.15: Estat de desenvolupament de la xarxa RSU. 
 Font: BCN22@, S.A. 
 
 
4.3 Disseny de les xarxes de serveis 
 
La utilització de galeries de serveis es presenta sovint com l’alternativa més recent al 
mètode tradicional d’implantació de serveis. Amb la galeria de serveis s’aconsegueix: 
racionalitzar l’ordenació del subsòl, minimitzar l’impacte de les intervencions en via 
pública, reduir de manera important el nombre d’avaries i per tant allargar la vida útil de 
tots els serveis. [16] 
 
Però malgrat aquests avantatges, s’ha vist que també comporta alguns inconvenients 
importants: [17] 
 
- Manca de flexibilitat: Les galeries són rígides, ja que un cop executades els serveis 
hi han de passar pel mig. Així, s’ha de preveure reserva d’espais al subsòl per tal 
d’ubicar-hi els serveis. Igualment, aquesta rigidesa obliga a construir-les només en 
zones de nova urbanització, àrees no consolidades.  

 
- Dificultats d’operar: Les galeries necessiten un manteniment periòdic, especialment 
en punts singulars com girs, derivacions, etc. Però les reduïdes dimensions d’aquestes i 
la falta d’il·lumincació i condicions de seguretat (ventilació) fan que no es puguin 
inspeccionar amb prou comoditat.  
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- Manca d’un òrgan controlador: Les galeries són infraestructures de gran 
envergadura, tant des del punt de vista del volum d les obres com de la gran quantitat de 
serveis que intervenen en la seva configuració; serveis que depenen cadascun d’una 
companyia o organització determinat 
 
Un dels aspectes més rellevants del PEI és el de proposar un sistema integral 
d’urbanització, en el que les xarxes de serveis no discorren pel sòl urbà 
independentment, sinó que s’ordenen pel comentat sistema de xarxes troncals, 
perimetrals i galeries de serveis. 
 
A banda de les canalitzacions de gas i aigua, que s’executen segons el mode tradicional 
(canalització amb tub en rasa), les xarxes elèctriques, de telecomunicacions, i el cablejat 
de la resta de serveis urbans (enllumenat públic, semaforització, xarxa de reg, etc.), 
s’intenten unificar dintre d’un mateix prisma de serveis. [16] 
 
Una de les feines dutes a terme al llarg d’aquests primers anys de desenvolupament del 
PEI ha estat la de definir els diferents elements que han de formar part de les xarxes 
troncal i perimetral, caracteritzant les seves canalitzacions i establint els criteris bàsics 
per a la seva ubicació. 
 
Per a dur a terme la distribució dels serveis al llarg dels carrers, es defineixen tres 
tipologies de prismes: [18] 
 
- Prismes de la xarxa troncal, destinats al transport de serveis de telecomunicacions i 
electricitat, des de les centrals de producció o centres de distribució fins a les galeries. 
Segons quin sigui el servei que circula pel prisma, es distingeix entre prisma troncal de 
telecomunicacions i prisma troncal elèctric. Es situen al llarg dels carrers troncals. 
 
- Prismes perimetrals de serveis, destinats a la distribució dels serveis de 
telecomunicacions i electricitat des de les galeries d'encreuament fins als fronts 
consolidats. Donat que aquests fronts no poden accedir a l’anella interior han de seguir 
rebent els serveis des de la vorera. A l’igual que els anteriors prismes, segons quin sigui 
el servei que hi circuli, es distingeixen dues tipologies: perimetral de telecomunicacions 
i perimetral elèctric. Només es col·locaran en els cas d’haver de donar servei a algun 
front consolidat. 
 
- Prisma perimetral de mobiliari urbà, per on circularà tot el cablejat de les 
instal·lacions pròpies de la via pública (enllumenat, semàfors, escomeses a quioscos, 
cabines telefòniques, OPIs, PIMs, etc.). Es situaran al llarg de tot el perímetre de totes 
les illes. 
 
A continuació es descriuen les característiques de cada tipus de prisma, així com 
s’explica la manera com s’agrupen dintre un mateix tubular i com s’ubiquen dintre de 
cada carrer. 
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Fig. 4.16: Prismes de canalitzacions de serveis definits per l’àmbit del 22@. 
Font: Definició dels elements infraestructurals del PEI 
 
 
Prisma Troncal de Telecomunicacions 
 
Descripció i configuració 
 
Es proposa disposar el prisma troncal de Telecomunicacions (canalització 1 de la fig 
4.16) sota la calçada, ja que és de preveure que sigui aquesta la zona que estigui més 
lliure de serveis. En el cas que el prisma s’hagi d’implantar en un carrer on no s’executi 
la caixa, s’intentarà disposar-lo al llarg del carril de circulació proper a la vorera. Es 
minimitzen així les afeccions al trànsit durant la seva construcció, estimant en un 
màxim de dos (l’ocupat per la rasa i el dedicat a la circulació dels vehicles propis de 
l’obra per acopis i moviments de terres) els carrils ocupats. S’intentarà no interferir els 
claveguerons de les vivendes ni els tubs de desguàs dels embornals cap a la xarxa 
general de clavegueram. En el cas que això no sigui possible es preveurà el seu 
desviament o la seva reposició. 
 
El prisma estarà constituït per 6 tubs corrugats amb cara interior llisa de 125 mm de 
diàmetre, col·locats en base 3 i envoltats de formigó.  
 
La generatriu superior del prisma es situarà a un mínim de 60 cm de la rasant del carrer. 
Aquesta profunditat es podrà ampliar per tal de minimitzar les interferències amb els 
serveis existents, rectificant el traçat de prisma amb radis superiors a 5 m. 
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Cambres i arquetes 
 
El traçat d’aquest prisma es veurà interceptat per galeries i cambres. Aquestes últimes es 
col·locaran als xamfrans, podent ser de dos tipus: d'encreuament i d’estesa. 
 
Les cambres d'encreuament (tipus G) es col·locaran allà on es produeixi la intersecció 
de dos prismes troncals. S’utilitzaran per a l’estesa de cablejat i realització de 
connexions. Tindran unes dimensions interiors de 1,5x2,5 m, amb una alçada lliure de 
2,0 m i la trapa centrada en l’arqueta. L’accés es farà a través d’un coll de 90 cm de 
diàmetre mitjançant una escala galvanitzada.  
 
Les cambres d’estesa (tipus I) es situaran a la resta d'encreuaments i seran de 1,5x2,5, 
amb una alçada lliure de 2,00 m. La resta d’elements seran idèntics a les cambres tipus 
G.  
 
A l’entrada i sortida de les cambres d’estesa, el prisma es dividirà en dos, quedant dos 
ramals de 3 i 3 tubulars. En les connexions amb les galeries es modificarà també la 
geometria del prisma, en aquest cas distribuint les tubulars en dues files. Es facilitarà 
així l’accés a totes les tubulars en el moment d’estendre el cablejat i s’organitzaran 
millor les entrades i sortides d’aquests elements. 
 
Ambdues cambres estan pensades per a què un operari pugui treballar des de dintre, 
amb espai suficient a les parets per a que els diferents operadors hi puguin realitzar 
empalmes i connexions. 
 
L’accés es farà a través d’una tapa circular normalitzada de fosa, de 72,5 cm de 
diàmetre amb frontissa i per a una càrrega de ruptura de 40 T. Un cop superada la tapa, 
l’accés del coll de la cambra s’haurà d’eixamplar fins als 90 cm. 
 
Totes les cambres hauran de disposar d’un pou que permeti el bombament d’aigua en el 
cas que s’inundi l’arqueta i dels corresponents amarratges de tir solidaris amb l’armat 
que s’utilitzaran per a les operacions d’estesa del cablejat. 
 
Les tapes s’intentaran disposar en les zones del xamfrà lliures dels fluxes de circulació. 
Així, en realitzar tasques de manteniment o estesa es minimitzarà l’afecció que es pugui 
produir al trànsit.  
 
Les tubulars de telecomunicacions seran explotades per diferents operadors, amb el que 
la claredat i la igualtat en la disposició dels tubs als trams de connexió anteriors i 
posteriors a les arquetes i en el seu interior són aspectes de vital importància. 
 
Prisma Troncal Elèctric 
 
Descripció i configuració 
 
En el cas general estarà constituït per un mínim de 4 tubs corrugats amb cara interior 
llisa de 200 mm de diàmetre. Tots ells aniran envoltats de formigó. Es posaran 6 tubs en 
els carrers estructurants i als carrers: 
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- Ciutat de Granada (entre Bolívia i Taulat) 
- Àvila (entre Bolívia i Pallars) 
- Pamplona (entre Tàngere i Llull) 
- Selva de Mar (entre Bolívia i Perú) 
- Perú (entre Llacuna i Maresme) 
- Ramon Turró i Doctor Trueta (entre Llacuna i Rambla del Poblenou) 
- Veneçuela (entre Puigcerdà i galeria) 
 

En tots els prismes elèctrics s’afegirà un tub corrugat de 40 mm de diàmetre amb cara 
interior llisa que seguirà el traçat del tubulars principals, entrant i sortint de les mateixes 
cambres, arquetes i galeries. 
 
El prisma troncal Elèctric precisa que les arquetes estiguin més properes que les del 
prisma de Telecomunicacions, degut fonamentalment a la dificultat en l’estesa que 
provoquen uns cables més pesats. Per aquesta raó es disposaran registres cada 40-50 m, 
amb trams rectes de canalització entre ells. 
 
Aquest condicionant genera una gran quantitat de registres. Per tal de minimitzar les 
interferències al trànsit durant les feines d’estesa i manteniment de la canalització, 
disminuir el nombre de tapes en calçada, es planteja en principi fer circular aquest 
prisma per la vorera. En cas que la presència de serveis existents no ho faci possible es 
podrà considerar passar-lo per calçada. 
 
L’alineació del prisma troncal elèctric serà sempre paral·lela a l’eix del carrer per on 
circuli. Quan arribi als xamfrans no seguirà l’alineació de façana sinó que continuarà 
recte, travessant la calçada. 
 
Quan el prisma circuli per la vorera la seva generatriu superior es situarà a un mínim 60 
cm de la rasant. 
 
Cambres i arquetes 
 
En el prisma troncal elèctric es distingeixen tres tipus d’arquetes:  
 
En primer lloc, les arquetes de vorera (tipus C), que s’utilitzaran com arquetes d’estesa. 
Un cop realitzada l’estesa del cablejat, tenint en compte que l’explotació la realitzarà 
una única companyia, no es preveu que s’hagin d’obrir sovint. Per aquesta raó es 
proposa no interrompre la continuitat de les tubulars, construir una arqueta de 2,00x0,80 
que les embebi i que quedi reomplerta de sorra. Superficialment es contruirà un marc 
d’acer galvanitzat de 2,00x0,80 m coincidient amb les parets de l’arqueta. L’interior 
d’aquest marc es panotarà igual que la resta de la vorera. 
 
En cas que sigui necessari per a l’estesa, s’enderrocarà el panot delimitat pel marc, 
s’excavarà la sorra i es trencaran les tubulars. Un cop realitzada l’estesa es tornarà a 
omplir el forat de sorra i a el panot, quedant els cables en aquesta zona sense entubar. 
En l’operació d’estesa la bobina del cablejat es situarà sobre la vorera. 
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En cas que el prisma es situï en calçada es construiran cambres d’estesa (tipus I’) de 
1,5x2,5, amb una alçada lliure de 2,00 m, amb l’accés de pates per una de les cantonada 
de la cambra. Els tubs entraran centrats.  
 
Totes les cambres que es situïn en el punt d'encreuament de dos prismes elèctrics (tipus 
D) es construiran en calçada, i s’utilitzaran per a l’estesa de cablejat i realització 
d’empalmes. Tindran unes dimensions interiors en planta de 3,00x3,00 m, amb una 
alçada lliure de 2,00 m. 
 
Totes les cambres (tipus I’ i D) estan pensades per a què un operari pugui treballar des 
de dintre, amb espai suficient a l’interior per a ubicar empalmes de línies. L’accés es 
farà a través d’una tapa circular normalitzada de fosa, de 72,5 cm de diàmetre amb 
frontissa i per a una càrrega de ruptura de 40 T. Un cop superada la tapa, l’accés del coll 
de la cambra s’haurà d’eixamplar fins a 90 cm. 
 
En la solera de les cambres es construirà un pou que permeti el bombament d’aigua en 
el cas que s’inundin. 
 
A l’igual que les cambres de telecomunicacions, les tapes es situaran sempre que sigui 
possible, en la zones dels encreuaments lliures del flux de circulació. 
 
Tal com s’ha comentat, la interdistància mínima entre aquestes cambres i arquetes ha 
d’estar compresa entre els 40 i 50 m. Allà on es disposi de galeria de serveis no serà 
necessària arqueta, ja que la galeria s’utilitzarà com a element d’estesa. 
 

 
Fig. 4.17: Distribució dels serveis en secció per als carrers troncals. 
Font: Definició dels elements infraestructurals del PEI 
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Prisma Perimetral de Telecomunicacions 
 
Descripció i configuració 
 
Estarà constituït per 6 tubs corrugats amb cara interior llisa de 125 mm de diàmetre, 
disposats en base 3 i envoltats de formigó.  
 
Servirà de comunicació entre les sales tècniques, a través de les galeries, i els fronts 
consolidats. 
 
El prisma perimetral de telecomunicacions circularà per vorera i, en el cas que l’espai 
entre els serveis existents sigui escàs, i només en aquest cas, s’admetrà la construcció 
del prisma sota l’alineació dels arbres, a una profunditat mínima d’1,5 m, per tal 
d’evitar danyar les seves arrels. En els casos en que la disposició del prisma produeixi 
interferència amb els claveguerons de desguàs de les finques es podrà rectificar el traçat 
amb radis de fins a 5 m. Si no es pogués evitar l’afecció, s’haurà de contemplar el 
desviament i reposició d’aquests elements. 
 
Cambres i arquetes 
 
Es col·locaran arquetes en els canvis de direcció. Poden estar situades a la vorera o en 
calçada depenent de l’espai de que es disposi. Les arquetes en vorera seran del mateix 
tipus que la C del prisma troncal elèctric (arqueta tipus B2’) de 160x80 cm, amb el marc 
integrat en el panot. S’utilitzaran exclusivament per a estesa.  
 
Les arquetes de calçada (tipus B) seran visitables, pensades per a que els treballs es 
realitzin al seu interior i amb la mínima repercussió en superfície. Tindran unes 
dimensions interiors de 2,00x2,00x2,00 m i hauran de disposar d’un pou que permeti el 
bombament d’aigua en el cas que s’inundi l’arqueta. 
 
En aquest cas les tapes seran les mateixes que les de les cambres del prisma troncal. 
Serviran per a l’estesa de cablejat i la realització d’empalmes. A ser possible la tapa 
s’ubicarà en les zones del xamfrà lliures del flux de circulació.  
 
A l’igual que el prisma troncal de telecomunicacions, s’ha de tenir present que 
l’explotació del prisma la realitzaran diferents operadors, amb la qual cosa és molt 
important que en els punts d’entrada i sortida de les arquetes les tubulars estiguin ben 
ordenades i es garanteixi l’accessibilitat a qualsevol d’elles. Es planteja que en aquests 
punts la distribució de les tubulars es faci en dues files o dues columnes. 
 
Les tubulars es perllongaran fins al límit de la façana dels fronts consolidats, ja que en 
el moment que algun d’aquests fronts demani servei, se li ha de poder garantir des de 
qualsevol punt de la vorera al llarg de la seva façana. L’escomesa a l’edifici la farà cada 
operador, construint un registre en vorera que connecti amb les tubulars del prisma. 
Aquesta arqueta (tipus L) haurà de complir amb la normativa per a Infraestructures 
Comunes de Telecomunicacions en Edificis, i al dependre del moment en que es 
produeixi la demanda i construir-la la companyia, no s’haurà de contemplar en la 
redacció del projecte d’urbanització. 
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Totes les cambres i arquetes hauran de disposar dels corresponents amarratges de tir 
solidaris amb l’armat que s’utilitzaran per a les operacions d’estesa del cablejat. 
 
Prisma Perimetral Elèctric 
 
Descripció i configuració 
 
Estarà constituït per tubs corrugats amb cara interior llisa de 160 mm de diàmetre, 
envoltats de formigó. Circularà per vorera, a una profunditat mínima de 60 cm respecte 
la seva rasant. S’hauran d’estudiar les possibles interferències amb els claveguerons de 
desguàs de les finques. El número de tubulars a col·locar dependrà del número de fronts 
consolidats que es mantingui a cada illa. Es preveuran un mínim de dos tubulars en totes 
les seccions, considerant un tub de reserva en aquells trams en que el prisma perimetral 
no circuli per la mateixa vorera que el troncal elèctric. En tots els prismes elèctrics 
s’afegirà un tub corrugat de 40 mm de diàmetre amb cara interior llisa que seguirà el 
traçat del tubulars principals, entrant i sortint de les mateixes cambres, arquetes i 
galeries. 
 
Servirà de comunicació entre les sales tècniques, a través de les galeries, i els fronts 
consolidats.  
 
 
Cambres i arquetes 
 
Es col·locaran arquetes en els canvis de direcció (tipus B1). Aquestes arquetes es podran 
situar a la calçada o a la vorera, depenent de l’espai de què es disposi. En els dos casos 
tindran unes dimensions interiors en planta de 2,00x0,80 m. S’utilitzaran per a l’estesa 
de cables, i com que en aquest cas es treballarà des de fora, no es demana que tinguin 
una alçada lliure determinada, tret de la que vingui marcada per la profunditat a què 
circuli el propi prisma. Seran de la mateixa tipologia que les tipus C del prisma troncal, 
amb el reblert interior de sorra i el marc d’acer galvanitzat integrat en el panot si van en 
vorera i amb tapa bivalba si es situen en calçada.  
 
Les tubulars del prisma perimetral es perllongaran fins al límit de la façana dels fronts 
consolidats, ja que s’ha de poder garantir l’escomesa des de qualsevol punt de la vorera 
quan aquesta es sol·liciti. Les arquetes d’escomesa a cada edifici (tipus H) les construirà 
la companyia en funció de la demanda, connectant-les al prisma perimetral. Aquestes 
arquetes no s’hauran de contemplar a l’hora de redactar el projecte d’urbanització. 
 
 



 
CAPÍTOL 4. DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ DEL PEI 

 
 

104 

 
 Fig. 4.18: Distribució dels serveis en secció per als carrers no troncals. 
 Font: Definició dels elements infraestructurals del PEI 
 
 
Prisma Perimetral de Mobiliari Urbà 
 
Descripció i configuració 
 
S’estendrà al llarg del perímetre de totes les illes. Estarà constituït per tubulars de 
diferents diàmetres envoltades de formigó. El seu número i diàmetre dependran del 
tipus de servei i de la demanda prevista pel projectista en cada cas. S’inclou a 
continuació un llistat, sense que sigui limitatiu, dels possibles serveis que hi poden 
circular: 
 

- Semàfors 
- Enllumenat Públic 
- Xarxa de reg (només als encreuaments de carrers) 
- Xarxa de les boques de reg 
- Escomeses elèctriques a quioscos. 
- Escomeses elèctriques a OPIs i PIMs. 
- Escomeses elèctriques per a l’enllumenat de les parades de BUS. 
- Escomeses elèctriques a casetes de l’ONCE. 
- Escomeses elèctriques a cabines telefòniques. 
- Escomeses a xurreries, castanyeres, etc. 
 

Donat que aquest prisma ha de donar servei a tota la línia d’enllumenat, i per tant ha de 
tenir derivacions a cada un dels fanals, és convenient que es situï el més proper possible 
a l’alineació dels escossells. Això pot condicionar la ubicació en planta de la resta de 
prismes en el cas que es facin agrupacions. 
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Els diferents prismes perimetrals es podran connectar entre ells a través d'encreuaments 
de calçada. Aquests encreuaments no han de coincidir en principi amb els de la xarxa 
troncal, a no ser que la geometria del xamfrà i la disposició dels prismes ho permetin. 
En els encreuaments es col·locaran, a més dels propis dels serveis que ho precisin, dos 
tubulars de reserva de 160 i 125 mm de diàmetre. 
 
En el cas que el prisma perimetral de mobiliari urbà no circuli paral·lel a cap altre 
prisma perimetral (ni elèctric ni de telecomunicacions), es col·locaran dos tubs més de 
reserva, un de 160 mm i un altre de 125 mm, que quedaran connectats als tubs de 
reserva en sentit longitudinal a través d’arquetes de 60x60.  
 
Cambres i arquetes 
 
Es col·locaran un número indeterminat d’arquetes, en funció de les necessitats pròpies 
de cada un dels serveis que circulin pel prisma. Les seves dimensions vindran donades 
per als requeriments particulars de cada un d’ells. 
 
 

 
 Fig. 4.19: Aspecte ordenat de les arquetes de creuament en vorera. 
 Font: pròpia 
 
 
Agrupacions de prismes 
 
Per tal de minimitzar l’espai ocupat a la vorera, i facilitar la seva construcció, es 
proposen a continuació diferents agrupacions de prismes.  
 
Allà on coincideixi el seu traçat es podran agrupar el prisma troncal elèctric, el 
perimetral elèctric i el de mobiliari urbà, formant la canalització tipus 3 de la fig. 4.16. 
Aquest prisma es bifurcarà en dos a l’arqueta de vorera de la cruïlla: el troncal elèctric 
continuarà recte, i els perimetrals continuaran per la vorera. En arribar a les arquetes 
d’estesa i de canvi de direcció (tipus C i B1 respectivament) el prisma de mobiliari urbà 
circularà per fora, by-passant les arquetes i recuperant l’alineació del prisma un cop 
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superades. En el cas de no existir el perimetral elèctric es podran agrupar el troncal 
elèctric i el de mobiliari urbà, afegint en aquest cas dos tubulars de reserva. 
 
El prisma perimetral de telecomunicacions (canalització 5 i 5’), en el cas que circuli per 
la mateixa vorera que el prisma troncal elèctric, discorrerà independent, per sota de 
l’alineació dels arbres si així ho requereix la poca disponibilitat d’espai (secció 1-1’ dels 
plànols). En la resta de casos pot agrupar-se, si hi hagués lloc, amb la resta de prismes 
perimetrals, mantenint sempre una distància mínima de 20 cm amb els prismes elèctrics. 
 
El prisma troncal de telecomunicacions circularà en la majoria de casos independent per 
calçada. En el cas que s’agrupi amb algun prisma elèctric s’haurà de garantir una 
separació mínima de 20 cm entre ambdós prismes que es reomplirà de formigó. 
 
Davant dels fronts consolidats (on en un futur pot haver demanda d’una nova escomesa 
elèctrica o d’un nou operador de telecomunicacions), els prismes perimetrals elèctric 
(canalització 6) i de telecomunicacions (canalització 5’) no es podran superposar, i 
hauran d’estar a diferent nivell (veure secció 2-2’ de la figura 4.18). S’assegura així que 
quan es facin les futures escomeses es puguin fabricar les noves arquetes i que el prisma 
que estigui més proper a la façana no impedeixi l’escomesa del servei que es troba més 
allunyat. En la resta de casos poden anar agrupats i ocupar una única rasa.  
 
Cada prisma de serveis mantindrà la seva autonomia pel que fa a arquetes. Només en el 
cas de l’agrupació entre el prisma troncal d’electricitat i el prisma perimetral elèctric 
s’accepta que l’arqueta d’estesa sigui única (arqueta tipus C). 
 
Es podrà fer coincidir si es dóna el cas l’arqueta B1 de canvi de direcció amb l’arqueta 
tipus C d’estesa. 
 
Tenint en compte les possibles compatibilitats presentades, s’estableixen en total de 9 
canalitzacions possibles formades per l’agrupació dels diferents de prismes. A 
continuació es presenta una taula descriptiva de cada una d’elles detallant quins són els 
prismes que les constitueixen, el número de tubulars que hi trobaríem en cada una, i les 
corresponents arquetes de registre. 
 
 
A la taula: 
 
P.T.T. és el Prisma Troncal de Telecomunicacions 
 
P.T.E. és el Prisma Troncal Elèctric 
 
P.P.T. és el Prisma Perimetral de Telecomunicacions 
 
P.P.E. és el Prisma Perimetral Elèctric 
 
P.P.M.U. és el Prisma Perimetral de Mobiliari Urbà 
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    P.T.T. P.T.E. P.P.T. P.P.E. P.P.M.U. Reserva Situació Observacions 
Prismes bàsics   ------ ------ ------ ------ ------ 

Tubulars 6 Ø125           
Canalització 

1 Arquetes G, I           
Calçada   

                   

Prismes bàsics ------   ------ ------ ------ ------ 
Tubulars   6 Ø200         

  (4 Ø200)     
Canalització 

2 
Arquetes   D, I’         

Calçada   

          

Prismes bàsics ------   ------     ------ 
Tubulars   6 Ø200   2 Ø160 Depèn serveis   

  (4 Ø200)     
Canalització 

3 
Arquetes   C, B1   C, B1 B3   

Vorera 
Les arquetes tipus B1 

poden situar-se a 
calçada  

                    

Prismes bàsics ------   ------ ------     
Tubulars   6Ø200     Depèn serveis 1 Ø160 + 1 Ø125 

  (4Ø200)     
Canalització 

4 
Arquetes   C     B3  60x60 

Vorera   

                    

Prismes bàsics ------ ------   ------ ------ ------ 
Tubulars     6 Ø125       Canalització 

5 Arquetes     B2       
Vorera 

Alineació sota els 
arbres. Les arquetes de 
canvi de direcció poden 

situar-se a calçada 
                    

Prismes bàsics ------ ------   ------ ------ ------ 
Tubulars     6 Ø125       

Canalització 
5' 

Arquetes     B2       
Vorera   

                    

Prismes bàsics ------ ------ ------   ------   
Tubulars       2 Ø160   1 Ø160 Canalització 

6 Arquetes       B1     
Vorera   

                    

Prismes bàsics ------ ------ ------ ------   ------ 
Tubulars         Depèn serveis   Canalització 

7 Arquetes         B3   
Vorera   

                    

Prismes bàsics ------ ------ ------ ------     
Tubulars         Depèn serveis 1 Ø160 + 1 Ø125 Canalització 

7' 
Arquetes         B3  60x60 

Vorera   

Quadre. 4.1:Definició dels tipus de canalització contemplats a l’àmbit del 22@ .  Font: Definició dels elements infraestructurals del PEI 
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Fig. 4.20: Distribució en planta de les diferents canalitzacions. 
Font: Definició dels elements infraestructurals del PEI 
 




