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2 EL PLA 22@ 
 
2.1 PRESENTACIÓ DEL PROJECTE  
 
El projecte 22@ és, per una banda, un projecte de renovació urbana i, com a tal, un pla 
urbanístic. Però també, de manera molt destacada, és un model de fer ciutat, que afronta 
els reptes de Barcelona davant l’actual societat del coneixement. 
 
Com a projecte de renovació urbana, culmina el procés de transformació del Poblenou 
després de les importants realitzacions dutes a terme en aquest sector durant els darrers 
anys, i s’emmarca en l’estratègia de renovació del Llevant de Barcelona, on es 
concentren les operacions més importants en curs: el pla Sant Andreu - Sagrera, que 
pivota al voltant del projecte de la nova estació intermodal de la Sagrera, on arribarà el 
Tren d’Alta Velocitat; les actuacions de millora urbana de la plaça de les Glòries i del 
seu entorn; i les infraestructures associades al Fòrum Universal de les Cultures 2004, 
que inclouen el major centre de convencions d’Europa, amb capacitat per a 20.000 
delegats. [1] 
 
El projecte 22@ transforma 200 hectàrees de sòl industrial del Poblenou en un 
innovador districte productiu, dotat d’excel·lents infraestructures, que ofereix més de 
tres milions de metres quadrats d’espais moderns, tecnològics i flexibles en el centre de 
Barcelona per la concentració estratègica d’activitats intensives en coneixement. 
 
En els últims anys, el sector de les TIC està creixent a un ritme molt elevat i està 
adquirint un pes econòmic molt important. A més, és capaç de generar un alt nombre de 
llocs de treball, la majoria d’ells qualificats, de manera que la I+D d’aquest sector 
constitueix una peça clau en el desenvolupament econòmic. El sector de les TIC 
engloba un ampli ventall d’activitats productives i de serveis, generades principalment 
per les empreses informàtiques i de telecomunicacions, hardware i software. Així doncs, 
el sector de les TIC determina la capacitat de creixement dels països desenvolupats.[2] 
 
La renovació de les àrees industrials del Poblenou permet crear fins a 3.200.000 m2 
d’espais productius; augmentar entre 100.000 i 130.000 els llocs de treball localitzats a 
la zona; construir entre 3.500 i 4.000 nous habitatges de protecció i obtenir uns 220.000 
m2 de sòl per a nous equipaments i zones verdes. [3] 
 
Com a nou model de ciutat, el projecte 22@ reinterpreta en clau actual la funció dels 
antics teixits industrials del Poblenou i crea un entorn d’elevada qualitat urbana que 
afavoreix el desenvolupament d’activitats intensives del coneixement. En aquest sentit, 
el pla 22@ s’emmarca en l’estratègia denominada “Barcelona, Ciutat del Coneixement”. 
[1] 
 
El projecte 22@ supera la baixa densitat que caracteritza les zones industrials 
tradicionals i aposta per un espai urbà dens i complex, que possibilita un ús més eficient 
del sòl, alhora que afavoreix la interacció entre els diversos agents urbans i contribueix 
a generar la massa crítica necessària per a desenvolupar economies d’aglomeració. Es 
tracta d’un model urbà compacte, divers i sostenible, que genera un model de ciutat més 
cohesionada i equilibrada, amb més força econòmica i ecològicament més eficient. 
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Alhora, l’increment d’edificabilitat permet que els projectes de transformació urbana 
contribueixin a la progressiva reurbanització de tots els carrers dels sector i generin 
noves zones verdes, nous equipaments i nous habitatges que millorin decisivament la 
qualitat de vida del Poblenou.  
 
La centralitat urbana i metropolitana del districte 22@ és un actiu important del projecte, 
ja que, en l’actual marc econòmic, les activitats productives intensives en coneixement 
tendeixen a situar-se en els centres de les metròpolis, mentre que les activitats 
industrials tradicionals es deslocalitzen progressivament, primer en entorns perifèrics i 
posteriorment en entorns no metropolitans i països emergents.  
 
El districte 22@ gaudeix d’una excel·lent accessibilitat a tota la regió metropolitana a 
través de les rondes, s’ubica a tres parades de metro del centre administratiu i financer 
de la ciutat i es troba a sis minuts de la futura estació del Tren d’Alta Velocitat.[4] 
 
 
2.2 LA MPGM PER A LA RENOVACIÓ DE LES ÀREES INDUSTRIALS DEL POBLENOU 
 
La Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) per a la renovació de les àrees 
industrials del Poblenou, aprovada el 27 de juliol del 2000, és l’instrument de 
planejament que permet la renovació dels sòls industrials del Poblenou per permetre la 
creació d’un modern districte d’activitats econòmiques amb infraestructures i 
urbanització adequades als requeriments de les empreses i activitats emergents del nou 
sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), la investigació, la 
cultura i el coneixement. 
 
22@ és la nova clau urbanística amb què l’Ajuntament de Barcelona qualifica els usos i 
activitats als quals es destina el territori que s’ha de transformar al Poblenou. La 
proposta formulada elimina la restricció pròpia de la qualificació urbanística de sòl 
industrial (22) que el Pla General Metropolità de 1976 atribuïa al Poblenou. Aquest fet, 
la creació d’una nova qualificació urbanística que engloba una gran diversitat d’usos per 
a tot el territori a transformar, en comptes de qualificar novament, parcel·la a parcel·la, 
amb les qualificacions existents, permet agilitzar els processos de tramitació urbanística, 
planificar la dotació i viabilitat d’execució de les noves infraestructures necessàries per 
a aquesta nova àrea d’activitat i estructurar la nova subzona 22@. 
 
El Pla d’Infraestructures, per la seva banda, prioritza els criteris de sostenibilitat, 
incorporant al mateix projecte aspectes com ara el control de la contaminació acústica i 
l’estalvi energètic, a més de plantejar previsions relatives a la mobilitat, l’energia, les 
comunicacions, el cicle de l’aigua i la recollida i el reciclatge de residus. A més, està 
prevista la creació de noves zones verdes i equipaments ciutadans, d’acord amb les 
necessitats sorgides de la transformació. 
 
 
2.2.1 Usos del sòl 
 
La Modificació crea l’anomenada subzona d’activitats, clau 22@. Això vol dir que 
s’atorga la qualificació 22@ als sòls qualificats amb anterioritat com a zones industrials 
(22a). Així doncs, en la nova regulació del 22@ s’estableix una clara barreja d’usos, 
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quedant limitats únicament alguns d’industrials i el d’habitatge. En definitiva, es permet 
la convivència en la nova subzona d’activitats ben diverses [3]: 
 
– Ús industrial, llevat de les categories incompatibles i els usos vinculats als grans 
magatzems i transports. La mateixa filosofia del projecte implica que quedin fora de la 
zona les activitats industrials molestes, contaminants o perilloses. La classificació de les 
activitats industrials segons les Normes Urbanístiques del PGM es basa en categories 
que es diferencien segons el seu grau de compatibilitat amb l’habitatge. 
 
- Ús d’oficines. Aquest ús és indispensable per fer possible la implantació de les noves 
activitats. S’admet en les operacions de transformació desenvolupades mitjançant plans 
especials, per tal de conduir la seva implantació als emplaçaments més adequats. 
 
- L’habitatge és un ús que s’ha de protegir, però en determinades condicions.  
D’una banda, els habitatges dels edificis existents (n’hi ha 4.614) s’admeten de manera 
directa i sense cap tràmit de planejament. És a dir, la seva situació es regularitza. A més, 
l’ampliació dels edificis existents s’admet en el cas que es presentin agrupats 
conjuntament ocupant un front d’illa prou consolidat. Finalment, s’ha de destacar que 
les operacions de transformació destinaran obligatòriament un sostre corresponent al 0,3 
m2sostre/m2sòl aplicat sobre la parcel·la a habitatge en règim de protecció. En el cas que 
es vulguin reutilitzar com a habitatges els edificis industrials existents, això serà també 
admissible en edificis que no superin el coeficient de 2,2 m2sostre/m2sòl, que estiguin 
inclosos en la relació d’edificis d’interès i compleixin els criteris que estableix la 
normativa.  
 
- Ús comercial. Es considera la possibilitat d’activitat comercial, excloent-ne les grans 
superfícies, tal i com es defineix a la Llei d’equipaments comercials del 97. 
 
- Usos de caràcter residencial. Es permet la implantació d’establiments hotelers, 
apartaments, habitatge de lloguer vinculat a les previsions de llocs de treball. És a dir, la 
provisió d’allotjament temporal del personal que treballi a les empreses instal·lades a la 
zona i que es troba a la ciutat de manera temporal, per tal de facilitar la mobilitat a les 
empreses, facilitant la incorporació immediata dels treballadors gràcies a l’eliminació de 
la dificultat habitual que representa trobar allotjament de lloguer). 
 
– Equipaments. Evidentment, també està prevista la provisió d’equipaments sanitaris, 
esportius, de lleure, i d'altres, compatibles amb els objectius del Pla i en funció de les 
necessitats del barri en produir-se la transformació. 
 
En cada Pla Especial caldrà sempre tenir en compte la necessitat de cessions per a 
equipaments i zones verdes. 
 
 
2.2.2 Els equipaments @ 
 
Cal assenyalar com a ús específic de la zona l’equipament @. Aquests equipaments 
estan relacionats amb les activitats @ i amb la concreció dels sòls que s’assignen a 
aquesta qualificació. La Modificació del PGM proposa la reconversió d’algunes 
qualificacions d’equipaments (7) en equipaments @ (7@), en els quals podran 
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desenvolupar-se les activitats vinculades a la formació, la investigació i l’empresa. 
Aquests constitueixen una dotació específica per a la zona 22@ i han d’acollir l’acció 
investigadora i de difusió del coneixement que es desenvolupa en les col·laboracions 
universitat - empresa. El camp de la investigació i de la formació està cada cop més 
vinculat a les empreses i a la vegada a la universitat, de manera que moltes d’aquestes 
activitats es desenvolupen en un espai físic comú. És aquí on les reserves que es 
proposen poden representar un paper important. Els seus emplaçaments han estat 
seleccionats per la seva ubicació en posicions especials de l’estructura, que permet 
considerar-los com a equipament d’escala de ciutat. [5] 
 
Una vegada definits els usos disponibles a la zona, cal definir quines són les activitats 
que la Modificació qualifica com a activitats @, que són les que es vol que 
prioritàriament s’instal·lin al Poblenou. Són aquelles activitats que es produeixen dins la 
subzona 22@ i que es consideren característiques del sector. Aquestes activitats 
plantegen requeriments urbanístics especials. 
 
Les activitats @ es defineixen per la seva relació amb el nou sector de les tecnologies de 
la informació i les comunicacions, així com aquelles que, amb independència del sector 
econòmic al qual pertanyin, estiguin relacionades amb la investigació, el disseny, 
l’edició, la cultura, l’activitat multimèdia i la gestió de les bases de dades i del 
coneixement. S’inclou, en un annex a la normativa, la relació d’activitats que responen 
al concepte d’activitat @ i un mecanisme d’adaptació de possibles incorporacions 
futures. L’objectiu és impulsar la presència al nou districte d’aquestes activitats 
econòmiques. La identificació d’aquestes activitats @ es justifica en tant que 
l’aprofitament de l’edificabilitat màxima prevista exigeix destinar el 0,5 d’edificabilitat 
(6.000 m aproximadament en el cas d’una illa tipus) a activitats d’aquesta naturalesa. 
 
Alguns dels grups d’activitats que es consideren @ i que es destaquen de manera no 
exhaustiva són: TIC (informàtica, Internet, multimèdia, transmissió per cable, 
audiovisual), serveis (processament de dades, bases de dades, manteniment i serveis a 
noves empreses, activitats terciàries basades en el coneixement i que millorin la 
competitivitat) i centres de saber (universitats, equipaments culturals, centres 
d’investigació). [3] 
 
Per donar coherència als objectius urbanístics marcats per la Modificació del PGM es fa 
necessària la reurbanització dels sòls industrials del Poblenou per tal de dotar-los 
d’infraestructures adequades per a les empreses i activitats. 
 
Per això es va aprovar un Pla Especial d’Infraestructures, per tal de concretar quines són 
les característiques bàsiques que hauran de reunir les diferents xarxes d’infraestructures 
i de serveis que s’han d’implantar en el procés de reurbanització, quina és la definició 
de les actuacions prioritàries en el conjunt del sector i quines han de ser les càrregues 
d’urbanització. 
 
 
2.2.3 L’habitatge a la MPGM 
 
El projecte del 22@ aposta decididament per la convivència dels espais productius amb 
espais residencials que permeten viure a prop del lloc de treball, afavoreixen el 
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desenvolupament del comerç de proximitat i garanteixen la vitalitat de l’espai públic al 
llarg de to el dia.  
 
Al Poblenou hi ha uns 23.000 habitatges tradicionals. Més de 4.600 d’aquests habitatges 
foren construïts en les àrees industrials i estaven afectades des del pla Comarcal 1953, 
que va establir un ús exclusivament industrial per als sòls productius. 
 
El projecte 22@, per primer cop en els darrers 50 anys, reconeix l’existència d’aquests 
habitatges i incentiva la seva rehabilitació. Addicionalment, facilita la construcció 
d’entre 3.500 i 4.000 nous habitatges de protecció, que equivalen a un 10% del nou 
sostre potencial, dels quals un 25% com a mínim serà de lloguer. 
 
Amb l’objectiu d’afavorir la diversitat tipològica i social del Poblenou, el projecte 22@ 
Barcelona possibilita la implantació d’hotels i apartaments de residència temporal per a 
treballadors i permet rehabilitar determinats edificis industrials per a lofts, en el cas que 
presentin una edificabilitat menor a la establerta per a usos productius i que la seva 
conservació tingui interès arquitectònic, històric o artístic. D’aquesta manera, el pla 
22@ Barcelona incentiva la preservació del patrimoni arquitectònic industrial amb una 
tipologia d’habitatge no convencional que contribueix a enriquir la oferta residencial del 
districte 22@. 
 
Mitjançant els diversos projectes de renovació, es preveu que el nombre d’habitatges del 
Poblenou arribi a 40.000. Aquesta proporció residencial, propera a 50% del conjunt 
edificat, convertirà el Poblenou en un model d’equilibri social i mediambiental. 
 
 
2.2.4 Un sistema flexible de planejament 
 
La complexitat de la transformació obliga a definir un sistema flexible de planejament 
derivat que inclou les operacions que preveu impulsar directament l’Ajuntament. Es 
tracta d’operacions que busquen la transformació física del territori per a la creació de 
nous elements d’estructura urbana o per possibilitar la implantació d’activitats que 
puguin tenir un paper estratègic en la creació de noves dinàmiques en el sector.  
 
D’aquesta manera, el pla 22@ incentiva el desenvolupament d’intervencions de diversa 
magnitud i d’edificis de tipologies molt variades, que permeten donar resposta als 
requeriments de qualitat, funcionalitat i representativitat dels seus diversos usuaris finals, 
alhora que afavoreix la integració dels elements d’identitat històrica en els nous 
projectes per tal que aquests contribueixin a preservar la memòria del barri. 
 
- El projecte 22@ és flexible en el temps, ja que preveu un desenvolupament 
progressiu i adaptat a les preexistències per tal de no produir incidències traumàtiques 
en els usos actuals del territori. 
 
- El projecte 22@ és flexible respecte a la forma dels edificis, ja que es limita a 
concretar els drets i deures dels propietaris del sòl, sense establir a priori les condicions 
morfològiques de les transformacions, per tal de permetre un millor ajust dels projectes 
als seus respectius programes funcionals. 
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- El projecte 22@ és flexible en els agents, ja que preveu un sistema de transformació 
que combina la iniciativa pública i privada: l’Ajuntament de Barcelona ha definit la 
ordenació de sis sectors estratègics que actuen com a referents urbans i estimulen, 
alhora, la renovació de la resta del territori per part de la iniciativa privada. 
 
- El projecte 22@ és flexible en els mecanismes de la transformació, ja que preveu 
diferents tipus de plans derivats que s’adapten a les diverses situacions i requeriments i 
permeten impulsar projectes de diversa magnitud (renovació d’illes senceres, de mitges 
illes o de parcel·les de més de 2.000 m2, rehabilitació d’edificis industrials consolidats i 
d’edificis industrials d’interès, ampliació de fronts consolidats d’habitatges, etc.) 
 
Es delimiten sis àmbits de transformació: Llacuna, Campus Audiovisual, Parc Central, 
Pujades – Llull (Llevant), Pujades - Llull (Ponent), Pere IV - Perú.  
 
 

 
Fig. 2.1: Àmbits de transformació promoguts per iniciativa pública. 
Font: MPGM per a la renovació de les àrees industrials del Poblenou. 
 
Com que es tracta d’operacions que tenen un paper important en la definició de 
l’estructura del sector, es determina que els plans especials de desenvolupament 
d’aquests àmbits seran promoguts per iniciativa pública. Aquest plans defineixen una 
estructura potent del sector que determina un alt nivell de legibilitat i qualitat urbana. 
Desenvolupen àrees especialment sensibles del Poblenou que, a través del planejament i 
la gestió pública, han d’actuar de motors en la transformació del barri, de condensadors 
urbans i de llocs emergents identificables que ajudin a llegir aquesta part de la ciutat. 
Contribueixen a obtenir grans peces de verd i equipament, localitzades estratègicament, 
que juntament amb les existents, configuren un sistema complet i complex en tot el 
territori. La transformació d’aquestes àrees cal desenvolupar-la de forma progressiva i 
adaptada a les preexistències, per tal de no produir incidències traumàtiques en els usos 
actuals. 
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1. Eix Llacuna: Amb l’objectiu de creació d’un eix que reforci la relació mar – 
muntanya del sector, es tracta de reordenar les seves vores de forma que 
incorpori espais lliures, dotacions i activitats. Aquest nou eix configurarà, junt 
amb la Rambla del Poblenou i el carrer Sant Joan de Malta un sistema triple, 
situat pràcticament al centre del districte d’activitats.  

 
2. Camp Audiovisual: La capacitat de l’antiga fàbrica Ca l’Arañó i l’espai lliure i 

equipament associat, com a conjunt articulador de l’entorn, permet organitzar en 
les illes del voltant la ubicació d’activitats relacionades amb la cultura i 
l’audiovisual. L’operació haurà de reordenar el conjunt mantenint els usos 
d’habitatge públic i d’espais lliures en coherència amb l’àmbit veí del carrer 
Llacuna.  

 
3. Pujades – Llull (llevant): La franja d’illes compresa entre els carrers Pujades i 

Llull, amb façana a Diagonal, presenten en aquest punt una importància singular 
per la contigüitat de l’àrea de nova centralitat Diagonal-mar i per definir la 
façana de l’avinguda Diagonal al llarg de quasi tres illes. 

 
4. Parc Diagonal: Es planteja una operació estratègica que permeti agregar un 

centre d’activitat important amb façana al futur parc Diagonal / Pere IV 
 

5. Pere IV – Perú: Com element estratègic a l’extrem nord de Pere IV, aquesta 
àrea ha de contribuir a la creació de centralitat i d’esponjament. 

 
6. Pujades – Llull (ponent): Al voltant d’aquests dos carrers tres bandes 

horitzontals d’illes hauran de resoldre la continuïtat entre el nucli tradicional del 
Poblenou i el centre de la ciutat, mitjançant la combinació d’usos d’activitat i 
habitatge.  

 
 
2.3 EL PLA ESPECIAL D’INFRASTRUCTURES DEL POBLENOU 
 
2.3.1 Objectius del PEI 
 
La renovació urbanística de les antigues àrees industrials per a desenvolupar-hi 
progressivament el nou teixit urbà caracteritzat per la barreja i convivència d’usos i per 
l’aparició de les activitats @, suscita la qüestió capital de com organitzar en el temps i 
l’espai la simultània renovació de la infrastructura urbana existent. 
 
Per respondre adequadament a aquesta qüestió s’havia de definir el model del que 
havien d’ésser els sistemes i xarxes d’allò que convencionalment s’anomenen “serveis 
urbanístics”, i en el benentès que aquests ja no podien ser, per raons d’ordre tecnològic, 
econòmic i mediambiental, planificats i dissenyats segons els mateixos criteris i 
solucions que han caracteritzat arreu del món “la urbanització” durant la segona meitat 
del s. XX [6]. 
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Tanmateix, la definició dels models bàsics de sistemes i xarxes que constitueixen la 
infrastructura urbana no podia obviar un altre aspecte de la qüestió, que és la seva forma 
d’implantació obligadament fraccionada en el territori, al llarg d’un període de temps 
forçosament ampli. La capacitat dels models de sistemes i xarxes proposats per a 
integrar aquesta variable del procés urbanístic apareixia per tant com a requisit de 
factibilitat que s’imposava al seu procés de concepció, disseny i execució. 
 
La progressiva realització en el temps de la transformació urbanística propugnada, 
requeria abordar dues problemàtiques importants, relatives al suport infrastructural que 
necessitarien, tant les noves activitats @, com l’objectiu més general de constituir en el 
temps un àrea urbanística renovada amb elevats nivells de qualitat morfològica, 
ambiental i funcional. 
 
En primer lloc, l’inventari i diagnosi dels diferents elements, xarxes d’infrastructura i 
urbanització vial existent en l’àrea Poblenou revelava importants heterogeneïtats i 
carències, que en bona part són el resultat del modus històric que ha seguit des de finals 
del XIX la constitució de la ciutat i la instal·lació dels diferents usos en el sector, en el 
qual conviuen en definitiva implantacions fragmentades en l’espai i diacròniques en el 
temps. A tall d’exemple, les diferents seccions transversals i estat de pavimentació sobre 
la incompleta malla Cerdà en el sector. 
 
En segon lloc, aquesta dotació del que es poden anomenar els elements convencionals 
de la infrastructura urbana difícilment podria donar suport a la transformació del sector 
sinó es planificava adequadament la implantació de noves infrastructures i tecnologies 
tal com les relatives a les telecomunicacions, a l’aprofitament racional de les aigües, al 
sistema de recollida selectiva de residus i altres. Es tractava en definitiva de preveure i 
garantir que la renovació urbanística del sector seria també renovació de la 
infrastructura urbana, tant pel que fa específicament als requeriments de les noves 
activitats, com més en general pel que fa a la creació d’un model global 
d’infrastructures de ciutat més racional, eficient i amb criteris de sostenibilitat. 
 
En resum, és aquesta problemàtica d’infrastructures tant convencionals com noves la 
que aconsellava la formulació d’un Pla Especial que definís, d’una banda el model i 
tipologia d’infrastructures, i de les seves formes d’implantació, a preveure, i d’altra 
l’estratègia a seguir pel al seu desplegament progressiu en el territori, que s’anirà 
transformant per àrees o àmbits. 
 
El Pla Especial d’Infraestructures (PEI), aprovat definitivament el 27 d’octubre de 2000, 
preveia la reurbanització completa del sector (35 km de carrers) i determina les 
necessitats per a cada servei, donant-li una solució integral, atenent als següents criteris 
[7]: 
 
Sostenibilitat. El Pla Especial d’Infrastructures té present en les solucions adoptades en 
els diferents sistemes els objectius de control i reducció de la contaminació acústica, la 
utilització preferent d’energies renovables, l’afavoriment del transport públic, i l’estalvi 
energètic. 
 
Prestació de serveis en règim de competència. La necessitat de definir un nou marc 
infrastructural avançat en un moment com l’actual en el qual s’estan introduint 
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mecanismes de competència en la prestació d’alguns dels principals serveis públics 
(telecomunicacions, energia…) fa plantejar-se al PEI quines són les solucions més 
adients per afavorir aquest procés. 
 
Reconsideració dels espais públics i els espais privats comunitaris com a suports de 
les infraestructures: A diferència dels sistema tradicional per a la distribució de serveis, 
el Pla Especial d’Infrastructures estableix una jerarquia d’espais sobre els que es 
defineixen les xarxes. El principi general del PEI és que per l’espai públic només han de 
passar les infraestructures troncals de transport, mentre que la xarxa de distribució i les 
instal·lacions i equipaments de les xarxes (estacions transformadores, centres nodals, 
etc.) son acollides a l’interior de l’espai privat.  
 
 
2.3.2 Situació de les Infraestructures del Poblenou abans del PEI 
 
L’any 2000 el Poblenou, en l’àmbit del Pla, presenta en general un aspecte degradat i 
obsolet: manca l’obertura de carrers per a completar la xarxa viària, les xarxes de 
serveis no cobreixen tota la zona 22@, i les seves capacitats actuals deriven més de la 
manca de demanda, que ha anat retrocedint en el temps, que de les inversions 
realitzades. 
 
L’accessibilitat és molt deficient, el model de circulació és poc eficient i existeixen 
cruïlles sense regular i trams de vials per obrir. Els reguladors semafòrics existents no 
admeten la possibilitat de centralització i pràcticament no existeix control per televisió, 
sistemes de comtatge, ni senyalització fixa i variable. 
 
En el servei del transport públic existeix una manca de cobertura molt important i de 
connectivitat de la xarxa de metro (L4) amb la resta de la xarxa metropolitana, amb la 
conseqüent pèrdua de temps en els desplaçaments des de l’àmbit a altres zones de la 
ciutat. A més, les estacions de Bogatell, Llacuna, Poblenou i Selva de Mar només tenen 
un vestíbul de sortida, quan és norma disposar sortida dobles. 
 
L’aparcament residencial i horari és pràcticament inexistent. 
 
El clavegueram requereix ser completat de manera significativa en la xarxa secundària 
i actuar en alguns punts importants dels col·lectors principals. 
 
La recollida pneumàtica ha d’ampliar la seva cobertura de la Vila Olímpica i la 
prevista a Diagonal-Poblenou.  
 
El mobiliari urbà és en general insuficient sobre tot a les zones més industrials, on és 
pràcticament inexistent. Els elements de mobiliari que es troben a pràcticament tots els 
trams són els contenidors d’escombraries. Pel que fa al segon element en nombre 
d’unitats trobem les papereres, que a molts trams són inexistents o en nombre 
insuficient. 
 
Les aigües freàtiques, abundants per les característiques hidrològiques de la zona, són 
bastant desaprofitades. La xarxa existent es limita a un pou, un dipòsit de 500m3 i una 
minsa xarxa d’impulsió. 
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Les xarxes de serveis bàsics d’aigua i gas han d’ésser ampliades i renovades en 
diferents punts. Molts trams estan realitzats amb materials obsolets. 
 
La xarxa elèctrica existent està formada per xarxes d’alta i de baixa tensió amb 
diversitats de tensions de treball i amb una cobertura insuficient. Aquesta xarxa tampoc 
pot absorbir la demanda que es preveu en un futur a mig termini. 
 
Les infrastructures de telecomunicacions pertanyen a un sol operador i la cobertura 
caldria ampliar-se per donar servei a àrees sense activitat actual. Considerant que 
actualment en Barcelona estant donant serveis més de 10 operadors i al Poblenou cal 
esperar una gran demanda, és evident que la xarxa del moment és insuficient i s’ha de 
fer un esforç important per crear-ne una de molta més capacitat i cobertura geogràfica. 
 
Respecte a la urbanització, la major part de la superfície pública a l’àmbit està molt 
deteriorada, un 10% no està urbanitzat i el 5% no està disponible per actuar-hi. En la 
resta, no disposa de xarxes perimetrals, l’enllumenat presenta greus deficiències i 
l’arbrat presenta un estat fitosanitari pobre. 
 
 
2.3.3 Les propostes del PEI 
 
Les línies bàsiques que conformen el PEI es poden resumir en els següents punts: 
 
• Una visió integral: Es determina les necessitats per cada servei i s’hi dóna una 

solució integral, obtenint beneficis d’escala, sinergies i un impacte ciutadà menor. 
 
• Una nova estructuració del transport públic de tramvies i metro que són bàsics per 

al nou model de ciutat que la transformació del Pla ha d’iniciar. 
 
• Un nou model viari de gestió del trànsit i de circulació: Es canvia el model existent 

en el Poblenou i es possibilita una major fluïdesa, penetració i ús del transport 
públic i la construcció d’un nombre rellevant d’aparcaments. 

 
• Un nou model d’ordenació del subsòl: El nou model d’ordenació del subsòl es basa 

en la construcció de galeries subterrànies transversals als carrers que uneixen les 
illes entre sí, permetent el pas de tot tipus de serveis. Es complementen amb les 
xarxes troncals que mallen el subsòl per sota la via pública. 

 
• La internalització de serveis que en la ciutat ja construïda ocupen la via pública que 

en aquesta ocasió poden resoldre’s en origen, és a dir dins de les illes, com són les 
xarxes elèctriques de Baixa Tensió, les connexions de les xarxes de 
telecomunicacions, els punts de la recollida selectiva de residus o la càrrega o 
descàrrega. 

 
• Espais reservats dins de les illes dedicats a donar serveis als seus edificis, com són 

espais tècnics per energia, telecomunicacions, etc. 
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• Unes xarxes potents per donar serveis de telecomunicacions i energia en un 
contexte liberalitzat que facilita una oferta diversificada en règim de competència, 
de gran capacitat i de nous serveis. 

 
• Una política d’aprofitament i gestió energètica que estableix l’ús d’energia solar 

tèrmica i fotovoltàica i, la cogeneració, amb un millor respecte al medi ambient. 
 
• El servei centralitzat de climatització, que serà factible amb la construcció d’una 

infrastructura que ha de permetre la connexió pel subsòl dels edificis amb la central 
de climatització. 

 
• Un desenvolupament coordinat del Pla.  
 
 
2.3.4 Els sistemes que conformen les infraestructures 
 
2.3.4.1 Sistemes 
 
El Pla Especial d’Infrastructures del Poblenou contempla com a sistemes els indicats en 
la següent Taula: 
 
 
SISTEMES SUBSISTEMES 
1. ACCESSIBILITAT Xarxa viària 

Aparcament  
Xarxa de metro, ferrocarril i tramvia 

2. ESPAIS PÚBLICS Urbanització de carrers 
Urbanització de zones verdes. 

3. NETEJA I TRACTAMENT DE 
RESIDUS 

Contenidors 
Deixalleria i serveis centrals 
Neteja 
Recollida pneumàtica 

4. CICLE DE L’AIGUA Aigua potable 
Aigües freàtiques 
Clavegueram 

5. SISTEMES ENERGÈTICS Mitja i Baixa tensió 
Gas 
Climatització 
Solar 

6. TELECOMUNICACIONS Cable  
Radiocomunicacions 

Quadre 2.1: Sistemes i subsistemes del PEI. 
Font: PEI 
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2.3.4.2. Elements de les Xarxes 
 

 
 Fig. 2.2: Esquema dels elements de les xarxes contemplats al PEI. 
 Font: PEI 
 
Per tal de tenir elements de referència i normalització, el Pla Especial d’Infrastructures 
del Poblenou defineix els elements de les xarxes de la següent manera: 
 
Elements centrals: Elements de la xarxa d’infraestructures propis d’un conjunt d’illes: 
 
• Subestació transformadora. 
• Centrals de climatització 
• Centrals de recollida pneumàtica. 
• Central de neteja. 
• Deixalleria. 
• Centrals Hubs de Telecomunicacions 
 
Xarxa Troncal: Xarxa principal de distribució de serveis que transcorre pel subsòl de 
la via pública i connecta els elements centrals o exteriors del barri amb les illes. 
 
Xarxes de Distribució: Xarxa formada per prismes i registres que envolta les illes per 
la vorera. Porta varis tipus de serveis i cobreix les necessitats de serveis ubicats en 
vorera o la coberta d’edificis que no estan en una illa transformada. 
 
Galeria de Serveis: Galeries de serveis que a nivell soterrani uneixen les illes entre sí. 
Permeten albergar tot tipus de xarxes i les seves entrades a les illes. 
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Accés a illes: La connexió de la xarxa troncal amb les illes es realitza des de dos punts 
en cada illa. Aquest accés, que es farà des de les galeries de serveis, comunica la xarxa 
troncal amb les sales tècniques. 
 
Sales tècniques: Sales ubicades a l’interior de les illes que contenen els equipaments 
dels serveis necessaris per a l’illa. 
 
Anella interior: Xarxa de distribució interior dels diferents serveis dins de la pròpia illa, 
des de les sales tècniques fins els espais tècnics de cada edifici. 
 
Espais tècnics: Espais que recullen els elements propis de cada edifici. A aquests espais 
hi arriben les anelles de distribució i des d’aquests surten els accessos verticals a les 
plantes. 
 
Accés vertical: Espais i canalitzacions al llarg dels quals les xarxes de serveis varien la 
cota. 
 
Distribució de planta: Anella de distribució de serveis a cada planta dels edificis de 
l’illa. Neix als accessos verticals i acaba al punt de consum (habitatge, oficina...) 
 
Anella terrat: Anella de distribució de serveis al terrat. Neix en els accessos verticals i 
acaba als espais tècnics del terrat. 
 
Espais tècnics al terrat: Espais que recullen elements propis de les illes que per 
naturalesa han d’ésser col·locats al terrat, com són alguns equips de ràdio, mòbils i 
antenes. 
 
Aquest sistema supera el mètode tradicional d’implantació de serveis que històricament 
ha provocat un desordre caòtic en el subsòl urbà, abocant la ciutat a una obertura 
permanent de rases, dificultant la coordinació de treballs entre les diferents companyies 
o la saturació i manca d’espai per a la instal·lació de nous serveis. [8] 
 
 
2.3.5 Dades bàsiques 
 
En el següent quadre es presenten algunes dades bàsiques d’interès que permeten fer-se 
una idea de les magnituds físiques i operatives del Pla. 
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DADES BÀSIQUES 

ÀMBIT 22@ 
GENERAL 
 
 

Trams de carrer 
Trams amb actuacions prèvies 
Cruïlles 
Cruïlles amb actuacions prèvies 
Galeries de creuament 
Prisma de distribució 

35.450 ml 
4.283 ml 

156 ut 
21 ut 

4.240 ml 
51.300 ml 

ELECTRICITAT 
 
 

Consum previst 
Subestació Receptora 
Xarxa Troncal- Prisma 
Galeria C/ Badajoz 
Cambres de registre 
Cable 

178.000 kVA 
1 ut 

19.056 ml 
800 ml 
350 ut 

200 Km 
GAS 
 Consum previst 

Canalització 
220.000 tèrmies/any 

6.830 ml 
XARXA DE CLIMATITZACIÓ 
 Consum previst calor 

Consum previst fred 
Centrals de cogeneració 
Galeria de creuament 
Canonades 

111 GWh 
176 GWh 

10 ut 
4.240 ml 

10.000ml 
TELECOMUNICACIONS 
 Xarxa Troncal- Prisma 

Cambra de registre en cruïlles 
Cambra de registre connexió prisma-galeria 
Cable 

19.605 
50 ut 

150 ut 
700 Km 

AIGUA 
 Canalització 

Hidrants 
6.830 ml 

218 ut 
CLAVEGUERAM 
 Xarxa principal 

Xarxa secundària 
Embornals 

375 m 
10.190 ml 

769 ut 
PAVIMENTACIÓ 
 Trams carrers 

Cruïlles 
Enllumenat tram carrer 
Enllumenat cruïlles 
Enllumenat pericons 
Semaforització cruïlles 

27.321 ml 
150 ut 

27.321 ml 
150 ut 
683 ut 
150 ut 

MOBILITAT 
 Tramvia 

Carril Bus 
Carril Bicicleta 

3.200 ml 
15.650 ml 
20.515 ml 

Quadre 2.2: Resum de dades dels elements del PEI. 
Font: PEI. 
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2.3.6 Accessibilitat i mobilitat 
 
Les dades bàsiques de la mobilitat en el municipi de Barcelona l’any 1998 determinen 
un repartiment modal de la mobilitat de les persones: 

 
1998 Interns Externs Total 

Privat 25% 58% 36% 
Públic 44% 37% 42% 
A peu 31% 5% 22% 

  Quadre 2.3: Repartiment modal de la mobilitat a Barcelona (any 1998) 
  Font: PEI 
 
El PEI determina que el nou repartiment modal pel que fa a la mobilitat de les persones 
per l’any de final del pla (2010) hauria de ser el següent: 
 

2010 Interns Externs Total 
Privat 20% 46% 29% 
Públic 48% 48% 48% 
A peu 32% 6% 23% 

  Quadre 2.4: Repartiment modal de la mobilitat a Barcelona (any horitzó2010) 
  Font: PEI 
 
Aquest és un escenari que caldrà considerar en el dimensionament de la mobilitat del 
Poblenou per tal de garantir la coherència amb el Pacte de la Mobilitat. 
 
Respecte el medi ambient, la mobilitat afecta fonamentalment dos paràmetres: la 
contaminació atmosfèrica i la contaminació acústica.  
 
El nivell de soroll generat a un carrer es funció bàsicament de la intensitat del trànsit 
que hi circula. Donada una certa configuració de l’espai públic (amplada dels carrers, 
alçada de façanes, paviment), es pot calcular el nivell sonor que sofriran els diversos 
punts d’aquest espai. 
 
“L’Ordenança general del medi ambient urbà de Barcelona” de 15/3/1999 estableix el 
nivell de soroll admissible en funció del tipus de zona i del període (nocturn o diürn). 
 

Zona Període Diürn 
(7h a 22 h) 

Període nocturn 
(22h a 7h) 

I: amb nivells acústics més baixos que la resta de la ciutat 60 dBA 50 dBA 
II: predomini d’ús d’habitatge i residencial 65 dBA 55 dBA 
III: predomini d’ús d’habitatge, residencial, comercial i serveis 70 dBA 60 dBA 
IV: predomini d’ús industrial 75 dBA 65 dBA 
Quadre 2.5: Nivells de soroll admissibles segons zones 
Font: PEI 
 
L’àmbit del Pla especial, que actualment es podria assimilar en bona part a les zones 
tipus IV, ha d’evolucionar cap a zones tipus II i III. 
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2.3.6.1 Configuració de la xarxa viària 
 
La xarxa viària del Poblenou correspon en bona part a l’esquema de l’Eixample, 
superposada de manera sorprenent a una parcel·lació provinent de l’origen rural, i amb 
una trama de casc antic al voltant de la Rambla del Poblenou. 
 
En la major part de l’àmbit d’estudi domina la quadrícula de Cerdà, amb la particularitat 
que s’hi observa un esquema clar de super-illes. En direcció mar-muntanya, només un 
de cada tres carrers (i no sempre) presenta continuïtat més enllà de la Gran Via. En 
direcció paral·lela a la costa l’esquema no és tant clar, però la presència del Parc de la 
Ciutadella, per una banda, i de només dos passos existents més enllà del Besòs 
(Cristóbal de Moura i Eduard Maristany) condiciona també el disseny funcional de la 
xarxa. Finalment, els grans eixos de la Ronda Litoral (front litoral i Besòs) i de la Gran 
Via acaben de configurar la malla [9].  
 
Es proposa assumir aquesta estructura de super-illes i aprofitar-la per a jerarquitzar i 
especialitzar les vies, unes bàsicament per al trànsit de vehicles de motor (transport 
privat i públic) i les altres d’accessibilitat local i mobilitat alternativa (bicicleta). 
Aquests carrers seran unidireccionals, condició indispensable per a una eficient gestió 
semafòrica. Un altre element fonamental és l’aposta per una radical eliminació de 
l’aparcament de superfície de llarga durada. La via pública, un bé escàs, no pot servir de 
magatzem de vehicles privats (funció per a la qual és clarament insuficient, com es 
veurà en l’apartat corresponent), ja que té altres requeriments més importants. 
 
Es configuren per tant dos tipus de vies en la xarxa ortogonal (xarxa primària i xarxa 
secundària) i apareixen a més alguns eixos especials atípics molt significatius (veure 
plànol A1.2). 
 
Xarxa bàsica 
 
La Ronda Litoral (tram litoral i tram Besòs) i la Gran Via són les dues vies segregades 
urbanes que delimiten bona part de l’àmbit d’estudi, dotant-lo d’accessibilitat 
metropolitana. 
 
Es determina com desitjable potenciar la connectivitat rodada entre la Gran Via i els 
carrers mar-muntanya de la xarxa primària, de manera que la Gran Via actuï com a 
distribuïdor del trànsit d’accés al Poblenou. D’aquesta manera l’accessibilitat al 
Poblenou no recauria tant en els carrers paral·lels al mar (Llull, Pallars, Pujades, 
Tànger...). 
 
Xarxa primària. 
 
Constituïda pels carrers que delimiten les super-illes i completada amb trams d’altres 
carrers que en garanteixen la continuïtat. Aquests carrers es reserven per a la circulació 
de cotxes i motos (3 carrils de 2,6m) i del transport públic (1 carril bus de 3m), sense 
oblidar però les clàssiques voreres de l’Eixample generoses per als vianants (4,6m) i els 
xamfrans on s’hi concentren les necessitats d’estacionament temporal. No tindrà 
aparcament en superfície al llarg dels carrers. La semaforització reconeixerà també 
aquesta funció prioritària de trànsit respecte de la resta de carrers. 
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Xarxa secundària. 
 
Constituïda pels carrers interiors de les super-illes, que en general no ofereixen gaire 
continuïtat, i que per tant són poc útils per a la major part del trànsit. Disposen de carril 
bici unidireccional en un costat, de carril d’aparcament en l’altre i d’una calçada de 2 
carrils. Les voreres tindran una amplada mínima de 5m. El disseny i la gestió de la 
banda d’aparcament en superfície és un dels elements claus del pla, ja que només s’hi 
permetran càrrega i descàrrega de curta durada, estacionament de motos i bicis, parades 
de taxi, estacionament de rotació (zona blava). Es proposa també que les cruïlles entre 
carrers de la xarxa secundària tinguin els xamfrans arrodonits per tal de facilitar la 
mobilitat dels vianants i de les bicicletes.  
 

 
 Fig. 2.3: Definició de cruïlles entre carrers de les xarxes primària i secundària. 
 Font: PEI 
 
A banda dels carrers de la malla ortogonal, classificats en xarxa primària i secundària, 
existeixen altres carrers i avingudes, alguns d’ells molt importants i significatius. 
Cadascun té lògicament un tractament diferenciat, i poden ajudar a completar la xarxa 
primària (donant continuïtat als itineraris ortogonals), o formar part d’eixos de vianants, 
bicicleta, etc. Es proposa emprar-los en la configuració d’una potent xarxa de transport 
públic de superfície amb eixos bidireccionals, per exemple per al pas de tramvies.  
 
 
Eixos bidireccionals amb infrastructura de transport públic: 
 
Avinguda Diagonal: Entre Glòries i Sant Adrià hi circularà en superfície la línia de 
tramvia de la Diagonal amb un sentit a cada costat de la rambla central. 
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Pere IV: Formarà part de la xarxa secundària des del punt de vista del trànsit, i es 
proposa projectar una secció que pugui acollir una línia de tramvia pel centre de la 
calçada. 
 
Marina: Hi ha la possibilitat de reconvertir els actuals carrils bicis en carrils per a 
tramvia, implantant les parades en la mitjana de separació ja existent. 
 
Eix litoral. És evident la manca d’un eix de transport públic al llarg del front litoral, 
que podria ser de tramvia i integrar-se en la resta de la xarxa o un altre sistema guiat. El 
present document no escomet el seu disseny en detall, però cal destacar la seva 
importància per a la coherència del model d’accessibilitat. 
 
 
2.3.6.2 Semaforització 
 
En l’àmbit del pla cal fer un gran desplegament en semaforització ja que l’any 2000 
moltes cruïlles ni tant sols estan semaforitzades. Els nous semàfors seran de tecnologia 
de leds. 
 
La semaforització de cada cruïlla tindrà en compte el tipus de via i d’eixos que hi 
conflueixin. Es semaforitzaran: 
 
• Totes les cruïlles on hi arribi un carrer de la xarxa primària. 
• Les cruïlles on hi arribi un carrer de la xarxa secundària si en aquest hi ha carril de 

transport públic o carril bici. 
• Les cruïlles amb eixos bici o eixos vianants. 
• Zones especials (col·legis, equipaments…) a determinar posteriorment. 
 
Es fa una proposta novedosa que té en compte tant les necessitats del transport privat 
(com és habitual) com del transport públic. Tant per a l’autobús com per al tramvia la 
idea és establir un tipus de semaforització (cicles, fases, coordinació…) que no els 
penalitzi, sense requerir actuacions de priorització local que alterin la marxa de la resta 
del trànsit. 
 
La velocitat promig del conjunt de les principals artèries semaforitzades de Barcelona és 
de 24 km/h, i la velocitat comercial de l’autobús no passa de 15 km/h. Amb el nou enfoc 
proposat, l’autobús podria arribar als 18 km/h, i els cotxes es quedarien com a la resta 
de la ciutat, on la congestió (que es pretén evitar al Poblenou) anul·la durant moltes 
hores del dia els avantatges de les ones verdes més ràpides. 
 
 
2.3.6.3 Xarxes de superfície 
 
Xarxa bus  
 
El pla fa una oferta generosa de carrils reservats seguint la major part dels carrers de la 
xarxa primària, de manera que l’autobús pugui disposar d’accés privilegiat lliure de 
congestió a tot l’àmbit de referència. Les característiques bàsiques de la xarxa 
proposada són: 
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Accés el més homogeni possible a tot l’àmbit, amb carrils reservats, unidireccionals i 
amb el mateix sentit que el carrer (veure plànol A1.3). Això dóna lloc a una separació 
apreciable (en general tres illes) entre els dos sentits. Aquest aspecte no és òptim, però 
ve obligat per l’estructura de super-illes, ja que la resta de carrers no acostumen a 
presentar suficient continuïtat per a ser útils per a l’autobús. 
 
S’ha estudiat també la col·locació idònia de les parades: 
 
• Distància entre parades: cada tres illes (400 m). 
• Parades després dels passos de vianants, per tal que l’autobús no tapi la visibilitat als 

vianants que creuen el carrer. 
 
 
Xarxa bici  
 
El pla preveu que tots els carrers de la xarxa secundària tinguin carril bici, de manera 
que sorgeix una xarxa relativament homogènia en tot l’àmbit. Per motius de seguretat i 
simplificació de les cruïlles es tracta de carrils unidireccionals, en el mateix sentit que el 
trànsit. Es proposa completar la xarxa amb carrils bidireccionals en el grans eixos com 
el front litoral, Gran Via, Diagonal, Pere IV…i amb solucions puntuals a definir en fase 
de projecte per a donar coherència a tota la xarxa. 
 
També caldrà dotar tot l’àmbit de llocs d’estacionament per a bicicletes, tant els edificis 
com la superfície, aprofitant els cordons d’aparcament en calçada que s’han previst en 
els carrers de la xarxa secundària. 
 
 
Eixos de vianants 
 
Els carrers de la malla Cerdà conservaran les clàssiques voreres de 5 m (en total, 10 m 
de voreres i 10 de calçada). S’exceptuen els carrers de la xarxa primària en els trams 
d’amplada entre façanes de 20 m, on per a dotar la calçada de 10,8 m cal que les voreres 
tinguin 4,6 m. A més, hi ha els carrers de vianants del casc antic del Poblenou, i els 
grans eixos de la Diagonal, Pere IV, Litoral, Av. Icària, Rambla del Poblenou, Prim…  
 
Es proposa facilitar la circulació dels vianants pels carrers de la xarxa secundària 
arrodonint els xamfrans d’algunes cruïlles (veure fig. 2.3).  
 
Taxi 
 
L’Institut Metropolità del Taxi proposa implantar al Poblenou un novedós sistema de 
gestió de l’oferta i la demanda del servei de taxi, i que pretén millorar notablement 
l’actual sistema de buscar al carrer un taxi. Es tracta d’equipar els carrers amb punts on 
la persona que necessita un taxi introdueix una tarja bancària, és informada del temps 
estimat que tardarà un taxi en acudir, confirma la petició i s’espera en el lloc que el taxi 
arribi. La petició feta és processada per un centre de control totalment automatitzat que 
coneix en cada moment la posició dels taxis disponibles, n’escull el més adient (en 
funció de la distància i del torn) i li transmet la informació del lloc on ha d’anar. La tarja 
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pot ser substituïda en el futur per terminals mòbils amb accés a Internet amb WAP o 
UMTS. 
 
Un aspecte crític per a fer factible el sistema és disposar dels terminals de contacte al 
carrer, ja que se’n necessiten molts i ubicats de manera regular en tot l’àmbit. Per tant, 
es proposa estudiar la incorporació experimental d’aquest requeriment al sistema de 
gestió de l’aparcament en superfície, igual que les pròpies parades de taxi, les zones 
blaves, la càrrega i descàrrega, etc. (veure plànol A1.6). 
 
 
Eixos de tramvia 
 
El tramvia també circula per la xarxa viària, i per tant se n’ha de parlar en aquest apartat, 
si bé el tema es tractarà més extensament en l’apartat d’infrastructures ferroviàries. 
 
A efectes d’ocupació d’espai (carril reservat) i semaforització, el tramvia té un 
tractament semblant a l’autobús, però amb la característica de que en general només 
s’implantarà en els grans eixos bidireccionals i amb els dos sentits de circulació junts.  
 
 
2.3.6.4 Política d’Aparcament 
 
Els principis bàsics que conformen la política d’aparcament del pla són els següents: 
 
Alliberar els carrers de vehicles aparcats. Es parteix del principi que la superfície 
dels vials, un bé públic escàs, no és el lloc adient per a l’emmagatzemament dels 
vehicles particulars. Actualment al Poblenou hi ha més de 16.000 places en calçada, 
mentre que en la proposta en queden unes 4.500 al llarg dels carrers i 1.200 als 
xamfrans. 
 
Cobrir, sense restriccions, les necessitats d’aparcament dels residents. No es 
restringirà la possessió de vehicles, que tendeix a ser cada cop més alta, però els seus 
propietaris han d’assumir el cost de l’espai on es guarden, que no pot ser la via pública. 
 
Gestió de l’aparcament com a eina de control de la mobilitat en cotxe. La capacitat 
de la xarxa viària ha d’estar d’acord amb la capacitat d’estacionament dels vehicles 
relacionats amb l’activitat econòmica, i tot plegat d’acord amb el repartiment modal 
desitjat. 
 
Per tant, caldrà distingir entre l’aparcament lligat a l’habitatge (demanda de residents), i 
la política d’aparcament lligat a l’activitat econòmica, (demanda forana), ja sigui de 
treballadors, de visitants (horària) o càrrega i descàrrega. Per això mateix al pla es 
determinen una sèrie d’estratègies de gestió a aplicar al Poblenou: 
 
• Convé tenir una oferta d’aparcament que garanteixi que els vehicles dels residents 

no hauran d’aparcar a la calçada. Pensant en un índex de motorització de 500 
turismes per 1.000 habitants (actualment la mitjana de Barcelona és de 410) i una 
mitjana de 2,2 habitants per habitatge, caldran 1,6 places per habitatge. Amb la 
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normativa actual de la ciutat se n’obtenen 1,1 , de manera que caldrà augmentar 
l’exigència en 0,5 places per cada llar. 

 
• L’activitat @ generarà una mobilitat intermèdia entre la indústria i les oficines, i la 

densitat d’ocupació també serà intermèdia. Es suposa un lloc de treball cada 25 m2 
(100.000 nous llocs de treball en l’àmbit del pla). És lògic que a aquesta activitat se 
li apliqui també una normativa proporcional: 1 plaça per cada 80 m2. Aquesta 
dotació cobreix la demanda d’aparcament dels treballadors, d’acord amb el 
repartiment modal desitjat. 

 
• Les dotacions normatives dels edificis d’habitatge i de l’activitat @ es situaran de 

manera habitual en el subsòl d’aquests edificis. S’ha calculat que suposaran unes 
dues plantes soterrades en la part edificada de l’illa, que ve a ser el 50% de la seva 
superfície total. 

 
• Hi ha una necessitat complementària d’estacionament horari imprescindible per a 

garantir l’activitat econòmica (visites…) que convé regular via preu, per tal de 
garantir la seva disponibilitat (a tota hora) i d’acord amb el repartiment modal 
desitjat. Resulta imprescindible l’aparició d’una oferta de garatge d’ús públic, no 
lligat directament a l’edificació privada.  

 
• El sector de la distribució de mercaderies i de la missatgeria funciona d’una manera 

que requereix estacionar el més a la vora possible del destí i amb un mínim 
d’entrebancs, per a reduir al màxim les pèrdues de temps. Es proposa destinar-hi 
part de la calçada alliberada de l’estacionament de llarga durada. Tanmateix, 
s’exigirà una previsió d’espai per a càrrega, descàrrega i magatzem 
(microplataformes logístiques) en els aparcaments públics que es proposaran, així 
com l’acompliment de la “Ordenança municipal de previsió d’espais per a càrrega i 
descàrrega als edificis” 

 
Així doncs, seguint aquestes estratègies, el pla determina que: 
 
• Es destinarà una superfície de cada illa de 1.200 m2 de sostre per a construir-hi un 

garatge amb una capacitat mínima de 300 turismes, 30 motos i 30 bicicletes. En les 
illes dels carrers Llacuna i Maresme (costat Besòs) la capacitat mínima serà de 400 
turismes. Seran garatges d’ús públic amb tarifes per a demanda horària i per a 
demanda de residents. Per tant, no es podran vendre les places individualment, sinó 
que cadascun serà explotat comercialment per un ens gestor. 

 
• Les aproximadament 5.700 places de la calçada (veure plànol A1.5) es gestionaran 

com un aparcament públic més, que contemplarà: estacionaments de motos (unes 10 
places per tram de carrer), bicicletes (unes 10 places per tram de carrer amb els 
corresponents elements de fixació), estacionament regulat de càrrega i descàrrega 
(unes 1.600 places), establiment de parades de taxi (5 places a cada xamfrà entre 
vies de la xarxa primària) i estacionament en zona blava de turismes.  
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2.3.6.5 Infrastructures ferroviàries 
 
Amb la dotació de transport públic d’infrastructura fixa (metro i ferrocarril) actual, 
només un 12% de la superfície del Poblenou i front litoral tindria un accés al Metro a 
menys de 5 minuts a peu, un 48% quedaria entre 5 i 10 minuts i el 41% restant a més de 
10 minuts. [9] 
 
Però encara és més greu el fenomen de la manca de connectivitat de la xarxa del 
Poblenou (L4 de Metro) amb la resta de la xarxa metropolitana, de manera que la major 
part de recorreguts amb origen o destí al Poblenou es veuen molt penalitzats en el seu 
temps de recorregut. El Poblenou té una gran centralitat geogràfica respecte de la ciutat 
metropolitana, però una baixa centralitat en termes de temps de recorregut en transport 
públic. [10] 
 
Per tant, el PEI fa propostes en els dos sentits: millora de la cobertura interna i millora 
de la connectivitat amb la resta del territori (veure plànol A1.4).  
 
 
Metro 
 
Millores en la línia 4 de Metro. Les estacions de Bogatell, Llacuna, Poblenou i Selva 
de Mar només tenen vestíbul de sortida per un extrem, quan és norma actualment 
disposar de doble sortida. Es preveu la modernització d’aquestes estacions equipant-les 
d’un nou vestíbul amb accessos adaptats a persones de mobilitat reduïda.  
 
Nova estació de Metro L4 de Diagonal-Prim. S’ha acordat ja la construcció d’una 
nova estació de metro sobre la línia 4, entre les actuals de Selva de Mar i de Besòs Mar, 
en el punt més proper a l’entrada de la plataforma del Fòrum. 
 
Perllongació L4 La Pau-Sagrera. La línia 2, que actualment acaba a La Pau, ha de 
continuar cap a Badalona pel túnel actual de la L4, mentre que aquesta serà perllongada 
fins a Sagrera, que a més de l’estació de l’alta velocitat allotjarà un important 
intercanviador entre la L4, la futura L9 i les Rodalies de Renfe, a més d’estació 
d’autobusos urbans i interurbans.  
 
 
Ferrocarril 
 
Nou eix. En aquest Pla es proposa un nou eix de característiques “metro” paral·lel al 
mar entre les línies 4 i 2, de Glòries al Besòs (3 km). Aquesta línia no té sentit si no es 
planteja com a perllongació d’una altra que travessi tota la ciutat, tal com ho fan la resta 
de línies de Metro i de ferrocarril. Es proposa que formi part de la línia de FGC del Baix 
Llobregat (el “Metro del Baix Llobregat”), de la qual ja s’ha acordat el perllongament 
des de l’actual final a Plaça d’Espanya fins a una estació de la línia de FGC de Sarrià i 
el Vallès (Gràcia o Provença).  
 
Ramal Glòries - Estació de França. Aquest ramal ferroviari de 3 km per a l’accés a 
l’Estació de França fou soterrat l’any 92, i molt probablement quedarà sense servei en 
completar-se la remodelació dels enllaços ferroviaris de Barcelona que es produirà amb 
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l’entrada de l’alta velocitat. L’esmentat túnel de la Diagonal enllaça perfectament amb 
aquest ramal, de manera que la construcció del tram Provença-Aragó permetria arribar a 
l’actual Estació de França, i per tant al front litoral, amb un cost marginal petit. 
 
 
Tramvia 
 
Tramvia de la Diagonal. El tram Glòries-Besòs-Sant Adrià, de 4,5 km en superfície, 
no presenta problemes especials, i ha estat desenvolupat en detall en l’ “Estudi 
d’implantació d’una línia de tramvia a l‘avinguda Diagonal de Barcelona” (ATM, 
Barcelona Regional, juliol 1999). Forma part dels acords del PDI. 
 
Tramvia de Pere IV. Aquest carrer bidireccional en diagonal, en desenvolupar-se la 
malla unidireccional ortogonal ha de perdre forçosament la seva importància actual com 
a canalitzador de trànsit, i ofereix la possibilitat d’una implantació tramviària que 
complementi la de la Diagonal. Presenta una certa redundància amb la línia de 
“metro/FGC” abans esmentada, però la seva factibilitat a curt termini independentment 
d’altres actuacions obliga a considerar-la per servir una part important del Poblenou. 
Anirà des de Marina/estació de Bogatell de L4, fins a Alfons el Magnànim/estació de 
Besòs de L4.  
 
Dins l’àmbit d’aquest Pla Especial els projectes d’urbanització del carrer Pere IV hauran 
d’incloure la plataforma preparada per a que en el futur només calgui col·locar els 
carrils i l’electrificació per a fer funcionar el tramvia. També l’enllumenat haurà de 
poder ser el futur suport de les catenàries. 
 
 
Intercanviadors 
 
Els elements esmentats en els punts anteriors s’articulen en dos nous intercanviadors: 
 
Intrecanviador Diagonal-Fòrum. De disseny bàsicament en superfície, mitjançant 
pèrgoles i tapissos rodants ha d’unir en una sola unitat funcional la línia 4 del Metro i 
les línies de tramvia Diagonal i Litoral, convertint-se alhora en la porta de tot l’àmbit 
del Fòrum.  
 
Intercanviador Ciutadella-Vila Olímpica. Constituït per l’actual estació de L4 de 
Ciutadella-Vila Olímpica, una nova estació sobre el ramal Glòries (“metro FGC”) i el 
tramvia Litoral. Presenta un interessant repte de disseny, enmarcat en la futura 
remodelació de tot el conjunt constituït pel Parc de la Ciutadella (trasllat del Zoo) i 
l’Estació de França (trasllat del ferrocarril). També ha d’ajudar a connectar a tots els 
nivells el Poblenou amb Ciutat Vella, relació avui en dia poc satisfactòria degut a 
l’efecte barrera que creen les dues grans instal·lacions esmentades. 
 
Finalment, cal destacar la importància cabdal que tenen per al Poblenou el futur 
intercanviador central de Plaça Catalunya (que ha de resoldre la greu problemàtica 
de la insuficient connectivitat de la línia 4 amb la resta de la xarxa) i el perllongament 
de la L4 fins a Sagrera. Es tracta d’una complexa obra subterrània que ha d’agrupar, 
sota la Ronda de Sant Pere, el Passeig de Gràcia i la Gran Via, les actuals estacions de 
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L1, Rodalies Renfe i L2 , i unes futures de FGC, L3 i L4. Aquesta actuació suprimeix 
l’actual passadís de connexió entre L3 i L4 a Pg de Gràcia (5 minuts de recorregut a peu 
per un túnel estret). L’intercanvi entre L3 i L4 es farà a Plaça Catalunya amb andanes 
comuns entre L3 i L4. Aquest intercanviador millorarà radicalment la connectivitat de la 
L4 amb la resta de la xarxa de metro i ferrocarril, que actualment és el gran punt feble 
d'aquesta línia. La plaça Catalunya esdevindrà la porta del Poblenou des d’aquest punt 
de vista. Per tant, malgrat trobar-se clarament fora de l’àmbit del pla, es considera una 
operació fonamental per al Poblenou. [10] 
 
 
2.3.7 Espais Públics 
 
El fet de dotar el sector del Poblenou de noves infrastructures suposa una intervenció 
sobre el carrer, que és l’element base sobre el que es configura l’espai públic. 
 
Acceptant l’estructura urbana que el PGM defineix, el PEI reforça els valors positius 
que la ciutat ha integrat com a propis i que en el Eixample Cerdà es materialitzen en 
l’estructura ortogonal i homogènia de la malla, capaç de suportar els processos de 
transformació urbans fins al punt d’esdevenir un model integrador d’aquests. 
 
Es potencia el caràcter homogeni de la malla mitjançant la utilització reiterada dels 
elements que la configuren. Els elements comuns de la urbanització, al generalitzar-se, 
donen en gran manera el nivell d’urbanitat de la ciutat. També s’afavoreix l’espai 
disponible pels vianants millorant, sempre que és possible, les seves dimensions i alhora 
la qualitat dels elements que en s’hi disposen. 
 
 
2.3.7.1 Situació de partida 
 
De l’anàlisi pormenoritzada es desprèn que és necessari renovar i actualitzar la 
urbanització de pràcticament el 100% de la superfície que comprenen els àmbits de 
modificació de PGM. 
 
 
2.3.7.2 Criteris a adoptar en el procés de nova urbanització 
 
• Es mantindrà sempre que sigui possible, la continuïtat dels materials de 

pavimentació per afavorir un sistema viari unitari.  
 
• Localització dels elements de mobiliari urbà i serveis prioritàriament en el xamfrà, 

per evitar estrangulaments en l’espai destinat als vianants.  
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 Fig. 2.4 :Urbanització de cruïlles dels carrers de la xarxa primària i secundària 
 Font: PEI 
 
• Els nous elements urbans associats a les infrastructures i serveis que s’implantin en 

el sector hauran de pertànyer al catàleg de mobiliari urbà o ser expressament 
aprovats per l’Ajuntament de Barcelona. 

 
 
2.3.7.3 Arbrat 
 
L’arbrat és un altre element identificador de l’espai urbà. Les condicions climàtiques a 
Barcelona fan de l’arbre un element imprescindible per la seva urbanitat. 
 
Al Poblenou, l’arbre predominant és el plàtan, a l’igual que a la resta de l’Eixample. 
Aquesta espècie presenta en general un estat fitosanitari deficient. Això ha portat a 
l’Ajuntament de Barcelona a establir una política de renovació i substitució d’aquesta 
espècie per d’altres més resistents a les condicions ambientals i per tant més sostenibles. 
 
L’espècie més utilitzada a Barcelona en substitució del Plàtan és el Lledoner, i es 
recomana la plantació d’aquesta espècie, allà on les condicions fitosanitàries dels 
plàtans recomani la seva substitució. 
 
 
2.3.7.4 Enllumenat públic 
 
La tipologia dels carrers i espais del Poblenou a il·luminar és molt variable, en funció de 
les solucions urbanístiques que es defineixin. Per això es preveu: 
 
En els carrers del Poblenou s’utilitzarà el punt de llum que s'ha seleccionat com a idoni 
per a l’Eixample i que es configura com un fanal. 
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El replanteig o disposició dels punts de llum serà al portell, atesa la situació de l'arbrat i 
les possibilitats estétic-funcionals que permet el sistema lumínic seleccionat. 
 
Les interdistáncies dels suports seran, en promig, de 14 m., amb les oscil·lacions que 
convinguin en funció de les característiques del tram, (guals, arbrat, etc.). El nombre de 
punts de llum del tram és de 7 unitats. 
 
En els xamfrans s’utilitzarà el model específic per xamfrà, que es composa de suport 
amb dos lluminàries, en un replanteig de quatre unitats per xamfrà. 
 
En les voreres s’aconseguirà un nivell lumínic promig superior als 20 lux, tot i mantenir 
un nivell de calçada per sobre dels 30 lux, amb una uniformitat superior al 0,60. 
 
 
2.3.7.5 Zones Verdes 
 
Les places o zones verdes definides en el planejament es localitzen sense regles 
geomètriques. Funcionen com espais d’alleujament de la xarxa uniforme i han de tenir 
un caràcter propi. Tot i així són espais claus pel que fa a l’equilibri del freàtic. Les 
zones verdes, ja siguin les d’interior d’illa o les previstes al planejament, són el punt on 
la urbanització permet la permeabilitat convertint-se en elements que incidiran, en part, 
en la regulació del nivell freàtic. Caldrà doncs de considerar els criteris establerts en el 
moment de desenvolupar el  projecte d’aquests, i garantir una correcta explotació del 
aqüífer. 
 
 
2.3.8. Cicle de l’aigua 
 
2.3.8.1 Aigua Potable 
 
La zona del Poblenou objecte del Pla d’infrastructures s’abasta des del dipòsit de la cota 
50 i disposa d’una xarxa dimensionada pel plantejament urbanístic actual, funcionant 
sense cap tipus de problema. La xarxa disposa de canonades de distribució de les que 
pengen els ramals d’abastament. Totes les canalitzacions discorren pel subsòl pel 
sistema tradicional, és a dir, en rasa, bàsicament per les voreres. 
 
A l’actualitat al Poblenou els consums han seguit la mateixa pauta que la resta de la 
ciutat, es a dir una progressiva davallada des del 1985. Amb el desenvolupament previst 
i la creació d’un important nombre de llocs de treball es preveu un increment del 
consum d’aigua en aquest sector, bàsicament concentrant a les hores de màxim consum, 
el que pot obligar a reforçar algunes de les xarxes de distribució. Donada l’elasticitat del 
pla, en el nivell de plantejament no era possible procedir a la realització d’una proposta 
de remodelació de la xarxa, que s’hauria de realitzar a la vista de les demandes reals, el 
que donava lloc a una dificultat addicional en la formulació de les previsions del pla. 
 
La distribució es realitzarà bàsicament a partir de la xarxa actual, en el seu cas, amb els 
reforçaments que siguin necessaris. Caldrà realitzar nous ramals i, probablement 
modificacions de les xarxes a causa de les interferències amb altres infrastructures del 
subsòl, fonamentalment les de transports.  
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S’implantarà una xarxa d’hidrats (veure plànol A1.7) per donar facilitats d’actuació als 
bombers en tot el barri. 
 
 
2.3.8.2 Aigües freàtiques 
 
El subsòl de la part baixa del riu Besòs, el seu delta i, en general, tot el litoral de 
Barcelona situat a llevant del port, tradicionalment s’ha utilitzat per a la captació de 
recursos hídrics donada la seva abundància, el que sense dubte va incidir en l’important 
desenvolupament industrial a partir de començaments del segle XIX de zones com Sant 
Andreu i el Poblenou. Les característiques hidrogeològiques de la zona, constituïda per 
terrenys molt moderns, bàsicament materials al·luvials, afavoreixen la seva explotació, 
especialment de l’aqüífer del Besòs. 
 
L’extracció d’aigües del subsòl d’aquest sector, especialment intensa en la dècada dels 
60 (d’uns 150.000 m3/dia), va originar una sobreexplotació de l’aqüífer amb la 
conseqüent intrusió marina. Amb el trasllat d’indústries fora de la ciutat, el canvi 
d’activitat d’unes altres i la potenciació, cada cop més, dels processos que incorporen 
noves tecnologies per estalviar aigua, s’han anat reduint les extraccions d’aigua del 
subsòl, el que comporta una elevació del nivell freàtic per una simple reacció de balanç.  
La recuperació dels nivells de l’aigua al subsòl a les cotes anteriors als anys 60 ha fet 
aparèixer problemes de filtracions a la xarxa del metro, a subterranis d’edificis i altres 
instal·lacions, com estacions transformadores soterrades, majoritàriament construïdes 
als anys 60/70 quan el nivell freàtic estava molt baix, i per tant no es van preveure per 
fer front a la presència d’aigua. 
 
La introducció de criteris de racionalitat en la gestió de l’aigua, aconsella utilitzar 
aquests recursos per a la seva utilització en usos que no tinguin necessitat d’aigua amb 
la qualitat requerida pel consum humà. Aquesta explotació s’haurà de fer amb criteris de 
sostenibilitat (les captacions no podran superar la recàrrega), intentant, en la mesura del 
possible, reduir els problemes ocasionats per l’ascens del nivell freàtic i amb les 
limitacions pel seu ús derivades de la qualitat de l’aigua per determinades utilitzacions. 
 
El volum d’aigua del subsòl aprofitable a l’àmbit del Pla d’infraestructures es pot 
estimar en un mínim global de 4 hm3 /any. 
 
Es considera que amb l’aigua freàtica es poden abastar els següents usos: 
 

- municipals:  - reg dels parcs i jardins 
  - baldeig dels carrers per a la neteja viària 
  - neteja del clavegueram 
  - fonts ornamentals i làmines d’aigua 

- neteja de vehicles i instal·lacions als magatzems de les   
contractes de manteniment 

  - climatització dels edificis públics 
 
- industrials - refrigeració i calefacció d’edificis i processos industrials 
- comercials:  - rentat de cotxes 
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- oficines:  - sanitaris en centres comercials i oficines 
  - rentats industrials 
 
- altres - reg de zones particulars esportives i verdes 
 - refrigeració i calefacció d’edificis 

 
No es contempla la possibilitat d’utilitzar aquesta aigua, que té la consideració d’aigua 
no potable, a l’interior dels habitatges, donada la dificultat del control del seu ús.  
 
Elements de les xarxes 

 
La xarxa d’aigua freàtica es composa de diferents sistemes independents, constituïts 
pels següents elements: 

- captació (bàsicament en pous alimentats per les capes freàtiques o per les 
filtracions a la xarxa del metro o a altres infraestructures del subsòl) 

- sistema de bombeig 
- xarxa d’alimentació i de distribució a les xarxes de certa entitat a més pot 

existir un dipòsit de regulació. 
 
La xarxa de distribució d’aigües del subsòl ha de ser totalment diferenciada de la xarxa 
de distribució d’aigua potable. A tal efecte totes les canonades de la xarxa d’aigua del 
subsòl seran de color morat i portaran impresa en color blanc la llegenda “Ajuntament 
de Barcelona. Aigua no potable”.  
 
No s’admet l’ús del PVC a les canonades d’aquesta xarxa. 
 
Els hidrants de superfície per la càrrega de cubes de reg i neteja viària seran del model 
adoptat per l’Ajuntament de Barcelona amb preses adaptades als requeriments dels 
diferents vehicles. 
 
L’Ajuntament de Barcelona tindrà permanentment actualitzat un plànol de la xarxa i de 
totes les instal·lacions del sistema d’explotació de les aigües del subsòl, que inclourà la 
captació, l’emmagatzematge per a la seva regulació, la impulsió i la xarxa de 
distribució, amb tots el seus elements. 
 
 
Espais necessaris 
 
Els pous de la xarxa municipal d’aigua freàtica s’ubicaran als indrets més idonis des del 
punt de vista hidrogeològic. Els particulars hauran realitzar les seves captacions a partir 
de pous ja legalitzats o de nova construcció. En qualsevol cas l’aprofitament es 
realitzarà seguint la reglamentaria tramitació administrativa, essent l’ACA (Agència 
Catalana de l’Aigua) l’administració competent (veure plànol A1.9). 
 
Els dipòsits de regulació i les xarxes d’alimentació i distribució municipals es 
realitzaran preferentment pel subsòl d’espais públics.  
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2.3.8.3. Infrastructures de sanejament 
 
El litoral de Barcelona situat a llevant del port s’ha anat configurant al llarg dels segles 
com la zona d’abocament de gran part de les conques que travessen el Pla de Barcelona. 
La barrera natural, que suposa la muntanya de Montjuïc i la poca permeabilitat de 
l’antic casc urbà emmurallat, va obligar a desviar les rieres i torrents cap al Nord (un 
42,53% de les 9.961 ha del terme municipal desguassen a la costa llevant del port). 
 
Per altra banda el fet que tot el front litoral ubicat entre el port i la desembocadura del 
Besòs correspongui a terrenys molt moderns constituïts per materials al·luvials que han 
anat fent avançar progressivament la línia de la costa, fa que sigui una zona molt plana 
amb zones que presenten depressions relatives, restes d’antics aiguamolls, el que 
introdueix dificultats addicionals al drenatge natural. 
 
Malgrat les importants actuacions realitzades amb motiu dels Jocs Olímpics, resten 
algunes actuacions per finalitzar els grans eixos drenants, que inclouen la construcció de 
dipòsits de regulació d’avingudes i comportes de derivació, algunes situades aigües 
amunt però amb incidència directa al Poblenou. També, lligat al procés d’obertura de 
nous vials i la reurbanització d’antics, cal realitzar obres de clavegueram de caràcter 
local. Finalment, el pas endavant realitzat per l’Ajuntament de Barcelona en matèria de 
protecció del medi ambient, ha portat a que el Pla Especial de Clavegueram de 
Barcelona PECLAB 97 i la seva actualització de l’any 2000, contempli, a més de les 
actuacions anteriorment indicades, la construcció de dipòsits de tractament primari anti-
DSU, que tenen per objecte tractar les aigües de pluja abans d’abocar-les al mar, el que 
reduirà la seva contaminació i millorarà la qualitat de l’aigua i les platges (veure plànol 
A1.8). 
 
La part de Poblenou és una de les que ha patit més intervencions municipals en els 
darrers anys, actuacions han millorat substancialment la situació del clavegueram.  
 
La zona del Poblenou, té la característica, que la zona central està a una cota més baixa 
que la del Front Marítim. Això fa, que en períodes de pluja intensa, l’aigua quedi 
retinguda en aquesta zona. Aquest efecte s’agreuja ja que la zona del Poblenou té un 
gran dèficit d’embornals, element molt important en el sistema de drenatge. De fet, una 
deficient instal·lació d’obres de captació de cabals modifica l’esquema hidràulic real 
dels cabals circulants, apartant-lo de l’esquema usat en el càlcul i en el disseny de la 
xarxa. Així es sobrecarreguen col·lectors que en teoria haurien de funcionar en làmina 
lliure mentre que en altres casos, existeixen col·lectors amb nivells d’aigua molt baixos 
en els quals no s’aprofita la seva capacitat de desguàs.  
 
A partir de les zones definides pel procés d’urbanització s’han definit unes zones, par tal 
de facilitar l’assignació d’inversions.  
 
A les actuacions previstes en el PECLAB 97, s’han d’afegir totes aquelles degudes a la 
creació de nous carrers i passatges en el nou projecte d’urbanització i rehabilitació del 
Poblenou. Degut, també a aquest canvi de conformació, desapareixen passatges on 
estaven contemplades actuacions al PECLAB. 
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2.3.9 Sistemes d’Energia 
 
2.3.9.1 Les energies a l’àmbit del 22@. 
 
En l’àmbit del Pla, els sistemes energètics s’enfoquen tenint en compte diversos 
aspectes: 
 
• Potenciar l'ús eficient d'energia. 
• Disponibilitat d’energia de qualitat. 
• Impulsar l'ús d'energies renovables. 
 
La raó de potenciar l'eficiència energètica és òbvia. Hi ha diferents motius per potenciar 
l'explotació de recursos renovables, com per exemple els beneficis mediambientals, la 
reducció de la dependència de la importació d'energia o la creació d'ocupació, per citar-
ne alguns.  
 
Tot i que les energies renovables són una gran promesa a mitjà i llarg termini, en cap 
moment s'ha d'oblidar la importància de les fonts energètiques no renovables (fòssils i 
nuclears) que actualment generen la majoria de l'energia primària que es consumeix a 
Catalunya. La distribució d'ús de diferents fonts d'energia primària per generar l'energia 
elèctrica que es va consumir a Barcelona l'any 1997 va ser la següent: [7] 
 

• Nuclear       67%. 
• Hidroelèctrica      14%. 
• Cogeneració       10% 
• Centrals tèrmiques      8%. 
• Residus sòlids urbans - incineradora   0,64%. 
• Eòlica        0,03%. 
• Fotovoltaica       0,002%. 

 
El mateix any el consum energètic general per sectors a la ciutat de Barcelona va ser el 
següent: 
 

• 28% domèstic. 
• 30% terciari i industrial. 
• 42% transport. 

 
El cicle de l’energia està comprès per generació, distribució i consum. Al barri de 
Poblenou coexisteixen tots aquests elements del cicle d'energia, cosa que no és del tot 
habitual en un entorn urbà (la producció habitualment no es dóna). En l’entorn de 
l'àmbit 22@ existeixen diversos generadors, de diferent magnitud de potència i diferent 
producció.  
 
Situació de partida 
 
La situació l’any 2000 del sistema de distribució energètic en l'àmbit 22@ està molt per 
sota del que es podria considerar com a mitjana de la ciutat de Barcelona. La cobertura 
de les xarxes de subministrament són bastant desiguals segons la zona. La xarxa de gas 
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no abasta tot l'àmbit. Alguns trams són obsolets, fets de tubs de fibrocement, planxa 
metàl·lica amb cobriment d'asfalt o fosa grisa. La xarxa elèctrica també està per sota del 
que és habitual a Barcelona. Cal destacar que en l'àmbit 22@ encara hi ha xarxes de 
baixa tensió a 125 V. 
  
En aquest àmbit no hi ha la producció local de l'electricitat en cogeneració. L'ús 
d'energies renovables és pràcticament nul. 
 
Criteris d'ús eficient de l'energia  
 
L'ús eficient de l'energia es pot potenciar de diferents maneres. Els tres vectors clau són 
l'ús de l'energia elèctrica, el transport i el condicionament d'edificis. En l'àmbit 22@ 
s'aplicarà una metodologia anomenada demand side management un conjunt de mesures 
de gestió integral de la demanda amb l’objectiu d’augmentar l'eficiència de consum 
final de l'energia i per redistribuir les corbes del consum d'una manera més regular. 
Aquesta metodologia s’aplica tant per consum elèctric com pel consum d’energia 
calorífica combinant diferents mesures de tipus aplicació d’equips i aparells eficients, us 
d’acumuladors, us de determinades fonts d’energia, etc.  
 
Les actuacions relacionades amb la racionalització de l’ús de la energia en el transport 
estan vinculades amb la gestió integral de transport que contempla la sincronització dels 
semàfors, potenciació del transport públic i l’aplicació de la senyalització lluminosa 
amb leds. 
 
Quant als sistemes de climatització d'edificis es proposa la producció centralitzada de 
calor i fred. Amb els sistemes centralitzats es pretén realitzar una millor gestió tant de la 
producció com del consum. 
 
Sempre que sigui possible s'aplicaran usos en energia en cascada. Això significa 
aprofitar per a altres usos el que per a un ús és energia residual, repetint aquest esquema 
tantes vegades com sigui possible.  
 
Elements de l'entorn 
 
A l'entorn de l'àmbit 22@ hi ha diversos generadors d'energia de magnitud diferent pel 
que fa a la potència instal·lada i la producció elèctrica. Els grans generadors se situen un 
al costat de l'altre ocupant la franja del litoral (sota el Cinturó Litoral) entre el riu Besòs 
i el carrer Rambla de Prim, i constitueixen una zona de generació d'energia ben 
delimitada. Les fonts bàsiques són, sobretot, gas natural i, en menys mesurada, residus 
sòlids urbans (RSU); com a combustibles de suport s'utilitzen el fuel i el gas-oil. 
 
El generador més important és la planta de Terbesa. Aquesta instal·lació consta de dos 
cicles: Besòs 1, d'una potència de 150 MW, i Besòs 2, d'una potència de 300 MW. El 
cicle Besòs 2 funciona amb una certa regularitat, mentre que el cicle Besòs 1 entra en 
funcionament en escasses ocasions, quan es produeixen els pics de demanda. Això és a 
causa d'un rendiment relativament baix d'aquest cicle per la qual cosa no resulta 
competitiu dins del sistema nacional de producció elèctrica. 
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El segon generador és la planta incineradora de residus sòlids urbans. La funció 
primària de la incineradora municipal Tersa és la d'eliminar els residus que es 
produeixen a l'àrea metropolitana. Tanmateix, aquesta planta acompleix una funció 
secundària molt important de generador d'energia. 
 
En un futur pròxim començarà la construcció de dos nous cicles combinats a la Terbesa, 
cosa que suposa desmantellar el cicle Besòs 1. Cada un dels cicles serà d'una potència 
de 390 MW. Els nous cicles són d'una tecnologia molt avançada ja que tindran una 
eficiència d'entre el 50 i el 53%. 
 
Actualment s'està construint una planta d'assecatge de fangs en el complex de l'EDAR- 
estació depuradora localitzada als termes municipals de Sant Adrià de Besòs i Barcelona. 
El tractament tèrmic dels fangs es realitzarà amb la calor generada en un procés de 
cogeneració que al mateix temps anirà produint electricitat. La instal·lació consta de 
quatre generadors de 4122 MW cadascun. Es preveu que la producció del cicle de 
cogeneració sigui d'uns 170 GWh/any elèctrics i uns 132 GWh/any tèrmics. [7] 
 
Es preveu l’aprofitament del calor residual de la planta incineradora de TERSA com la 
font per una xarxa de aigua sobrecalentada que abastarà el espai del Fòrum Barcelona 
2004, el nou zoo així com els baris residencials Llull-Taulat i la Catalana, i servirà per 
calefacció i per refrigeració mitjançant les bombes de calor tèrmiques. 
 
Les previsions a mig termini preveuen la instal·lació d'una central solar fotovoltaica a la 
depuradora. Aquesta central se situarà en forma d'una cobertura de les basses existents. 
La potència assolirà uns 3,5 MW aproximadament. 
 

 
Fig. 2.5: Potència elèctrica instal·lada al Poblenou – Besòs Litoral (Situació any 2000 i previsió 2005) 
Font: PEI 
 

Planta Potència  
any 2000 

Potència  
a mig termini Procés Combustible Comentari 

TERBESA 450+1370 1100+1050 Cicle vapor/ 
Cicle combinat 

Gas natural 
Gasoil i Fuel 

Tèrmiques de 
Besòs 

TERSA 18 18 Cicle vapor RSU Incineradora 

TRAMFANG - 24,75 Cogeneració Gas natural Tractament de 
fangs 

Central 
fotovoltaica - 3 Conversió 

fotovoltaica - Coberta de 
l'EDAR 

Quadre 2.6: Resum de la potència elèctrica instal·lada any 2000 i previsió 2005. 
Font: PEI 

TERBESA

TERSA

TRAMFANG

Central FV
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Estratègies energètiques 
 
L'estratègia energètica en l'àmbit 22@ es fonamenta en l’augment de l’eficiència i 
estalvi energètic, així com en la producció local de l’energia. Avui dia existeixen 
múltiples possibilitats de generació d'energia a escala petita, a vegades anomenada 
microgeneració. En un futur a mitjà termini, amb comercialització de noves tecnologies 
ja provades tècnicament, la gamma de possibilitats s'anirà ampliant. Amb aquesta 
estratègia de fomentar la microgeneració no es pretén una autosuficiència en termes 
absoluts però sí una certa autonomia que augmenta la garantia de servei i aconsegueix 
una diversificació de les fonts de proveïment. 
 
A més de la generació local, el sistema energètic es fonamenta en unes xarxes de 
subministrament ben desenvolupades en el territori i ben dotades pel que fa a la màxima 
potència de servei, interconnectades i flexibles. L'acoblament i la compatibilitat de les 
xarxes elèctriques, de gas i de climatització és fonamental per aconseguir un sistema 
d'una alta viabilitat i un bon rendiment energètic. 
 
El concepte de generació local té dues vessants: generació d'energia elèctrica i tèrmica 
mitjançant procés de combustió de fonts fòssils i generació d'energia elèctrica i tèrmica 
mitjançant fonts renovables. Quant a l'ús de combustibles fòssils, amb la generació local 
es pretén augmentar l'eficiència energètica respecte als sistemes tradicionals i reduir les 
pèrdues de distribució. Les tecnologies més destacades són la cogeneració i la 
trigeneració amb motors i turbines de gas. Ja es pot esperar d'aquí a cinc anys la 
incorporació de piles de combustible, una tecnologia molt prometedora la 
comercialització de la qual es comença ara. 
 
Les energies renovables són un component essencial en els plans estratègics de la CE i 
de l'estat espanyol. A Poblenou es disposa de diferents fonts renovables l'ús de les qual 
s'intentarà maximitzar. Les fonts i les tecnologies disponibles són les següents:  
 
Aqüífer 
L’ús d’aqüífers està molt estès als països del centre i el nord d’Europa. Al subsòl de la 
zona d'interès hi ha situades dues capes freàtiques que es poden utilitzar com a font 
energètica. En general aquest tipus de fonts es poden explotar de manera directa o 
mitjançant bombes de calor. 
 
Pel àmbit 22@ es proposa utilitzar aigua del freàtic com a focus tèrmic per a màquines 
de refrigeració i bombes de calor en totes las  instal·lacions d’una potència superior a 
200 kW, L’aigua freàtica, una vegada utilitzada per climatització, es retornarà al freàtic 
llevat que el P.U. defineixi altre utilització. 
 
Energia solar tèrmica.  
L'ús de l'energia solar tèrmica a la ciutat de Barcelona està regulat per l’annex de 
l’Ordenança Municipal del Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona denominat 
l'Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar als edificis. 
Aquesta ordenació regula la producció d'aigua calenta sanitària (ACS) per energia solar 
i fixa el mínim d'ACS produïda per energia solar a un 60%. 
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Energia solar fotovoltaica.  
Actualment, amb els preus garantits de compra de l'electricitat procedent de les cèl·lules 
fotovoltaiques, el cost de les instal·lacions fotovoltaiques s'arriba a amortitzar al cap de 
15 anys aproximadament, mentre que la vida útil de la instal·lació es considera que és 
de 25 anys. El cost actual d'aquest tipus d'instal·lacions no es considera assumible per 
als edificis d'habitatge. Per aquest motiu es proposa limitar la implantació dels pannells 
fotovoltaics als edificis públics com també als edificis industrials, els d'activitats 22@ i 
d'equipament. 
  
Per l’àmbit 22@ es proposa que tots els edificis, llevat els de habitatge, tinguin un 
sistema fotovoltaic pel generació de electricitat. La potencia instal·lada del sistema 
fotovoltàic serà com a mínim de 0,35 Wp per metre quadrat edificat. Las potències 
mínimes corresponents a varis edificis d’una mateixa illa es podran agrupar en una o 
varis instal·lacions comunitàries. 
 
 
2.3.9.2 Xarxa Elèctrica 
 
Situació de partida 

 
La xarxa elèctrica l’any 2000 està integrada per les xarxes de baixa i alta tensió esteses 
en l’àmbit del Pla. L’alta tensió esta formada per cables de 11 kW i 25 kW, estesos en 
vorera i principalment pels carrers paral·lels a mar. Encara existeixen xarxes de baixa 
tensió a 125 V. 
 
La cobertura de la zona és parcial i els estàndards de qualitat i la seva capacitat han 
d’incrementar-se per poder atendre les condicions de la demanda futura. 
 
Les subestacions que alimenten la xarxa actual són la de Vilanova, la de Sant Adrià, 
Badalona i Sant Martí. 

 
Els consums previstos donen un increment de potencia respecte la situació actual de 
112.904 kW en la hipòtesi de creixement més pessimista i de 178.591 kW en la més 
optimista. La xarxa actual no pot absorbir aquests increments de potència. 

 
Xarxa proposada 

 
La xarxa elèctrica s’estructura des d’un element central, la subestació transformadora. A 
partir de les previsions de consum formulades, es preveu una capacitat per a quatre 
transformadors de 630 MVA. A partir d’aquesta s’estén per tot l’àmbit del Pla un 
prisma de formigó, format per 4 tubs de 160 mm de diàmetre. Aquesta xarxa es 
distribueix per tots els vials de direcció paral·lela a la línia de costa i per un de cada tres 
carrers perpendiculars a aquests. Es disposa una cambra de registre en totes les cruïlles 
(veure plànol A1.10).  
 
L’accés a les illes es realitza mitjançant una galeria de 2x2 metres de dimensions 
interiors. Aquesta galeria esdevé accés compartit a l’illa amb altres serveis (aigua freda-
calenta, comunicacions, etc.). La connexió del prisma amb la galeria de serveis es 
realitzarà mitjançant una cambra de registre. 
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En les cruïlles la cambra, “cambra de maniobra”, serà de formigó armat i tindrà forma 
octogonal. En els trams de distancia entre registres superior a 60 metres es disposarà 
una cambra intermitja, “cambra d’estesa”, de formigó armat i de forma rectangular. 
 
A l’interior de cada illa es disposen dues sales tècniques, de 9 x 4 metres en planta. En 
aquestes s’hi allotgen dos transformadors de 630 kVA cadascun i les caixes generals de 
protecció per les diferents unitats de consum. 
 
Des de les caixes generals de protecció surten les línies de baixa tensió que discorren a 
través d’una àrea perimetral (anella perimetral), fins accedir als espais tècnics que cada 
edifici destina a cambra de comptadors (espai tècnic). Des d’aquest espai tècnic les 
línies de baixa tensió es distribueixen cap a les unitats de consum de la finca.  
 
També es construirà la xarxa de distribució, perimetral per les voreres per donar energia 
al mobiliari urbà sobre vorera o bé als edificis en illes no transformades o fronts 
consolidats. 
 
Elements de la xarxa 

 
Els elements de la xarxa són: 
 

- Galeria de serveis d’alta tensió. Uneix la galeria paral·lela al Front Litoral, que 
porta cables de 220 kV, amb la subestació transformadora. 

- Subestació transformadora 
- Prisma  
- Cambres de maniobra 
- Cambres d’estesa 
- Cambres de connexió amb les galeries 
- Anella interiors 
- Sales tècniques 
- Espais tècnics 
 

Els espais a l’interior de les illes són: 
 
Sales tècniques: espais en els que s’hi ubicaran els transformadors, les cel·les de 
maniobra i protecció i, les caixes generals de protecció per a les diferents escomeses. 
Se’n disposaran dues per illa de 9 x 4 metres de superfície mínim en planta, i 3 metres 
d’alçada. 
 
Anella perimetral: zona accessible per a manteniment. S’hi estendrà la xarxa de baixa 
tensió que unirà les sales tècniques amb els diferents edificis. 
 
Espais tècnics: espais en els que s’hi allotjaran els comptadors i altres elements 
elèctrics. Se’n disposarà un en cada edifici. 
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2.3.9.3 Xarxa de gas natural 
 
Estat actual 
 
La xarxa existent està formada per canonades que subministren gas natural a quatre 
rangs de pressió diferents: pressió baixa, pressió mitjana A, pressió mitjana B i pressió 
alta. El canvi d'una part de la xarxa amb pressió més alta a una de pressió més baixa es 
realitza sempre mitjançant cambres de reducció de pressió. 
 
Rangs de pressió a la xarxa de gas natural: 
 

• Baixa  0,02 bar 
• Mitjana A 0,1-0,15 bar 
• Mitjana B  2-4 bar 
• Alta  > 4 bar 

 
La pressió a les branques principals, les de distribució, és més alta, cosa que permet de 
transportar cabals més elevats per unes canonades de diàmetres no excessius. 
 
La pressió de subministrament a l'usuari final depèn del tipus d'ús del gas natural i del 
cabal de consum demandat. Les zones residencials es proveeixen amb la xarxa de 
pressió baixa o mitjana A. Com que aquestes dues franges de pressió donen servei al 
mateix tipus de client, es redundant desenvolupar les dues en un mateix àmbit.  
 
En el cas d'un consum més elevat, com pot ser per a calderes centralitzades, ús 
industrial o cogeneració, el subministrament a l'usuari es realitza a pressió mitjana B o 
pressió alta.  
 
A Poblenou hi ha desenvolupada una xarxa de gas. Tanmateix, algunes àrees del 
districte encara segueixen sense una cobertura adequada de la xarxa de gas. La gran 
majoria d'usuaris està servida amb la xarxa de baixa pressió. El concepte de la xarxa de 
baixa pressió és el de les anelles perimetrals per illa, connectades entre sí. A les àrees 
urbanes residencials recentment desenvolupades, el subministrament de gas a l'usuari 
final es realitza a pressió mitjana A. 
 
Quant a l'estat de la xarxa existent, cal dir que existeixen molts trams amb canonades de 
materials obsolets com el fibrocement, les planxes amb cobriment asfàltic, la fosa grisa 
o el ferro. Els trams nous i renovats són de canonades de polietilè. La xarxa s’hauria 
d’ampliar i millorar. 
 
Previsió de consum 
La previsió del consum parteix, d'una banda, de la hipòtesi que totes les centrals de la 
xarxa de climatització tenen sistemes de cogeneració, i de l'altra, que no hi ha sistemes 
de cogeneració. En el primer cas el consum de gas arribaria a un valor de l'ordre de 
500.000 tèrmies, mentre que en el segon seria d'unes 110.000 tèrmies. Tenint en compte 
que algunes de les centrals no es faran amb cogeneració es pot establir l'estimació de 
consum de 220.000 tèrmies l'any. 
 
La xarxa actual no pot absorbir el consum citat. 
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En el cas del consum més elevat, com pot ser per a plantes de generació de fred i calor 
centralitzades, ús industrial o cogeneració, el subministrament a l'usuari es realitzarà a 
pressió mitjana B o pressió alta. 
 
Elements de la xarxa 
La xarxa de gas consta d'unes canonades de distribució i unes cambres de reducció de 
pressió. Les preses per a illes han d’estar en el domini públic. 
 
Actualment a l'àmbit de Poblenou – Front Litoral de Besòs hi ha 4 cambres de reducció 
MPB/BP, 3 MPB/MPA i 3 AP/MPB. 
 
Hi ha planificada una ampliació d'una cambra de reducció de pressió AP/MPB i dues 
noves cambres de reducció MPB/MPA. 
 
Estructura de la xarxa 
El concepte actual de la xarxa de baixa pressió i pressió mitjana A és el de les anelles 
perimetrals per exterior d'illa connectades entre si. 
 
Per a les illes que es transformaran completament es proposa una nova estructura de 
distribució que consta de dos accessos per illa, a prop de les galeries de serveis, i amb 
una distribució en anella interior a cada illa per a la planta -1. L’escomesa general 
comunitària per a cada illa ha de ser al carrer, en el domini públic. La distribució 
interior per illa tindrà claus de pas no accessibles per a personal sense autorització (grau 
de seguretat 3). A més, cada edifici tindrà la seva clau de pas. La xarxa interior de l'illa 
serà comunitària. 
 
 

 
 Fig. 2.6: Distribució de la xarxa de gas dins d’una illa. 
 Font: PEI 
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En cas de transformació d'una parcel·la en illa transformada prèviament, el promotor 
completarà la xarxa interior esmentada, corresponent a la parcel·la en transformació. 
L'edifici es connectarà per la xarxa interior de l’illa.  
 
En cas de transformació d'una parcel·la en illa no transformada, la connexió de l'edifici 
es farà des de la xarxa soterrada sota la via pública. En qualsevol cas, el projecte de 
l'edifici haurà de preveure els espais necessaris per passar canonades de l'anella interior 
en una eventual transformació futura de l’illa. 
 
 
2.3.9.4 Xarxes de climatització  
 
Els sistemes centralitzats de climatització (district or local heating and cooling systems, 
district energy system) proveeixen diversos edificis amb l'energia tèrmica necessària per 
a la seva climatització. 
 
Aquests sistemes produeixen energia tèrmica, en forma d'aigua calenta i freda, en unes 
instal·lacions centralitzades anomenades plantes o centrals de producció. Els edificis 
que s’han de proveir amb aigua condicionada per a climatització es connecten 
mitjançant xarxes de distribució a les plantes de producció. Per tant, alguns dels 
elements principals dels sistemes centralitzats de climatització són:  
 

• Centrals de generació d'energia tèrmica. 
• Xarxes de distribució. 
• Xarxa secundària en edificis. 

 
Els sistemes centralitzats de climatització s'introdueixen a l’entorn urbà per estendre la 
gamma de serveis que s'ofereix als residents. D'aquesta manera, s'augmenta la qualitat 
de l'espai urbà. Aquest servei pretén centralitzar, a nivell de barri o a nivell d'unitats 
territorials més reduïdes, la producció de calor i fred necessaris per a la climatització 
d'edificis de tot tipus d'usos, aigua calenta sanitària i opcionalment aigua calenta per a 
finalitats industrials. 
 
El sistema centralitzat de climatització és un servei nou a Barcelona i, com a tal, s'ha de 
contemplar, d'una banda, en el context del territori urbà, i de l'altra, dins del cicle 
d'energia.  
 
Avantatges i desavantatges d'un sistema centralitzat de climatització 
 
Els avantatges que un sistema centralitzat de climatització té per a l'usuari són: 
 
• Estalvi de l'espai dedicat als equips. La reducció d'espai utilitzat per a la instal·lació 

pot arribar a ser del 90% a cada edifici. 
• Accés a una font d'energia de cost competitiu. 
• Reducció en la inversió en equips. 
• Reducció de personal de manteniment. 
• Reducció de gestió. 
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Avantatges per a l'administració pública: 
 

• Els equips eficients redueixen l'impacte medi ambiental. 
• La gestió i el manteniment són centralitzats- creació d’ocupació. 
• El control d'impacte mediambiental és més eficient. 
• Possibilita l'ús de les energies renovables i de la calor residual. 
• Possibilita l'ús de refrigerants no-contaminants. 
• Estètica urbana. 
• Diversificació de proveïment energètic. 
• Tractament més eficient de soroll i seguretat a les plantes generadores. 
 
Desavantatges d'un sistema centralitzat de climatització:  
 
• Pèrdues d'energia a la xarxa de distribució. 
• Energia necessària per al bombejament d'aigua. 
• Existència de sistemes de producció de calor/fred en possessió d'usuaris potencials 

(els que ja estan en funcionament en el moment d’arrancar la xarxa). 
• Un servei poc conegut pels usuaris. 
• Falta d’interès de grups formats al voltant de determinades fonts energètiques com 

poden ser l’energia elèctrica i els combustibles líquids o gasosos.  
 
Cal dir que els desavantatges de caràcter tècnic esmentats es mantenen dins d'un rang 
acceptable, d’un 8% en termes de pèrdua l'eficiència energètica global del sistema. 
 

Estructura de la xarxa 
 
Tenint en compte paràmetres tècnics, econòmics i també les previsions sobre la 
dinàmica d'augment de la demanda de climatització, el PEI arriba a la conclusió que en 
que la solució òptima per a l'àmbit 22@ és la de xarxes locals que inclouen sectors tipus 
super-illa, que inclouen entre tres i set illes. A mesura que la dinàmica de la 
transformació ho permeti, es poden fer agrupacions mes grans ajuntant super-illes o 
afegint parts d’una super-illa a les adjacents. 
 
Les centrals per a super-illes es plantegen amb tecnologia de cogeneració. 
 
La xarxa de climatització consta d'una o diverses centrals. A cada central s'ubiquen 
grups de generació de fred i calor, grups d'impulsió, equips de telecontrol i una sala de 
gestió i control. La xarxa de distribució surt de la central. Aquesta xarxa consta de 
quatre tubs: anada i retorn d'aigua refrigerada i anada i retorn d'aigua calenta. D'una 
central pot sortir una o diverses línies troncals. En assolir una illa d'edificis, de la línia 
troncal surt una xarxa perimetral, ubicada a l'interior de l’illa, a la planta -1. La xarxa 
perimetral proveeix subestacions receptores de cada edifici. A partir d'aquest punt, cada 
edifici té la seva xarxa de distribució: xarxa secundària. Al projecte concret de cada 
edifici es definirà la xarxa secundària.  
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Fig. 2.7: Esquema de la xarxa de climatització estructurada en super-illes. 
Font: PEI 
 
A les illes que continguin les centrals de generació hi haurà un tub perimetral per 
subministrar l'aigua del freàtic a la central. Aquest tub s’associarà al conjunt dels tubs 
de distribució d'aigua calenta i refrigerada.  
 
Les illes que no es transformen completament tindran una xarxa interior per l’illa, per 
tal d’accedir als edificis que es transformen. 
 
També es permetrà l’explotació de vàries zones per una sola central, si és possible pel 
desplegament del servei. És deixa oberta la possibilitat de realitzar la interconnexió 
entre les xarxes locals per superilla. D'aquesta manera es guanya en la flexibilitat del 
sistema, s'augmenta la seguretat de servei sense repetir les màquines de reserva a cada 
una de les centrals i es permet d’optimitzar el funcionament en els períodes 
interestacionals de baixa demanda (primavera i tardor). 
 
Ús de l'aigua freàtica 
 
L'aigua del freàtic s'extraurà d'uns pous fets expressament. El nivell de l'aqüífer 
superficial a l'àrea 22@ és molt pròxim a la superfície (entre uns 3 i 6 m), per la qual 
cosa la profunditat dels pous pot ser d’entre uns 10 i 15 m. A cada pou s'associa una 
bomba d'extracció. La superfície que ocupen un pou junt amb la bomba és 
aproximadament d'un metre quadrat. Una primera estimació sobre els límits de caudals 
d’extracció indica que es podria bombejar  fins aproximadament 30 m3/h per pou.  
 
La temperatura de l'aigua del freàtic superficial és d’entre 18ºC i 22oC. La variació de 
temperatura de l'aigua coincideix amb la variació estacional de l'aire ambient. 
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Una vegada utilitzada com intercambiador de calor, l'aigua tornarà a l’aqüífer, reutilitzar 
per a d’altres finalitats com irrigació, neteja dels carrers, etc., o abocar-la al 
clavegueram 
 
Requeriments d’infrastructures 
 
El Pla d’infrastructures preveu deixar sols els espais necessaris i passos de tubs i serveis 
per ubicar, posteriorment i per concessió, la central, tubs i tecnologia per a donar el 
servei d’aigua freda i calenta. 
 
Per ubicar centrals de generació es reservarà un espai d'una mida aproximada de 900 m² 
i amb una altura de 6 m per super-illa prototip (conjunt de quatre illes). En els casos de 
les super-illes formades per més de quatre illes es reservarà un espai de 1200 m² 
aproximadament per cada super-illa. Els espais dedicats a allotjar les centrals tindran 
accessos tècnics necessaris per introduir equips. 
 
Per implantar la xarxa de climatització són necessaris uns passos subterranis entre illes, 
en domini públic. Aquests passos consten de quatre tubs preaïllats. La ubicació 
d'aquests passos, com també el diàmetre dels tubs, es definiran als plans especials i als 
plans d'urbanització d'eixos viaris principals. Cal tenir en compte que hi ha una 
diferència considerable entre el diàmetre nominal i el diàmetre exterior de les canonades, 
ja que l'exterior preveu l'aïllament. Els tubs s'implantaran en les galeries de servei que 
comuniquen les illes (veure plànol A1.11). 
 
Per a poder instal·lar unitats d’acumulació de calor en cada illa es reservarà un espai de 
100 m2. El terra de aquest espai estarà preparat per suportar el pes d’una columna 
d’aigua de 3 metres. 
 
En cada edifici es reservarà un espai tècnic per els equips connexió a la xarxa de 
climatització i/o altres equips de climatització. Aquest espai serà d’una superfície 
mínima de 15 m2 ubicada en la planta -1.  
 
• Actuació en illes de transformació completa: 
 
Cada illa tindrà una connexió comunitària. La posició de la connexió serà definida per 
projectes d'urbanització. A l'interior de cada illa de transformació completa es reserva 
l'espai necessari per ubicar la infrastructura en el moment en què s'implanti la xarxa.  
 
La distribució interior a l’illa es realitzarà mitjançant una xarxa implantada pel 
perímetre interior de l’illa, a la planta -1. L'accés de la xarxa a cada edifici es farà 
mitjançant una subestació ubicada a la planta -1. 
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Fig. 2.8: Esquema en secció de distribució de la xarxa de climatització. 
Font: PEI 
 
• Actuació en una parcel·la en una illa transformada prèviament: 
 
En el cas de transformació d'una parcel·la dins d'una illa prèviament transformada, el 
promotor deixarà l'espai necessari per completar la xarxa perimetral interior que 
correspon a la parcel·la en transformació. L'edifici en qüestió es connectarà per la xarxa 
interior de l’illa mitjançant una subestació. 
 
• Actuació en una parcel·la en una illa no transformada 
 
En aquest cas es reservarà l'espai necessari per a una implantació posterior de la xarxa. 
 
 
2.3.9.5 Sistemes fotovoltaics 
 
L'energia solar fotovoltaica és una energia renovable que es pot implantar fàcilment en 
entorns urbans, ciutats i pobles i contribueix a millorar el medi ambient. La tecnologia 
fotovoltaica realitza la transformació directa de la radiació solar en energia elèctrica.  
 
Per a l'àmbit 22@ es proposa la instal·lació de sistemes fotovoltaics en tots els edificis 
destinats a activitats 22@, edificis públics, els d'equipament i hotelers. Els edificis 
hotelers poden quedar exclosos d'aquesta obligació en cas que no tinguin espai suficient 
a les cobertes. Aquest tipus d'edificis té una alta demanda d'aigua calenta sanitària i, per 
tant, una part important de la coberta està ocupada pels captadors de l'energia solar 
tèrmica. En aquest cas la prioritat es donarà a les instal·lacions solars tèrmiques.  
 
Atès els preus actuals de la tecnologia fotovoltaica, els edificis d'habitatge són els únics 
que queden exclosos de l'obligació d'instal·lar aquests sistemes. 
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La potència dels mòduls que s'han d'instal·lar es calcula d'acord amb la superfície 
edificada, amb una proporció de 0,35 Wp per metre quadrat edificat. En una illa de 
transformació completa, d'una superfície edificable d'uns 38.700 m², la potència 
fotovoltaica instal·lada seria de 13,5 kWp.  
 
 
2.3.10. Xarxa de Telecomunicacions 
 
2.3.10.1 Situació de partida 
 
Fins el moment de la redacció del PEI, al sector del Poblenou existeix 1 operador que 
ofereix serveis de telefonia convencional i dades, i 3 operadors de telefonia mòbil. 
 
La demanda actual d’infrastructures a Barcelona ve donada per la implantació de nous 
operadors de telecomunicacions: 2 operadors de cable, que oferiran serveis de imatge, 
veu i dades, 10 operadors de fibra òptica, que principalment oferiran serveis a grans 
clients i 4 operadors de telefonia mòbil, a més de 2 operadors del servei de bucle local via 
ràdio. Aquests operadors haurien de tenir cobertura total i simultània a l’àrea del 
Poblenou, la qual cosa vol dir una capacitat, per operadors de cobertura parcial o puntual, 
molt més gran.  
 
La xarxa existent no pot absorbir aquest increment de demanda, i per tant es fa 
imprescindible la realització d’una nova xarxa. 
 
 
2.3.10.2 Estratègies de les telecomunicacions 
 
Aquests darrers anys el sector de les telecomunicacions ha tingut un gran 
desenvolupament i, segons les perspectives que es tenen avui en dia, continuarà creixent 
considerablement. Per poder fer front a aquest desenvolupament, i pensant en construir 
un sector tecnològicament punter i preparat per assumir aquesta gran demanda dels 
operadors, s’haurà de dotar l’àmbit 22@ de tot tipus d’infrastructura de comunicacions, 
ja siguin per cable o aèries, via ràdio o satèl·lit. 
 
Qualsevol de les illes de l’àmbit que hagi estat transformada estarà dotada de la 
infrastructura suficient per poder afrontar, sense necessitat de realitzar noves 
canalitzacions, per l’arribada de futurs operadors, ja sigui de serveis via cable, ja sigui 
via ràdio. A més, l’estesa de les xarxes de telecomunicacions es farà de forma integrada 
a altres serveis, reduint d’aquesta manera costos i terminis. 
 
Els sistemes de Radiocomunicacions, ubicats a les illes, tindran connexió (passos de 
cable) amb els espais tècnics i sales tècniques des d’on podran enllaçar amb els sistemes 
de cable. L’estructura de suport permetrà un ràpid desplegament dels serveis de 
Radiocomunicacions. 
 
L’estructura dels sistemes permetrà donar servei a més de 20 operadors de 
telecomunicacions i permetrà una connexió de xarxa potent amb els centres tècnics dels 
operadors per a diferents serveis i hosting de servidors, hosting d’operadors, Hubs, etc. 
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L’objectiu és aconseguir que el sector tingui millors serveis dels que es donen a la 
actualitat a altres zones tecnològiques i un gran valor afegit respecte d’altres sectors de 
la ciutat. 
 
Els sistemes de telecomunicació que tenen accés per mitjà físic (arriben a l'edifici des 
del carrer, i la distribució es fa de baix a dalt ) són els següents: 
 

• Telefonia bàsica. 
• Serveis de cable. 
• Accés de fibra òptica. 

 
Els sistemes de telecomunicacions que fan servir la transmissió per ones (arriben a 
l'edifici per les antenes, i la distribució es fa de dalt a baix) són els següents: 
 

• Radiodifusió d'emissions de televisió i ràdio. 
• Recepció via satèl·lit. 
• Telefonia mòbil. 
• Sistemes d'accés al bucle local via radio. 
• Sistemes de radioenllaços.  
• Radioafeccionats. 
• Sistemes de radiotelefonia privada. 

 
 
2.3.10.3 Elements de les xarxes 
 
Aquestes xarxes es composen d’un seguit d’espais i/o conductes amb una funció 
específica cadascun d’ells. A continuació es descriuen de manera general. Inclouran a tots 
els possibles operadors que en un futur puguin arribar des dels seus centres de transmissió 
fins als seus clients mitjançant cables. 
 
Xarxes Principals: Cables de fibra òptica dels diferents operadors de cable, que aniran 
des de les respectives Capçaleres o centrals (origen de les comunicacions de cadascun 
dels operadors) fins als nodes, centrals de zona o Hubs. Aquestes xarxes es desenvolupen 
aprofitant les grans infrastructures de canalitzacions existents, al túnel de la línia IV del 
Metro, etc. 
  
Node: Els nodes, hubs o centrals de zona són un centre repartidor i concentrador dels 
senyals que procedents de la Capçalera o d’altres centrals de telecomunicacions arriben 
fins als usuaris i a l’inrevés. S’hauran de situar en locals de planta baixa i/o soterrani, 
propers a la via pública. És important que aquests Hubs estiguin situats al centre del barri, 
ja que per les xarxes de cable és important reduir al màxim les distàncies. 
 
Xarxes Troncals: des del Hubs, centrals o xarxes principals i fins a tots els edificis, els 
cables passaran per uns prismes modulars de 28 tubs col·locats en base quatre, de 125 
mm de diàmetre i connectats a cambres de distribució i galeries d’accés a les illes, 
estratègicament situades segons plànol. L’estimació del repartiment, que de forma 
definitiva es farà per projecte executiu, és la següent: 
 
 -4 tubs per cada operador de cable. Hi han previstos 2 operadors (8 tubs). 
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 -4 tubs per l'Ajuntament 
 -16 tubs per operadors de fibra òptica. 
 
Aquests prismes estan connectats a cambres de distribució i galeries d’accés a les illes, 
estratègicament situades. 
 
Els prismes es construiran a tots els carrers en sentit Llobregat/Besòs, i tant sols a set 
carrers en sentit Mar/Muntanya, que serviran per interconnectar la xarxa. L’accés a les 
illes es farà, com a mínim, a partir de dos punts diferents i a través de les galeries de 
serveis (veure plànol A1.12).  
 
 

 
Fig. 2.9: Xarxes troncals i accessos a les illes. 
Font: PEI 
 
 
Les galeries de serveis de les illes que es transformin totalment o en gran part, estaran 
connectades a la xarxa troncal de tubular per les galeries de serveis. Aquestes galeries 
uneixen les illes a nivell soterrani, connectant així amb el prisma de la xarxa troncal. 
Quan es facin actuacions conjuntes a mes d’una illa (superilles), aquestes estaran 
comunicades per la planta soterrani. L'accés a les illes es fa des de 2 punts a cada illa, des 
de 2 prismes diferents de la xarxa troncal.  
 
Xarxa de distribució: En totes les illes es construirà un xarxa de distribució per la vorera. 
En les illes que no es transformin o ho facin en petites proporcions els edificis es 
connectaran a les galeries de serveis mitjançant la xarxa de distribució, per tal de poder 
tenir serveis de telecomunicacions i de situar l’espai tècnic a la primera finca que es 
reformi, o tan sols per poder connectar totes les finques amb les xarxes de 
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telecomunicacions sense necessitat de reformar cap de les finques de l’illa. Les tubulars 
perimetrals les composaran un prisma en que la dimensió definitiva es determinarà en el 
projecte executiu. 
 
En les illes que es transformen la xarxa de distribució perimetral que envoltarà la illa per 
la vorera portarà serveis de telecomunicacions per mobiliari urbà (cabines, vendes, etc.), 
ubicats a la  vorera. 
 
 

 
Fig. 2.10: Esquema d’espais  i accessos al domini privat. 
Font: PEI 
 
Xarxes de comunicacions a l’interior de les illes i edificis 
 
Sales tècniques: Cada illa tindrà dues sales tècniques, de 25 i 50 m2 que donaran accés 
de pas a les galeries, a la vegada que permetrà albergar equips de telecomunicacions. 
 
Aquestes previsions d’espai capaciten per respondre a les necessitats dels principals 
operadors, dels operadors secundaris i dels futurs operadors, a la instal·lació de xarxes de 
titularitat pública, que responguin a les necessitats de l’Ajuntament i altres institucions, i 
a xarxes de fibra obscura de titularitat publica a disposició d’operadors que no disposin 
de xarxa pròpia i vulguin donar servei en el sector. 
 
Espais tècnics: Els edificis tindran dos espais tècnics, un en planta baixa o soterrani, 
que podrà albergar equips i connectarà l’anella interior amb els serveis de 
Telecomunicacions de l’edifici. L’altra espai tècnic estarà al terrat, és a dir serà un 
recinte en el mateix terrat o en l’última planta de l’edifici, prop de les antenes. 
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2.3.11. Neteja i tractament de residus 
 
2.3.11.1 Recollida pneumàtica 
 
Fins recentment els residus sòlids que es generen en àrees residencials urbanes (RSU) 
han estat recollits en vehicles i transportats, lluny del seu lloc d’origen, pel seu dipòsit 
final en abocadors. Encara que els vehicles són permanentment modernitzats, la 
recollida convencional segueix tenint bàsicament caràcter manual. 
 
A més, la recollida feta en contenidors ubicats al carrer suposa problemes sanitaris i 
ocasiona molèsties durant les operacions de recollida. 
 
L’altre repte del sistema de recollida d’escombraries és aconseguir la recollida selectiva 
partint de la classificació en origen, per tal de minimitzar l’ús dels abocadors actuals, 
promovent el reciclatge en subproductes. 
 
Situació actual 
 
Dins el territori comprès per l’àmbit funcional d’aquest Pla d’Infrastructures hi ha des 
de l’any 1994 a la Vila Olímpica una instal·lació de recollida pneumàtica no selectiva. 
 
Malgrat la Vila Olímpica sols té 2.000 habitatges, la central de recollida que es va 
construir, està dimensionada estratègicament per poder donar servei a 4.000 habitatges. 
Això ha permès vuit anys després incorporar-hi als nous habitatges del sector del Front 
Marítim i de l’obertura del Carrer Bilbao. 
 
D’altra banda, dins de l’àmbit P.E.R.I. Diagonal- Poblenou s’ha construït una xarxa de 
recollida pneumàtica amb un projecte de central fixa semi-soterrada, a situar prop del 
gran parc de 3,1 ha. que donarà façana a la Diagonal. Aquesta mateixa xarxa també pot 
connectar amb el nou projecte en construcció Diagonal-Mar. 
 
Objectius i Criteris Generals 
 
El Pla Especial d’Infrastructures de Poblenou proposa dotar el sector d’una xarxa de 
recollida pneumàtica d’escombraries que serveixi els actuals edificis i a els nous que es 
construeixin a l’empar de la transformació de l’àmbit.  
 
Les terminals que es construiran als nous edificis i al carrer en zones consolidades 
d’habitatge tindran capacitat per fer recollida selectiva (en 4 fraccions). 
 
Els edificis d’habitatge tindran dues boques a cada replà (orgànica i rebuig) i dues 
boques (paper i envasos) situades en el vestíbul de cada edifici. 
 
Degut a la problemàtica d’obturacions que produeix el cartó i l’erosió que produeix el 
vidre s’optarà per la seva recollida mitjançant contenidors convencionals. 
 
En els casos de fronts consolidats i edificis no transformats les boques de recollida es 
situaran al carrer. 
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Xarxes de recollida pneumàtica 
 
Dimensionat per a tota l’edificabilitat que permet la MPGM 22@ el PEI divideix tot 
l’àmbit comprès entre la Gran Via, Ronda Litoral, Prim i Passeig de Sant Joan en 4 
xarxes més o menys radials que serviran a 4 centrals dobles:  
 

- Àrea 1: Vila Olímpica (actualment en funcionament) donarà servei al Casc Antic 
Poblenou (xarxa amb bústies al carrer). 

- Àrea 2: Recull tots els àmbits del PERI Diagonal- Poblenou més les zones 22@ 
entre el carrer Llacuna fins Selva de Mar. 

- Àrea 3: Sols recull àrees 22@ entre Llacuna i Meridiana. Ubicarà nova central 
- Àrea 4: Recull l’àmbit 22@ entre Selva de Mar i Prim i donarà servei a la zona 

Diagonal-Mar i Fòrum.Ubicarà a l’igual que l’anterior, un espai per instal·lar 
una central doble de recollida. 

 
Per fer una instal·lació de recollida pneumàtica s’han de reservar tot un seguit d’espais 
per poder instal·lar-hi els equips i fer el seu correcte manteniment. 
 
Dins el domini privat es reservaran a cada edifici espais verticals registables per posar-
hi les canonades a més d’una cambra de 20 m2 per encabir-hi les 4 vàlvules de 
descàrrega. 
 
En el domini públic dins l’àmbit de MPGM es reservaran dos espais soterrats de 1900 
m2 amb sortida a un carrer, per construir-hi dues estacions dobles de recollida. 
 
Fóra de l’àmbit de MPGM es proposa doblar l’equip de la central actual de la Vila 
Olímpica, per poder fer recollida selectiva i servir nous sectors, i modificar el projecte 
de la central Diagonal- Poblenou per fer-la de tipus doble. 
 
La implantació de recollida pneumàtica seguiran els mateixos criteris que la 
urbanització dels carrers. Cada carrer que s’urbanitzi de nou es dotarà de la canonada de 
∅ 500 i les corresponents vàlvules de seccionament de sectors i entrades a les illes i 
edificis segons indiquin els plànols del projecte de la xarxa a la qual pertanyi. 
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Fig. 2.11: Esquema general dels elements de la xarxa pneumàtica. 
Font: PEI 
 
 
Contenidors 
 
En illes transformades tindran la missió de contenidor la recollida selectiva de vidre i de 
cartró. 
 
En totes sense illes no transformades i també durant les fases d’implantació tindran un 
ús com a la resta de la ciutat. 
 
2.3.11.2. Sistema de Neteja 
 
Parc de neteja 
 
La construcció d’un nou parc de neteja per a les zones 22@ i del Poblenou, millorarà la 
prestació del servei i permetrà incorporar el servei de neteja de forma eficient a les 
noves urbanitzacions i a les platges, que cada vegada té més importància a nivell ciutat. 
 
Aquest parc ha de disposar d’espai per a 200 llocs de treball, aparcament per a 30 
vehicles grans, 20 vehicles mitjans, 30 vehicles auxiliars i zones annexes de taller, 
rentadors, magatzem, etc. 
 
Les necessitats es poden resumir en 1.000 m2 per a oficines i vestuaris i 2.000 m2 per 
aparcament, taller i zones complementàries. Aquesta superfície necessària es pot 
distribuir en cas de necessitat en un edifici de diverses plantes. 
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Sistema Local de Neteja viària amb aigua del Freàtic 
 
El municipi, que té la responsabilitat de la neteja viària, ha fet evolucionar amb el temps 
la manera de netejar els carrers incorporant progressivament mitjans mecanitzats. 
 
Un dels elements fonamentals en el procés de neteja és el reg dels carrers amb aigua a 
pressió. Actualment en la major part de la ciutat aquest servei es presta amb camions-
cisterna adaptats que carreguen l’aigua a partir de boques de les xarxes de reg pròximes. 
 
L’aigua per a neteja no cal, òbviament, que sigui potable, amb tot el cost que això 
requereix. L’aigua del freàtic és de qualitat sobrada per a aquests menesters. Estant 
extesa per tot el Poblenou la làmina freàtica és innecessari desenvolupar una gran xarxa, 
extensa i tupida, de tubulars amb punts singulars de captació. 
 
Donat que es preveu que cada illa tingui un punt de captació d’aigües freàtiques per a 
diversos usos (pol tèrmic de la xarxa de climatització, reg de jardineria inferior, xarxa 
per a usos no de boca, com neteja, cisternes, etc…) per cada illa d’edificis els promotors 
hauran d’instal·lar, en sòcal o a peu de façana, vuit boques de reg distribuïdes en el 
perímetre de l’illa, de diàmetre 35 mm i 1 atm de pressió per a que els serveis 
municipals de neteja puguin connectar-hi mànegues de fins 40 m per al baldeig directe 
dels carrers. 
 
 
2.4 PLA D’ETAPES 
 
Al Pla Especial d’Infrastructures s’estableix com a criteri bàsic d’execució que el ritme 
d’actuació directa sobre eixos viaris bàsics s’avançarà substancialment respecte del 
ritme previsible de realització de les edificabilitats de transformació regulades en el 
MPGM, per tal d’evitar efectes d’estrangulament o retardament d’aquestes últimes. 
 
Es planteja l’actuació directa sobre eixos viaris bàsics en l’estructura urbana de conjunt, 
tant si aquests formen part d’algun àmbit de transformació predeterminat com si són 
externs. Sens perjudici del desenvolupament de les actuacions de transformació que 
exigeix la coordinació necessària amb l’execució dels eixos viaris, la previsió bàsica per 
a l’execució d’aquests se situa en el primer quinquenni de vigència del pla: 2000-2004. 
Es tracta, mitjançant aquestes actuacions, d’aconseguir l’obertura ràpida de uns eixos de 
desenvolupament mar-muntanya i Llobregat Besòs, de forma que: 
 

• Es doni impuls a les àrees de transformació predeterminades i al mateix temps es 
facilitin les necessitats de connexió a les noves xarxes que sorgeixin de les àrees 
de transformació opcional. 

 
• Es posa progressivament en servei un dispositiu-armadura d’eixos viaris 

principals que permet recomposar en fases successives el model actual de 
mobilitat, i en especial la cobertura del transport públic sobre el sector. 

 
El PEI es configura així com un element bàsic de dinamització del procés de 
transformació. En tot cas, és necessari també tenir en consideració la diferència entre els 
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àmbits de transformació predeterminats per la MPGM i aquells altres que es concretin 
en el temps segons les condicions mínimes definides per la mateixa MPGM. 
 
El ritme estimat de desenvolupament en el temps del nou sostre potencial, és a dir, de 
les actuacions immobiliàries que corresponen a la transformació ha estat estudiat en 
l’Estudi Econòmic de la MPGM, i en resum queda configurat com segueix: 
 

• Els 6 àmbits de transformació predeterminats s’executen en el període 2000- 
2011, amb una hipòtesis de repartiment 30/40/30 entre els 3 quinquennis (2000-
2004, 2005-2009, 2010-2014). 

 
• Les actuacions opcionals de transformació per la seva part, s’esglaonarien en 4 

quinquennis que cobreixen el període 2000-2019, amb una hipòtesis de 
repartiment 18/32/26/24. 

 
• En conjunt es suposen per tant uns ritmes de transformació (predeterminades + 

opcionals) tal que en els 3 primers quinquennis (2000-2014) es desenvolupa un 
86% de la transformació urbanística, amb un repartiment del tipus 23/35/28. 

 
La seqüència temporal i la localització espacial de les transformacions predeterminades 
i de les actuacions directes sobre eixos viaris poden raonablement determinar-se als 
efectes de definir etapes de l’execució del Pla. En canvi, és molt més incerta la pre-
figuració temporal-espaial de les altres iniciatives de transformació que puguin sorgir en 
el temps, que probablement es donaran amb un caràcter difós sobre el conjunt del 
territori, i amb uns ritmes que seran funció de variables molt diverses. 
 
A efectes de programació, s’han definit 3 tipus d’actuacions que responen a una lògica 
tècnica operativa i temporal diferent: 
 

• Actuacions estructurants: es consideren actuacions imprescindibles pel 
funcionament dels serveis i sistemes en tot l’àmbit de transformació del 22@, i 
que garanteixen la connectivitat dels 6 àmbits predeterminats. S’executaran amb 
un temps propi, independentment del desenvolupament urbanístic. Formen part 
d’aquest tipus d’actuacions la reconstrucció dels carrers Llull, Pallars, Badajoz, 
Llacuna, Bac de Roda, Josep Pla i Bilbao en el seu desenvolupament per l’àmbit 
del 22@ o àmbits de connexió. Aquestes actuacions es complementen amb la 
construcció del parc elèctric i la construcció i ampliació de les centrals de 
recollida pneumàtica.  

 
Aquestes actuacions representen un terç del pressupost del PEI, i es realitzen 
principalment amb el capital aportat per l’Ajuntament de Barcelona. 
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 Fig. 2.12: Actuacions estructurants 
 Font: PEI 

 
• Actuacions subordinades: Es duran a terme de forma coordinada amb el 

desenvolupament dels PERI’s corresponents als 6 àmbits de planejament 
predeterminats. Representen el 45 % del sòl, i suposen més del 65% de les 
actuacions a realitzar. 

 
• Actuacions complementàries: Són les constituïdes per la resta d’actuacions i 

tenen un desenvolupament més autònom. 
 
 
 
 
 
 
 




