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5. APLICACIÓ DEL PEI AL CAMPUS UNIVERSITARI DE LLEVANT 
 
 
5.1. El Campus Universitari de Llevant 
 
El mes de juliol de 2000 es va constituir la societat municipal Infrastructures de Llevant, 
(abans Infrastructures 2004, S.A.). L'Ajuntament de Barcelona va decidir crear-la per a 
gestionar les actuacions urbanístiques i les inversions que faran créixer la ciutat cap al 
riu Besòs. 
 
La societat rep l'encàrrec de dur a terme les actuacions que permetran fer arribar la vida 
urbana a la zona fronterera entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, valoritzar aquesta 
zona, recuperar-la en termes de medi ambient i per al gaudi dels ciutadans, així com 
generar-hi activitat econòmica. S'encarrega de la direcció i el desenvolupament dels 
projectes i de la gestió dels recursos, tant públics com privats, de la gestió de la 
construcció dels espais públics i de totes aquelles actuacions destinades a concessions 
posteriors, així com el manteniment de l'equilibri econòmic i financer de l'operació. 
 
Al cor de la nova àrea urbana que naixerà als nous terrenys propers al Besòs, també hi 
haurà cabuda per una zona universitària. Al triangle que formen la Ronda Litoral, el 
carrer de Taulat i el carrer de Sant Raimon de Penyafort, s'aixecarà el Campus de 
Llevant. 
 

 
 Fig. 5.1: Àmbit del Campus Universitari de Llevant.  
 Font: MPGM en el sector C-4 i entorn de l’àrea del front litoral i marge dret del riu Besòs.  
 
El campus, de 7,5 hectàrees de superfície, neix amb la vocació de fer ciutat, però també 
de posar en contacte la universitat amb el món empresarial. Per això, a més de la 
construcció dels edificis docents, es preveu situar-hi varis edificis d'I+D. El campus 
comptarà també amb més de 57.000 m2 destinats a activitats d'empreses que mantinguin 
convenis de col·laboració amb la Universitat. [19] 
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Actualment està previst que a aquest espai s’hi traslladi l’Escola d’Enginyeria Industrial 
de Barcelona (actualment al recinte de Can Batlló, al carrer Urgell), amb la previsió de 
començar les classes el curs 2007-2008. Aquest projecte pretén convertir la superfície 
de 148.260 m2 en un gran parc tecnològic dedicat a l’energia. La previsió és que estigui 
a ple rendiment l’any 2010. L’objectiu és conjugar docència, empresa i investigació, per 
la qual cosa es facilitarà la ubicació d’un viver d’empreses i centres de recerca, tan 
púbics com privats. [20] 
 
A més de resoldre la difícil coordinació temporal i de garantir la qualitat funcional i la 
durabilitat de les obres que s'executaran en el marc de la programació econòmico - 
financera, Infraestructures de Llevant ha de vetllar per la qualitat formal de les 
actuacions, des del convenciment que una arquitectura singular i de qualitat contribuirà 
al canvi de percepció de la zona. Amb aquest objectiu, Infraestructures de Llevant va 
subscriure un conveni de col·laboració amb Barcelona Regional, que va dirigir en el seu 
moment la modificació del Pla General Metropolità, per tal que aquesta agència 
urbanística pública d'àmbit metropolità prestés suport pel que fa al control de la qualitat 
arquitectònica i el manteniment dels objectius urbanístics del conjunt de l'operació, 
especialment en la fase de projectes bàsics. En aquesta mateixa línia, la societat també 
sotmet tots els seus projectes a les Comissions de Qualitat de l'Ajuntament de Barcelona. 
 
De moment s’ha adjudicat un dels edificis del Campus a l’arquitecte Zaha Hadid, premi 
Pritzker (equivalent al Nobel d’arquitectura) l’any 2004. Seran un total de 12000 m2 
d’oficines associades a l’activitat del campus, amb una finalitat similar a la de l’edifici 
Nexus (aquest al campus de la UPC). L’edifici Campus acollirà estudis de formació 
contínua, a més d’altres serveis del consorci i molt probablement la sala d’actes de tot el 
campus universitari, amb capacitat per unes 700 persones. [21]  
 
També s’està barallant la possibilitat d’instal·lar-hi la seu de l’agència gestora del 
projecte ITER, el reactor experimental de fusió nuclear, segons han confirmat els 
responsables del Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i 
Tecnològiques (CIEMAT) depenent del Ministeri d’Educació i Ciència. La instal·lació 
d’aquest centre seia essencial pel llançament definitiu del 22@. [22] 
 
 
5.2. Xarxes de serveis previstes a l’àmbit del Campus Universitari de Llevant 
 
Tot i la seva proximitat a l’àmbit del 22@, la Modificació del P.G.M. en el sector front 
litoral i marge dret del riu Besòs, que inclou el planejament de l’àrea del Campus 
Universitari de Llevant, no preveu l’extensió de les xarxes definides en el PEI del 22@ 
a aquesta zona, sinó que en molts casos es segueix el model tradicional d’ubicació de les 
xarxes de serveis. Aquest fet sorprèn, sobretot tenint en compte que es tracta d’un 
equipament @ inclòs dintre del projecte d’atracció d’activitat 22@Campus (veure 
capítol 3.2), que ben bé podria estar inclòs dintre dels àmbits definits en el 22@. 
 
A continuació s’exposa de manera resumida el disseny previst en planejament 
d’aquelles xarxes que difereixen de l’esquema proposat en el PEI del 22@. [19] 
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Esquema d’aigua potable (Plànol A3.1) 
 
Les conduccions s’han dissenyat seguint les vies urbanes de primer ordre, així com el 
traçat viari o espais lliures públics previstos, amb trams tan regulars com sigui possible. 
 
La xarxa d’aigua potable es situarà sota la vorera en tot el seu traçat. Es desenvoluparà 
en tubs implantats directament al subsòl, mitjançant ramals procedents de les artèries 
existents. 
 
Els hidrants hauran de complir els requisits fixats per la NBE-CPI/96. 
 
La implantació i manteniment de la xarxa d’aigua potable serà responsabilitat 
d’AGBAR. 
 
Esquema de clavegueram (Plànol A3.2) 
 
El disseny s’ha realitzat segons previsions de l’empresa CLABSA, i amb la 
incorporació de les connexions previstes del barri de la Mina i el sector C3. Al llarg del 
carrer Taulat es preveu la construcció d’un dipòsit anti-DSU. 
 
El clavegueram es resol amb tubulars de 800 cm de diàmetre, col·lectors tipus T-130 i 
de secció rectangular.  
 
Esquema de l’aigua freàtica (Plànol A3.3) 
 
La definició de la xarxa té en compte la connexió amb la xarxa del municipi de 
Barcelona, d’acord amb les dades de la Direcció del Projecte del Nivell Freàtic (sector 
de manteniment i Serveis de l’Ajuntament de Barcelona). 
 
El tub arterial és de 200 mm de diàmetre. 
 
Esquema elèctric (Plànol A3.4) 
 
La xarxa de Mitja Tensió, preferentment a 25 kV, subministrarà l’energia elèctrica als 
diferents edificis de la zona. 
 
La xarxa actual de M.T. es propietat de les empreses del grup Endesa.  
 
Esquema de gas (Plànol A3.5) 
 
El dimensionament es realitza en base a demandes de tipus equipamental i d’activitat 
econòmica. El subministrament es realitzarà, connectant-se a la xarxa existent i fent una 
ampliació de la mateixa. 
 
La implantació i gestió de la xarxa, la realitzarà la companyia subministradora Gas 
Natural Sdg, S.A.  
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Esquema de telecomunicacions (Plànol A3.6) 
 
Els projectes executius d’urbanització han d’incloure les xarxes de tubulars i cambres 
que permetran als operadors les esteses de cable. 
 
Els edificis incorporaran totes les instal·lacions necessàries per a complir les normes 
ICT (canalitzacions interiors, sales tècniques, etc.). 
 
El consorci LOCALRET coordina la relació amb els operadors pel seguiment de les 
obres així com el corresponent repartiment i assignació de canalitzacions. 
 
Esquema de tubulars  
 
Es planteja concentrar en un únic prisma serveis com el de semaforització, enllumenat, 
càmeres de cttv, pannells informatius, i altres serveis afins. 
 
Per les seves funcions aquestes tubulars cal que es disposin a totes les voreres de tots els 
carrers on es pugui preveure instal·lacions d’aquest tipus. 
 
S’indica igualment la necessitat de preveure la situació dels quadres de control i 
alimentació d’aquestes instal·lacions per disposar-hi els accessos de tubs o, com a 
mínim, disposar-hi pericons. 
 
En paral·lel a les tubulars, per sota d’aquestes i en contacte directe amb el terra es 
disposarà un conductor de coure de 35 mm2, a efecte de realitzar la xarxa de terres 
preceptives en enllumenats i semàfors. 
 
Esquema de DHC fred i calor (Plànols A3.7 i A3.8) 
 
Es preveu una xarxa d’anada i retorn per a conduir aigua calenta i aigua freda procedent 
de la incineradora de residus sòlids urbans de TERSA, per tal de poder subministrar de 
forma simultània calor i fred. 
 
A partir de l’aigua calenta i de l’aigua freda distribuïdes es preveu que s’aprofiti el calor 
i el fred directament en cadascun dels edificis. La distribució de l’aigua calenta es 
realitza amb un salt tèrmic entre 90-60ºC i la distribució d’aigua freda de 5-14ºC. 
 
 
5.3. Aplicació del PEI al Campus Universitari de Llevant 
 
En aquest capítol, i com a exercici final d’aquesta tesina, faré una aplicació de les 
teories estudiades del PEI del 22@ a l’àmbit del Campus Universitari de Llevant. 
 
Realitzaré una proposta d’extensió d’aquelles xarxes que podrien seguir un esquema 
com el que es proposa en el PEI i que, tal com acabem de veure en l’apartat anterior, es 
defineixen seguint un model tradicional sense tenir en compte aquelles aportacions que 
hem vist han estat més novedoses pel que fa el disseny de les xarxes de serveis.  
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A la següent figura es pot veure en un plànol la proximitat entre els dos àmbits, i que em 
permetrà realitzar aquest estudi d’extensió de les xarxes del PEI a un àmbit superior. 
 

 
 Fig. 5.2:Proximitat del Campus Universitari de Llevant a l’àmbit del 22@.  
 Font: Elaboració pròpia.  
 
 
5.3.1. Jerarquització viària de l’àmbit del Campus Universitari de Llevant 
 
El primer que cal és establir una jerarquia de carrers similar a la de l’àmbit del 22@, 
d’una banda perquè és el tractament que el PEI dóna a l’espai públic, i perquè com hem 
vist la distinció entre xarxes primària i secundària és una de les característiques 
principals del PEI. Però d’altra banda, aquesta distinció se’ns planteja com necessària 
per tal d’ubicar-hi les xarxes de serveis que hi discorreran, ja que com també hem vist, 
les canalitzacions troncals de les xarxes de serveis les hauré de fer passar pels carrers 
que consideri de la xarxa primària. 
 
Així doncs, en sentit Llobregat-Besòs, la prolongació del carrer Llull més enllà carrer 
Josep Pla, consideraré que es manté com a eix pertanyent a la xarxa primària de carrers, 
amb un únic sentit de circulació, de manera que d’aquesta manera mantindré una 
continuïtat de la xarxa que es proposa en el PEI fora del seu àmbit. 
 
El carrer Taulat, amb dos sentits de circulació separats per la presència del tramvia 
(Tram-Besòs, línia T4), segons el PEI l’hauria de considerar com a eix bidireccional 
amb infrastructura de transport públic, que d’altra banda és el tractament que es dóna a 
una carrer com l’avinguda Diagonal. Això l’inclouria més aviat dintre de la xarxa 
secundària.  
 
Tanmateix, jo opto per considerar el carrer Taulat igualment dins de la xarxa primària, 
ja que recull el trànsit que circula per l’últim tram de l’avinguda Diagonal, dintre de la 
xarxa primària, (veure plànol A2.4) i l’expulsa per la Rambla de Prim, que determinaré 
igualment com un eix de la xarxa primària en sentit mar-muntanya.  
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L’àmbit del Campus Universitari de Llevant està delimitat a l’est per la Ronda Litoral, 
que, degut al seu caràcter, evidentment el PEI ja l’inclou dintre de la xarxa primària. Per 
tant en l’àmbit que estudio mantindré aquest caràcter. 
 
En sentit mar-muntanya, la prolongació de la Ronda Sant Ramon de Penyafort dintre de 
l’àmbit d’estudi el consideraré igualment un carrer de la xarxa primària. Tot i la 
proximitat a la Rambla de Prim (no existeix cap carrer intermig entre aquests dos dins 
de l’àmbit del Campus Universitari), aquesta consideració es justifica si es segueix el 
traçat de la Ronda Sant Ramon de Penyafort en direcció muntanya, comprovant que, a 
l’alçada de la Gran Via, aquest carrer es separa de la Rambla de Prim per tres illes. 
 
L’altre carrer que travessa l’àmbit del Campus Universitari, la prolongació del carrer el 
Mar, així com d’altres carrers interns que hi puguin aparèixer un cop es defineixi 
completament l’ordenació de la parcel·la, els consideraré integrants de la xarxa viària 
secundària. 
 

 
 Fig. 5.3:Jerarquització viària a l’àmbit del Camps Universitari de Llevant.  
 Font: Desenvolupament i implantació del PEI.  
 
 
5.3.2. Accessibilitat a l’àmbit del Campus 
 
Un dels principals objectius del PEI és el de garantir i millorar l’accessibilitat a tot 
l’àmbit del 22@, per la qual cosa realitza una sèrie de propostes i modificacions en les 
infraestructures de transport que hi ha de ser present. Així doncs, cal fer el mateix amb 
el Campus Universitari de Llevant, veure quina és l’accessibilitat de l’àmbit i fer 
aquelles modificacions pertinents per a millorar-la. 
 
Tractant-se com ho fa d’un Campus Universitari és obligat que aquest estigui ben 
comunicat amb la resta de la ciutat i fins i tot amb la resta de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, ja que a aquest equipament s’ha de preveure l’arribada d’estudiants de 
diferents indrets de Catalunya.  
 
Pel que fa aquest tema val a dir que l’accessibilitat està garantida per trobar-se al costat 
dels terrenys del que va ser el Fòrum 2004. El projecte d’aquest esdeveniment ja es va 
encarregar de fer accessible aquesta àrea amb tots els mitjans de transport possibles. De 
fet el PEI ja parla de l’intercanviador Diagonal – Fòrum (veure capítol 2.3.6) com un 
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element articulador de les diferents xarxes de transport públic, en aquest cas dissenyat 
bàsicament en superfície. 
 
Tal com es pot veure a la figura 5.4, l’àmbit del Campus de Llevant està ben comunicat 
amb metro a través de la línia 4, trobant-se l’estació El Maresme – Fòrum a la cruïlla 
entre la Rambla Prim i el carrer Llull. 
 
 

 
 Fig. 5.4:Proximitat de metro i bus a l’àmbit del Camps Universitari de Llevant.  
 Font: www.tmb.net.  
 
 
Pel que fa la xarxa de busos, el Campus de Llevant té relativament pròximes (veure fig. 
5.4) les parades de les següents línies: 
  

7:  Diagonal Mar / Zona Universitària 
36:  Paral·lel / Pl. Congrés 
41:  Pl. Francesc Macià / Diagonal Mar 
43:  Les Corts / Sant Adrià 
141: Avgda. Mistral / Barri Besòs 

 
Aquestes línies discorren a través o molt a prop de l’àmbit del 22@, de manera que 
estan afectades pel mateix PEI (veure fig.4.10 i 4.11), que proposa modificar el seu 
traçat per tal de fer-los passar pels carrers de la xarxa primària. Ja he explicat en el punt 
4 com aquesta proposat s’ha hagut de desestimar per la dificultat de fer circular els 
busos només per eixos primaris, i per les traves que posa TMB a la modificació del 
traçat de les línies. 
 
Respecte les línies de metro i bus, es podria pensar que només fan accessible el costat 
sud del futur Campus de Llevant, i que per tant seria interessant fer la proposta de posar 
alguna parada de bus més a prop de l’extrem nord o més centrada a la parcel·la. 
Tanmateix, la presència del tramvia em fa prendre la determinació que això no és 
necessari.  
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El recorregut de la línia T4 del tramvia recorre la Diagonal i el carrer Taulat, de manera 
que amb 2 parades al costat del Campus de Llevant (Fòrum i Can Llima), pot recollir els 
usuaris que arribin en metro fins a l’estació El Maresme o en bus fins la rotonda entre la 
Diagonal i la Rambla Prim, i apropar-los a l’edifici corresponent dins el campus. Això 
s’aprecia clarament a la següent figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 5.5:Presència del tramvia a l’àmbit del Camps Universitari de Llevant.  
 Font: Elaboració pròpia.  
 
 
5.3.3. Extensió de les xarxes de serveis a l’àmbit del Campus  
 
Tal com s’ha vist en l’apartat anterior, les xarxes previstes pel planejament de l’àmbit 
del Campus de Llevant funcionen de manera independent i no sempre s’ordenen segons 
els paràmetres descrits pel PEI del 22@. 
 
Les xarxes de sanejament, aigua potable i gas, mirant els plànols del planejament es veu 
que ja abasteixen i donen servei a la parcel·la. Ja que el PEI no fa cap especificació 
respecte d’aquestes xarxes, sinó que preveu únicament completar-les i millorar-les allà 
on hagin quedat antiquades, no faré cap proposta al respecte i consideraré que una 
simple connexió dels edificis del Campus a cadascuna d’aquestes xarxes ja compleix 
amb els objectius del PEI.  
 
Per la resta de xarxes, en canvi, faré una proposta de modificar o complementar el que 
consta en el planejament per tal de seguir les indicacions marcades pel PEI del 22@. 
 
 
5.3.3.1. Extensió de les xarxes elèctrica i de telecomunicacions 
 
A les xarxes elèctriques i de telecomunicacions, estendré les xarxes de l’àmbit del 22@ 
mitjançant el mateix sistema de xarxes troncals, galeries de serveis i cambres de 
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creuament, traçant els prismes troncals al llarg dels carrers que he considerat de la xarxa 
primària.  
 
Per establir les xarxes perimetrals, és necessari conèixer la distribució interior de 
l’àmbit del Campus. Per això prendré com a referència la distribució aprovada en el pla 
d’ordenació del Campus Universitari de Llevant, realitzat per l’arquitecte Eduard Bru 
l’any 2004. Segons aquesta ordenació, l’àrea del Campus quedarà dividida en 3 illes, tal 
com es pot veure a la figura 5.6.  
 
Es tracta només d’un plànol d’ordenació, on s’indica en planta la distribució dels 
edificis i les alçades que hauran de tenir. En no disposar de plànols específics dels 
edificis (recordem que només s’ha aprovat la construcció de l’edifici Campus, de 
l’arquitecte Zaha Hadid), no és possible determinar la localització de les sales tècniques 
dels edificis i per tant m’hauré de quedar amb el disseny de la xarxa exterior. És una 
remarca prou important, tenint en compte la importància que el PEI atorga als espais 
privats comunitaris dels edificis.  
 

 
 Fig. 5.6:Ordenació interior aprovada del Camps Universitari de Llevant.  
 Font: Elaboració pròpia.  
 
 
Xarxa elèctrica. 
 
Tal com he dit, doncs, el primer serà ubicar els prismes troncals de la xarxa elèctrica, 
composat per 6 tubulars de diàmetre 160mm, (Canalització 1, veure fig. 4.16), a través 
dels eixos de la xarxa primària. Així, prolongo els prismes a partir de la cambra de 
creuament última prevista pel PEI del 22@ a la cantonada entre el carrer Llull i 
l’avinguda Diagonal, tot seguint el carrer Llull, baixant per la Rambla de Prim (eix 
igualment de la xarxa primària), i llindant amb la parcel·la del Campus de Llevant pel 
carrer Taulat. 
 
En els plànols, proposo igualment la possible extensió d’aquests perimetrals al llarg del 
carrer Llull, ja que aquest carrer s’inclou dintre de la Modificació del P.G.M. en el 
sector front litoral i marge dret del riu Besòs (veure fig 5.1). 
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Les galeries de serveis les he ubicades tal com especifica el PEI, de manera transversal 
als carrers, i de tal manera que garanteixen que cada illa interior de l’àmbit està servida 
per com a mínim dues galeries.  
 
Al creuament de cada carrer, sigui de la xarxa primària o secundària, he ubicat una 
cambra de creuament que tant pot fer la funció de creuament de prismes troncals 
elèctrics com d’empalmes d’electricitat, segons hem vist al capítol 4.3. 
 
Les xarxes perimetrals elèctriques faig que envoltin cada sub-illa de l’àmbit donant 
servei a les edificacions interiors, i connectant-se a la xarxa troncal a través de les 
galeries de servei.  
 
El PEI defineix igualment la necessitat de preveure espais per a les línies d’enllumenat, 
semaforització i d’altres elements de mobiliari urbà. Per aquest motiu, proposo, en el 
cas del prisma perimetral elèctric, la ubicació d’una canalització que inclogui previsió 
de tubulars de mobiliari urbà. Aquesta canalització es correspondria a una del tipus 3, 
agrupació de P.T.E, P.P.E i P.P.M.U (veure fig. 4.16), en el tram del carrer Taulat i la 
Ronda Sant Ramon de Penyafort, on discorren paral·lelament prismes troncals i 
perimetrals. En la resta de casos disposaré una canalització 4, amb agrupació de P.P.E i 
P.M.U més 2 tubulars de reserva (veure fig 4.16). 
 
Tot això es veu clarament reflectit en el plànol que proposo per a la xarxa elèctrica del 
Campus Universitari de Llevant, i que es pot veure a la següent figura. 
 

 
Fig. 5.7:Proposta d’extensió de la xarxa elèctrica del PEI del 22@ al Campus Universitari de Llevant.  
Font: Elaboració pròpia.  



 
CAPÍTOL 5. APLICACIÓ DEL PEI AL CAMPUS UNIVERSITARI DE LLEVANT 

 
 

119 

 
Xarxa de telecomunicacions 
 
Pel que fa la xarxa de telecomunicacions, igualment com disposa el PEI, faré que 
segueixi el mateix traçat que el cas de la xarxa elèctrica, ubicant els prismes perimetrals, 
que en aquest cas consta d’un prisma de 24 tubs de 125 mm de diàmetre, al llarg dels 
carrers de la xarxa primària.  
 
El mateix succeeix amb les xarxes perimetrals, que coincideix amb el traçat de les sub-
illes de la xarxa elèctrica. En aquest cas com a prisma perimetral faré una previsió de 6 
tubs de diàmetre 125mm, igualment com disposa el PEI i he explicat en el capítol 4.3. 
 
Les galeries de serveis, evidentment, són les mateixes que he disposat en el cas de la 
xarxa elèctrica.  
 
En aquest cas però, es redueixen el nombre de cambres de creuament i només 
n’apareixen en el cas de creuament de dos eixos de la xarxa primària, on es produeix un 
creuament entre dos prismes troncals de telecomunicacions.  
 
Tot això es pot veure en el plànol que he proposat i que presento a la següent figura: 
 
 

 
Fig. 5.8:Proposta d’extensió de la xarxa de telecomunicacions del PEI del 22@ al Campus Universitari 

de Llevant.  
Font: Elaboració pròpia.  
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5.3.3.2. Xarxa de climatització. 
 
Pel que fa la xarxa de climatització, el planejament que afecta l’àmbit del Campus 
Universitari de Llevant té prevista la implantació d’una xarxa de DHC fred i calor que 
portarà aigua calenta i freda des de la central incineradora TERSA, molt a prop del 
campus a l’altra banda de la Ronda Litoral, i que abastirà la zona d’estudi amb una 
canalització que discorre pel carrer Llull i per la Ronda Sant Ramon de Penyafort (veure 
plànols A3.7 i A3.8).  
 
Així doncs, veiem que respecte aquest punt sí es compleixen les propostes del PEI. 
Tanmateix, disposant de la divisió interior de l’àmbit del Campus de Llevant, faré la 
proposta de fer arribar aquestes xarxes a les 3 sub-illes de l’àrea, seguint l’esquema que 
proposa el PEI per a l’abastament amb el sistema de super-illes (veure fig. 2.7). Per la 
seva magnitud, consideraré el global del Campus, juntament amb els edificis Fòrum i el 
Centre de Convencions del Fòrum (abastats també per les mateixes canalitzacions 
d’aigua freda i calenta), com a una única super-illa. 
 
La xarxa de climatització a l’àrea del Campus de Llevant proposada es pot veure a la 
següent figura. 
 

 
 Fig. 5.9:Proposta de xarxa de climatització a l’àmbit del Campus Universitari de Llevant.  
 Font: Elaboració pròpia.  
 
 
5.3.3.3. Xarxa de recollida pneumàtica RSU  
 
Una xarxa que no defineix la Modificació del P.G.M. en el sector front litoral i marge 
dret del riu Besòs és la de recollida de RSU amb canalitzacions per a extracció 
pneumàtica.  
 
D’acord amb allò que s’estableix al PEI del 22@, pel seu disseny disposaré els ramals 
de manera que garanteixin l’accés a tots i cadascun dels punts d’abocament. Es tracta 
d’una canonada de transport dels residus generats a la zona per via pneumàtica i amb la 
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possibilitat de realitzar una recollida separativa de diverses fraccions. Aquesta canonada 
seguirà la xarxa definida pel PEI i posteriorment redissenyada segons l’evolució del 
mateix (veure fig 4.15), empalmant amb el ramal més proper, que discorre per 
l’avinguda Diagonal. 
 
La recollida selectiva per via pneumàtica comporta la instal·lació de bústies 
diferenciades de residus i elements d’emmagatzematge temporal a cadascun dels 
edificis o centres de producció. Els ramals de connexió de cadascun dels centres, haurà 
de ser definit en els projectes constructius dels diversos edificis. 
 
La proposta de la xarxa de recollida pneumàtica es pot veure a la següent figura. Faré la 
previsió que la recollida dels edificis es faci per la part que dóna al carrer Taulat, que és 
per on faré passar la canonada principal. Disposo 4 vàlvules de seccionament, on 
s’instal·laran les bústies de residus, per a l’àmbit del Campus, una en les illes dels 
extrems i dues en la illa de l’edifici central, ja que és notablement més gran. 
 
En aquest cas, igual que he fet amb les xarxes elèctrica i de telecomunicacions, definiré 
una possible continuació de la mateixa canonada per donar servei a les parcel·les del 
carrer Llull. 
 
 

 
 Fig. 5.10: Proposta d’extensió de la xarxa de recollida pneumàtica RSU al Campus Universitari de 

Llevant.  
 Font: Elaboració pròpia.  
 




