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CAPÍTOL 4 

 

EL PLA ESPECIAL D’INFRAESTRUCTURES 

 
 
 
4.1. EL PLA ESPECIAL D’INFRAESTRUCTURES 
 
El Pla 22@BCN té com a objectiu la transformació del districte industrial del Poblenou 
per a convertir-lo un una zona atractiva per la implantació d’activitats econòmiques de 
nova generació relacionades amb serveis avançats i les noves tecnologies.  
 
El procés de la renovació de les àrees industrials del Poblenou que es proposa i regula 
urbanísticament mitjançant la Modificació del Pla General Metropolità (aprovada per 
la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona en acord de 27 de juliol de 2000) 
representa, per raons vàries, el procés de transformació urbanística més important 
plantejat en la ciutat en els ultims anys i probablement, el darrer d’aquesta magnitud 
perque el Poblenou és l’última gran zona de la ciutat que per la seva baixa densitat 
urbana pot desenvolupar un projecte d’aquestes característiques. 
 
Aquesta proposta urbanística es basa principalment en l’eliminació de la restricció de 
la qualificació urbanística de sòl industrial que el Pla General Metropolità atribuïa al 
Poblenou, en la planificació de la dotació i en la viabilitat d’execució de les noves 
infrastructures necessàries per a aquesta nova àrea de centralitat [9]. 
 
L’evolució dels processos de renovació urbana de la ciutat de Barcelona durant la 
dècada dels noranta van generar una situació fins a cert punt sorprenent pel que fa al 
Poblenou. Tot i que el procés inversor generat amb motiu dels JJ.OO. va resoldre 
algunes qüestions bàsiques del sector (obertura  al mar, ronda Litoral, galeries de 
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serveis, xarxa de col·lectors, …), cal reconèixer que el teixit urbà intern del sector a 
principis de l’any 2000 (MPGM) es trobava  en una situació de clara penúria 
infraestructural, incompatible amb la funció prevista des del planejament. Aquesta 
situació va obligar a incorporar com un dels elements bàsics del planejament la 
dotació infraestructural del conjunt del sector. 
  
 
4.1.1. PROBLEMÀTICA AFRONTADA PEL PLA ESPECIAL D’INFRAESTRUCTURES  
 
La renovació urbanística de les antigues àrees industrials per a desenvolupar-hi 
progressivament un nou teixit urbà caracteritzat per la coexistència d’usos i per 
l’aparició d’una nova tipologia d’activitats (activitats @), feia necessària l’organització 
temporal i espaial de la renovació simultània de la infraestructura urbana existent. 
 
Aquesta necessitat d’organització es va traduir en la definició d’un model, o models, en 
què es van determinar les característiques dels sistemes i xarxes de serveis 
urbanístics, i tenint en compte que aquests ja no podien ser, per raons d’ordre 
tecnològic, econòmic i medi-ambiental, planificats i dissenyats segons els mateixos 
criteris i solucions que han caracteritzat arreu del món la urbanització durant la 
segona meitat del segle XX. 
 
Tanmateix, la definició dels models bàsics de sistemes i xarxes que constitueixen la 
infraestructura urbana no podia obviar un altre aspecte, que és la 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 apareix per tant com a requisit de factibilitat que 
s’imposa al seu procés de concepció, disseny i execució. 
 
Des del punt de vista de les “tècniques de les infraestructures”, aquests van ser els 
requeriments bàsics existents sobre la planificació del Pla Especial. 
 
Des d’un altre punt de vista més globalment urbanístic, el Pla Especial constitueix un 
element d’acompanyament i recolçament al pla urbanístic principal, la Modificació del 
P.G.M. En aquest sentit, els requeriments bàsics eren que les seves propostes i 
determinacions s’havien de realitzar en relació directa amb els diferents supòsits de 
transformació que la Modificació del PGM contempla: àmbits de transformació 
predeterminats, altres àmbits definits en el futur, actuacions aïllades de parcel·la i/o 
edifici preexistent, etc.    
 
 
 
4.1.2.  JUSTIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL 
 
El Pla Especial d’Infraestructures es formula per tal de concretar i planificar el procés 
de nova urbanització dels sòls industrials del Poblenou, procés previst en la 
Modificació del P.G.M. relativa a la renovació d’aquestes àrees industrials, i justificat 
per la necessitat de dotar-les d’una infraestructura urbana adequada, donada la 
pèssima situació existent. 
 
La progressiva realització en el temps de la transformació urbanística prevista en la 
MPGM, va requerir la consideració de dues problemàtiques importants, relatives al 
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suport infraestructural que necessitaran, 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. 
 
Primerament, l’inventari i diagnosi dels diferents elements, xarxes d’infraestructures i 
urbanització vial existent a l’àrea del Poblenou revelava importants heterogeneïtats i 
carències, que en bona part eren el resultat del modus històric que ha seguit des de 
finals del segle XIX la constitució de la ciutat i la instal·lació dels diferents usos en el 
sector. 
 
En segon lloc, la dotació dels elements convencionals de la infraestructura urbana 
difícilment podria donar suport a la transformació del sector si no és planificava 
adequadament la implantació de noves infraestructures 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 tracta en definitiva de preveure i garantir que 
la renovació urbanística del sector serà també renovació de la infraestructura 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’infraestructures de ciutat més 
racional, eficient i amb criteris de sostenibilitat. 
 
En resum, és aquesta problemàtica d’infraestructures tant noves com convencionals 
la que aconsella la formulació d’un Pla Especial que defineixi, d’una banda: el model, 
la tipologia d’infraestructures i les formes d’implantació, i d’altra l’estratègia a seguir 
per al seu desplegament progressiu en el territori, que s’anirà transformant per àrees 
o àmbits d’actuació. 
 
En conseqüència, els requeriments principals d’aquests procés de nova urbanització 
són els de la major eficiència tecnològica de les xarxes i serveis que han de recolçar la 
implantació de noves activitats @, els d’una millor adeqüació de la infraestructura 
urbana a criteris de sostenibilitat, els de permetre un desplegament eficaç, en molts 
dels serveis sota els criteris de la liberalització, i els de consecució d’una elevada 
qualitat ambiental, del paisatge urbà i de la mobilitat. 
 
 
 
4.1.3. SITUACIÓ INFRAESTRUCTURAL DEL POBLENOU A FINALS DELS 90 
 
Segons el Pla Especial d’Infraestructures [11], el Poblenou presentava a finals dels 
noranta un aspecte general degradat i obsolet: mancava l’obertura de carrers per a 
completar la xarxa viària, les xarxes de serveis no cobrien la totalitat de l’àmbit del Pla 
22@ i les seves capacitats derivaven més de la manca de demanda (en retrocés) que de 
les inversions realitzades. 
 
En el plànol núm. 1.5.1 (annex 1) es mostra l’àmbit tractat mitjançant una fotografia 
aèrea.  
 
L’accessibilitat era molt deficient, el model de circulació era poc eficient, existien 
cruïlles sense regular i trams de vials per obrir. Els reguladors semafòrics no admetien 
la possibilitat de centralització i pràcticament no existia control per televisió, sistemes 
de comtatge, ni senyalització fixa o variable. 



                                                                Capítol 4. Model de solució constructiva presentat pel PEI al 22@                
 

47 

 

El servei de transport públic estava caracteritzat per l’existència d’una manca de 
cobertura molt important. La xarxa de metro (L4) tenia una connectivitat molt baixa 
amb la resta de la xarxa metropolitana, amb la consegüent pèrdua de temps en els 
desplaçaments des de l’àmbit a altres zones de la ciutat. 
 
L’aparcament residencial i horari era pràcticament inexistent. 
 
El clavegueram requeria ser completat de manera significativa en la xarxa secundària i 
actuar en alguns punts importants dels col·lectors principals. 
 
La recollida pneumàtica només donava cobertura a la Vila Olímpica i la prevista a 
Diagonal-Poblenou. 
 
Les aigües freàtiques, abundants per les característiques hidrològiques de la zona, 
estaven totalment desaprofitades. La xarxa existent es limitava a un pou, un dipòsit 
de 500 m3 i una xarxa d’impulsió de dimensions molt reduïdes. 
 
Les xarxes de serveis bàsics d’aigua i gas requerien d’una ampliació i renovació en 
diferents punts, ja que molts dels trams estaven realtizats amb materials obsolets. 
 
La xarxa elèctrica estava formada per xarxes d’alta i baixa tensió amb diversitats de 
tensions de treball i amb una cobertura insuficient. A més, la xarxa es mostrava 
clarament insuficient per absorbir la demanda que es preveu en un futur a mig 
termini. 
 
Les infraestructures de telecomunicacions pertanyien a un sol operador i la cobertura 
requeria una ampliació important. Considerant que en aquell moment a Barcelona 
estaven donant servei més de deu operadors i al Poblenou calia esperar una gran 
demanda, era evident que la xarxa existent era insuficient i calia fer un esforç 
important per crear-ne una de molta més capacitat i cobertura geogràfica. 
 
Respecte a la urbanització cal dir que la major part de la superfície pública a l’àmbit 
estava molt deteriorada, un 10% no estava urbanitzat i el 5% no estava disponible per 
actuar-hi. En la resta, no havia xarxes perimetrals, l’enllumenat presentava greus 
deficiències i l’arbrat presentava un estat fitosanitari pobre. 
 
 
 
4.1.4. FONAMENTS BÀSICS DEL PLA 
 
La planificació de les infraestructures de serveis ha suposat un repte on els punts més 
estratègics i nous que cal remarcar són: 
 
• Una visió integral: s’han determinat les necessitats per cada servei i s’hi ha donat 

una solució integral, obtenint beneficis d’escala, sinèrgies i un impacte ciutadà 
menor. 

 
• Una nova estructuració del transport públic de tramvies i metro que són bàsics 

per al nou model de ciutat. 
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• Un nou model viari de gestió del trànsit i de circulació: es canvia el model actual 
en el Poblenou i es possibilita una major fluïdesa, penetració i ús del transport 
públic. També s’ha previst 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 de la via pública. 

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

que en aquesta ocasió es poden resoldre 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 i descàrrega. 

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

són espais tècnics per energia, telecomunicacions, etc. 
 
• Unes xarxes potents per donar serveis de telecomunicacions i energia en un 

context 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, amb un major respecte al medi ambient. 
 
• El servei centralitzat de climatització, que serà factible amb la construcció d’una 

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

 
 
 
4.1.5. CRITERI D’IMPLANTACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES 
  
Per tal de tractar tots els sistemes sota un mateix model, el PEI defineix els elements 
pels quals estarà format un sistema genèric. D’aquesta manera, cada espai tindrà una 
funció equivalent en els diferents sistemes (electricitat, telecomunicacions, recollida 
pneumàtica, climatització, …). 
 
A diferència del sistema en rasa utilitzat tradicionalment per a la distribució dels 
serveis, el Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou estableix una jerarquia 
d’espais sobre els que es defineixen les xarxes. 
 
D’aquesta manera, i amb caràcter general, l’entrada dels serveis a l’illa es fa per dos 
punts i és a l’interior d’aquesta per on es distribueix per tots els edificis, i no 
mitjançant una escomesa per edifici com es feia tradicionalment. Pels serveis propis 
dels carrers, com ara l’enllumenat públic, i per donar servei als fronts consolidats, així 
com les illes no transformades, es disposa d’una xarxa perimetral que envolta les illes 
per les voreres. 
 
A l’annex 1 es mostra el plànol núm. 2.3 on es pot observar un esquema axonomètric 
del model de distribució de serveis adoptat. 
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Es planteja un punt de partida o elements centrals (com poden ser les subestacions 
elèctriques, les centrals de climatització o de recollida pneumàtica) d’on surten les 
xarxes troncals que porten els diferents serveis per l’àmbit 22@. 
 
L’accés a les illes es fa mitjançant les galeries de servei, transversals a aquestes 
xarxes. Aquestes galeries arriben a les sales tècniques de cada illa, que contenen els 
equipaments necessaris (transformadors, multiplexors, dipòsits d’acumulació, etc.) 
 
Des d’aquesta sala surt l’anella interior o xarxa de distribució per l’interior de les illes, 
que connecta les sales tècniques amb els espais tècnics, propis de cada edifici i que 
recullen elements tècnics com poden ser els comptadors. Mitjançant l’accés vertical els 
serveis arriben a totes les plantes de l’edifici i per la distribució de planta arriben fins 
el punt de consum. 
 
Aquest sistema també té en compte els serveis de radiocomunicacions que s’han de 
situar als terrats dels edificis. Es reserven uns espais tècnics al terrat que es 
connecten a l’accés vertical mitjançant l’anella del terrat. 
 
A continuació es mostra un esquema en què es representen els diferents elements 
existents en el model d’implantació jerarquitzat descrit indicant la seva funció dintre 
d’un sistema genèric: 
 
 
 

e / i FUNCIÓ/UBICACIÓ

Xarxa troncal Transport dels serveis pel subsòl
Galeries de servei Accés dels serveis a l'illa (distribució)

Sales tècniques Contenen els equipaments necessaris per les illes
Anella interior Xarxa interior de l'illa (distribució)

Espais tècnics Recullen els elements propis de cada edifici
Accés vertical Distribueix els serveis a cada planta
(Distribució de planta) Distribueix els serveis des de l'accés vertical fins al punt de consum
Anella del terrat Connecta accessos verticals amb espais tècnics

Espais tècnics terrat Recullen els equipaments que han d'estar al terrat

Xarxa perimetral ext.
Envolta les illes per les voreres (mobiliari urbà, escomeses fronts 
consolidats)

ext.

int.

ELEMENTS DEL MODEL 

Taula. 4.1 Esquema dels el ements del model de jerarquia d’espais (Font: Elaboració Pròpia). 
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4.1.6. SISTEMES CONTEMPLATS PEL PEI (PROPOSTES TÈCNIQUES PRINCIPALS) 
 
El Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou contempla els sistemes que s’indiquen 
a la taula següent: 
 
 

SISTEMA SUBSISTEMA

Xarxa viària
Aparcament
Xarxa de metro, ferrocarril i tramvia
Urbanització de carrers
Urbanització de zones verdes
Contenidors
Deixalleria i serveis centrals
Parc de neteja
Recollida pneumàtica
Xarxa de distribució d'aigua potable
Xarxa de clavegueram
Xarxa d'aigua freàtica
Xarxa de mitja i baixa tensió
Xarxa de gas
Climatització
Solar
Cable
Radiocomunicacions (telefonia mòbil)

Cicle de l'aigua

Energia

Telecomunicacions

Accessibilitat

Espais Públics

Neteja i tractament de residus

 
Taula. 4.2 Sistemes contemplats pel PEI (Font: PEI). 

 
 
Les principals propostes tècniques considerades per a cada sistema i subsistema són: 
 
 
Ordenació viària 
 
El Pla d’Infraestructures defineix l’estructura viària ortogonal diferenciant entre vies 
primàries i vies secundàries. Les vies primàries són les que soporten la circulació amb 
capacitat elevada (tres carrils més carril bus on calgui) mentre que les vies 
secundàries estan destinades per a circulació local, amb carril bici i estacionament 
per a zona blava, bicicletes, motos i zones de càrrega i descàrrega de molt curta 
durada. Les operacions de càrrega i descàrrega s’efectuaran a l’interior de les illes. 
 
A l’annex 1 es mostra la proposta d’ordenació viària (plànol 4.2.5). 
 
Aquesta estructura permetrà dotar de carril bus a tota la xarxa primària, carril bici i 
circuits per a vianants en la secundària i parades de taxi als xamfrans. 
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Tanmateix, el Pla descriu l’equipament per a la gestió del trànsit, per a que mitjançant 
nous sistemes integrats de semaforització, senyalització i captació de dades i processat 
dinàmic es pugui dur a terme una gestió optimitzada i una informació acurada als 
mitjans de comunicació i usuaris de la via pública. 
 
El Pla d’aparcament previst absorbeix la demanda residencial pròpia i de l’entorn i 
part de la demanda horària. Ho satisfà mitjançant la creació d’aparcament obligat per 
ordenança i per garatges d’ús públic. L’interior de les illes disposaran d’un lloc adient 
per efectuar les operacions de càrrega i descàrrega. 
 
 
Transport públic 
 
Per tal de que l’estructura de mobilitat de la zona sigui factible i els indicadors siguin 
aceptables, cal obtenir un millor repartiment modal de transport en el que hi tingui 
preponderància el transport públic. Al programa d’actuació del districte, periode 2004-
2007, s’han considerat les següents actuacions [12]: 
 

- promoció de la mobilitat sostenible. 
 

- implantació del tramvia. Actualment es troba en funcionament la línia T4 del 
Sistema Tramviaire Sant Martí – Besòs que discorre per la Diagonal i es troba en 
fase d’execució la línia T5. Aquesta té el seu inici al desdoblament de vies de la 
Plaça de les Glòries i discorre per la Gran Via de les Corts Catalanes 
(majoritàriament per l’interior d’un calaix) fins arribar a connectar amb la 
parada de Besòs de la línia 4 de metro. 

 
 

 
Fig. 4.1 Esquema xarxa transport públic ferroviari al Poblenou (vegeu plànol complementari 4.6.2)  

(Font: Albert Gragera). 
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- ampliació de la xarxa d’autobusos en sentit mar-muntanya. La xarxa actual 
d’autobusos de Barcelona és realment complicada, en el sentit que s’ha de 
coneixer perfectament el recorregut de cada unitat per arribar al destí dessitjat. 
El PEI proposa una xarxa ortogonal que resol aquest inconvenient d’una manera 
racional. A continuació es mostren les xarxes actual i futura:  

 
 

 
Fig. 4.2 Esquema xarxa actual d’autobusos al Poblenou (Font: Albert Gragera). 

 
 

 
Fig. 4.3 Esquema xarxa ortogonal d’autobusos proposada (vegeu plànol complementari 4.4.2) 

 (Font: Albert Gragera). 
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- ampliació dels carrils bici, garantint la seva interconnexió i seguretat. 
 
 

 
Fig. 4.4 Esquema xarxa futura de carril bici (Font: Albert Gragera). 

 
 
 
Ordenació del subsòl 
 
El Pla preveurà les infraestructures de transport de les xarxes de serveis en el subsòl 
de la via pública, per galeries, canalitzacions dedicades i càmeres de registre. Aquests 
elements es reflecteixen a les figures següents: 
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Fig. 4.5 Representació tridimensional dels diferents elements existents al subsòl a una cruïlla genèrica 

(Font: Albert Gragera). 
 
 

 
Fig. 4.6 Esquema general dels diferents serveis (Font: Albert Gragera). 
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Les illes estaran connectades entre elles per galeries de serveis. Aquestes galeries 
permetran l’accés de les xarxes a l’interior de les illes i interconnectar les illes amb 
altres serveis. Les galeries són transversals als carrers i situades a nivell de soterrani. 
 
 

 
Fig. 4.7 Representació tridimensional d’una galeria de servei (Font: Albert Gragera). 
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Fig. 4.8 Secció de la galeria de servei (Font: Albert Gragera). 

 
 
 
 
 
A continuació es mostren diferents fases d’execució de l’obra d’una de les galeries 
realitzades: 
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Fig. 4.9, 4.10, 4.11, i 4.12 Execució d’una galeria de servei (Font: Albert Gragera). 

 
 
 
També es preveu la implantació d’una canalització de distribució perimetral per la 
vorera de les illes per aquells serveis que calgui donar externament (semàfors, 
enllumenat i d’altres) i també arribar als edificis que no estiguin en illes 
transformades. La capacitat d’aquestes xarxes permetrà poder servir aquesta zona 
sense haver d’efectuar treballs al carrer amb posterioritat a l’urbanització. 
 
 
El prisma perimetral de mobiliari urbà estarà constituït per tubulars de diferents 
diàmetres envoltats de formigó. El seu número i diàmetre dependran del tipus de 
servei i de la demanda prevista pel projectista en cada cas. S’inclou a continuació un 
llistat, sense que sigui limitatiu, dels possibles serveis que hi poden circular: 
 
 
 

- semàfors 
- enllumenat públic 
- xarxa de rec (només als encreuaments de carrers) 
- xarxa de les boques de rec 
- escomeses elèctriques a quioscos 
- escomeses elèctriques a OPIs i PIMs 
- escomeses elèctriques per a l’enllumenat de les parades de BUS 
- escomeses elèctriques per a casetes de l’ONCE 
- escomeses elèctriques a cabines telefòniques 
- escomeses a xurreries, castanyeres, etc. 

 
 
Donat que aquest prisma ha de donar servei a tota la línia d’enllumenat, i per tant ha 
de tenir derivacions a cada un dels fanals, és convenient que es situï el més proper 
possible a l’alineació dels escossells.  
 
Els diferents prismes perimetrals es podran connectar entre ells a través 
d’encreuaments de calçada. Aquests encreuaments no han de coincidir en principi 
amb els de la xarxa troncal, a no ser que la geometria del xamfrà i la disposició dels 
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prismes ho permetin. En els encreuaments es col·locaran, a més dels propis dels 
serveis que ho precisin, dos tubulars de reserva de 160 i 125 mm de diàmetre. 
 
En el cas que el prisma perimetral de mobiliari urbà no circuli paral·lel a cap altre 
prisma perimetral (ni elèctric ni de telecomunicacions), es col·locaran dos tubs més de 
reserva de 160 i 125 mm, que quedaran connectats als tubs de reserva en sentit 
longitudinal a través d’arquetes de 60x60. 
 
 

     
Fig. 4.13 i 4.14 Arquetes del prisma perimetral de mobiliari urbà (Font: Albert Gragera). 

 
 
 

    
Fig. 4.15 i 4.16 Esquema de les arquetes de la xarxa perimetral de mobiliari urba i la seva plasmació com a elements de 

superficie (Font: Albert Gragera). 
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Cicle de l’aigua 
 
El Pla d’Infraestructures proposa la renovació i l’ampl iació de la xarxa d’aigua potable, 
i estructura i defineix els usos de l’aigua freàtica: neteja, reg, intercanviador de calor i 
ús restringit i controlat per aigua no potable en locals comercials i industrials. 
 
La xarxa de clavegueram es completarà segons les previsions del PECLAB, que té una 
incidència important en la xarxa secundària de la zona. Barcelona disposa d’un Pla 
Especial del Clavegueram (PECLAB 97), per a l'explotació centralitzada de la xarxa de 
clavegueres municipals. Mitjançant aquest Pla, es planifiquen i es dissenyen les noves 
instal·lacions i, sobretot, es controla la seva operativitat, cosa que permet 
l’optimització del seu funcionament. El PECLAB 97 inclou diversos sistemes 
d’informació que fan possible una gestió correcta del clavegueram: 

- Sistema d’Informació Territorial del Clavegueram de Barcelona.  
- Sistema informàtic de modelització hidrològica, hidràulica i de qualitat 

de l’aigua. 
- Sistema informàtic de telecontrol. 

 

     
Fig. 4.17 i 4.18 Execució de les obres corresponents a la xarxa de col·lectors (Font: Albert Gragera). 

 
 
 
Recollida selectiva de residus  
 
El PEI preveu que la recollida de residus es realitzi mitjançant la recollida pneumàtica 
selectiva amb boques als edificis quan siguin de nova construcció o remodelats, i en el 
carrer si són edificis de fronts consolidats. El sistema es completarà amb la recollida 
de cartró i vidre en contenidors situats en domini privat. Aquesta estructura imposa 
l’estesa de tubs pneumàtics soterrats en via pública quan es procedeixi a la seva 
urbanització i a la vegada augmentar el nombre de centrals de recollida existents en 
l’actualitat. Es  preveu també la creació d’un parc de neteja i una deixalleria. 
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Energia 
 
El Pla d’Infraestructures presenta propostes d’última generació en distribució 
d’energia i el seu ús eficient, d’acord amb la normativa de protecció del medi ambient 
actual. 
 
La xarxa de gas es renovarà en els trams de nova urbanització i se’n completarà la 
cobertura. 
 
Les infraestructures d’obra civil i les reserves d’espai amb els que es dotarà la zona 
permetran la implantació de sistemes centralitzats de climatització (fred i calor), prèvia 
concessió municipal. La producció es podrà fer mitjançant cogeneració i la xarxa de 
distribució serà per tubs d’aigua freda i calenta. 
 
El Pla proposa l’obtenció d’energia elèctrica per pannells fotovoltàics. Per a la xarxa 
elèctrica el Pla ha previst la construcció d’una subestació transformadora connectada 
per una galeria de serveis a la galeria existent del litoral (Rondes), i la distribució en la 
zona per cable de mitja tensió en tubulars dedicades i galeries de serveis. 
 
 
Telecomunicacions  
 
S’ha previst una xarxa de galeries, tubulars i cables que permetin donar nous serveis 
a un nombre significatiu d’operadors. Les illes disposaran de sales tècniques que 
permetin instal·lar-hi equipaments de telecomunicacions o nodes. 
 
Les radiocomunicacions es contemplen des del punt de vista de capacitat d’operació i 
d’impacte visual de les antenes, acessos de cable, espais i instal·lacions col·lectives i 
multioperadors. 
 
Els projectes d’urbanització derivats dels Plans Especials, han de contemplar els 
projectes executius de cada sistema conforme a la normativa. 
 
 
 
4.2. ANÀLISI DELS SISTEMES MÉS RELLEVANTS (INNOVADORS) 
 
El Pla Especial d’infraestructures abarca una gran quantitat de subsistemes, per 
aquesta raó aquesta tesina únicament s’analitzaran els que tenen un component 
d’innovació més rellevant. 
 
 
4.2.1. SISTEMES D’ENERGIA 
 
L’energia s’ha convertit en un recurs indispensable per al bon funcionament de la 
nostra societat. De fet, el sector energètic és un dels pocs sectors tradicionals que, en 
lloc de perdre, ha cobrat importància en l’era actual de les TIC. 
 
Aquest punt recull, d’una banda, les infraestructures energètiques existents i, d’altra, 
les propostes de desenvolupament futur. Dintre de l’àmbit del Pla, els sistemes 
energètics s’han de concebir tenint en compte els següents aspectes: 
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• Potenciar la gestió i l’ús més eficient dels recursos energètics. 
 
• Disponibilitat d’energia de qualitat. 
 
• Impulsar l’ús d’energies renovables, netes i alternatives. 
 
 
L’objectiu de potenciar l’explotació dels recursos renovables pretén, entre d’altres, 
l’obtenció de beneficis mediambientals, la reducció de la dependència de la importació 
de l’energia o la creació d’ocupació. El Pla d’Infraestructures pot posar en pràctica les 
actuacions necessàries per complir diferents compromisos que ha adquirit 
l’Ajuntament de Barcelona mitjançant diferents acords internacionals sobre medi 
ambient i energia. Entre aquests acords destaquen:  
 

- Declaració d’Hàmsterdam (1993). 
 
- Declaració de Heildelberg (1994). 
     Reduïr un mínim del 20% respecte 1987, les emissions per l’any 2005. 
 
- Carta d’Aalborg (1994). 
 
- Associació internacional Klima Bündis (1997). 
     Reduïr un mínim del 27% respecte 1997, les emissions per l’any 2010. 
 
- Hannover (2000). 

 
 
Tot i que les energies renovables són una gran promesa a mitjà i llarg termini, no 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 les diferents fonts d’energia primària per generar energia elèctrica  
que es va consumir a Barcelona l’any 1999 s’indica a la figura 4.19. Tanmateix, es 
mostra el consum d’energia final (figura 4.20) i per sectors i fonts al mateix any (figura 
4.21). 
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Fig. 4.19 Consum d’energia primària (Font: [13]). 
 

Consum d'energia final (any 1999)
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25%

31%

41%

GLP Gas natural Electricitat Petroli

 
Fig. 4.20 Consum d’energia final (Font: [13])              Fig. 4.21 Consum d’energia per sectors i fonts                                                                                                            
                                                                                                            (Font: [13]). 
 
 
Nota. GLP (Gasos liquats del petroli: propà i butà). 
 
 
El cicle de l’energia està comprès per generació, distribució i consum. Al Poblenou 
coexisteixen tots aquests elements del cicle d’energia, malgrat la generació no és del 
tot habitual en un entorn urbà. En l’entorn de l’àmbit 22@ existeixen diversos 
generadors, de diferent magnitud de potència i diferent producció. 
 
L’ús eficient de l’energia es potencia mitjançant l’actuació sobre els tres factors claus 
que són: l’ús de l’energia elèctrica, el transport i el condicionament d’edificis [13]. En 
l’àmbit 22@ s’aplica una metodologia anomenada demand side management, que 
consisteix en un conjunt de mesures de gestió integral de la demanda amb l’objectiu 
d’augmentar l’eficiència del consum final de l’energia i per redistribuir les corbes del 
consum d’una manera més regular. 
 
Aquesta metodologia s’aplica tant pel consum elèctric com pel d’energia calorífica 
combinant mesures d’aplicació d’equips i aparells eficients, ús d’acumuladors, ús de 
determinades fonts d’energia, etc. 
 
 
 
 

Consum d'energia primària (any 1999)
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Consum d'energia per sectors i fonts
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Les actuacions relacionades amb la racionalització de l’ús de l’energia en el transport 
estan relacionades amb la gestió integral, que contempla la sincronització dels 
semàfors, potenciació del transport públic i l’aplicació de la senyalització lluminosa 
amb led’s. 
 
Pel que fa als sistemes de climatització d’edificis, es proposa la producció centralitzada 
de calor i fred. Amb aquests sistemes centralitzats es pretén realitzar una millor gestió 
tant de la producció com del consum. 
 
Sempre que sigui possible s’aplicaran usos de l’energia en cascada. Això significa 
aprofitar l’energia residual per a altres usos tantes vegades com sigui possible. 
 
L’estratègia energètica en l’àmbit 22@ es fonamenta en l’augment de l’eficiència i 
estalvi energètic, així com en la producció local d’energia. Avui dia existeixen múltiples 
possibilitats de generació d’energia a petita escala que s’aniran ampliant en un futur a 
mig termini amb la comercialització de noves tecnologies ja aprovades tècnicament. 
Amb aquesta estratègia de fomentar la “microgeneració” es pretén 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 amb una alta viabilitat i un bon rendiment energètic. 
 
La generació d’energia elèctrica i tèrmica es pot realitzar mitjançant processos de 
combustió de fonts fòssils i de fonts renovables. En 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. Les 
energies renovables són un component essencial en els plans estratègics de la CE i de 
l’estat espanyol, al Poblenou es disposa de diferents fonts renovables l’ús de les quals 
s’intentarà maximitzar. Les fonts i les tecnologies disponibles són les següents: 
 
 
Aqüífers  
 
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. 
 
Per l’àmbit 22@ es proposa utilitzar aigua del freàtic com a focus tèrmic per a 
màquines de refigeració i bombes de calor en totes les instal·lacions d’una potència 
superior a 200 kW. De forma general, l’aigua freàtica un cop utilitzada per 
climatització es retornarà al freàtic. 
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Energia solar tèrmica 
 
L’ús de l’energia solar tèrmica a Barcelona està regulat per l’Ordenança sobre la 
Incorporació de Sistemes de Captació d’Energia Solar als Edificis (annex de 
l’Ordenança Municipal del Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona). Aquesta 
ordenació regula la producció d’aigua calenta sanitària (ACS) per energia solar i fixa 
en un 60% el mínim d’ACS produïda per energia solar. 
 
 
Energia solar fotovoltaica 
 
Per l’àmbit 22@ es proposa que tots els edificis, llevat els d’habitatge, tinguin un 
sistema fotovoltaic per generació d’electricitat. La potència instal·lada del sistema 
fotovoltaic serà com a mínim de 0,35 W per m2 edificat. 
 
 
 
4.2.1.1. ELECTRICITAT EN MITJA I BAIXA TENSIÓ 
 
 
a) XARXA PROPOSADA 
 
La xarxa elèctrica s’estructura des d’un element central, la subestació transformadora. 
Aquesta esta connectada a la galeria de serveis d’alta tensió paral·lela al Front del 
Litoral (220 kV). 
 
A partir de la subestació transformadora, s’estén per tot l’àmbit del Pla la xarxa 
d’electricitat en la que distingim: 
 
 
- PRISMA TRONCAL ELÈCTRIC 
 
En el cas general estarà constituït per un mínim de 4 tubs corrugats amb cara interior 
llisa de 200 mm de diàmetre, envoltats de formigó (HM-15). Es posaran 6 tubs en els 
carrers troncals, és a dir, tots els vials de direcció paral·lela a la línia de costa i per un 
de cada tres carrers perpendiculars a aquests. 
 
En tots els prismes elèctrics s’afegirà un tub corrugat de 40 mm de diàmetre que 
seguirà el traçat dels tubulars principals. 
 
El prisma troncal elèctric precisa arquetes que estiguin relativament properes degut 
fonamentalment a la dificultat en l’estesa com a conseqüència del pes dels cables. Per 
aquesta raó es disposaran registres cada 40-50 m. Aquest condicionant genera una 
gran quantitat de registres, per la qual cosa i amb la intenció de minimitzar les 
interferències al trànsit durant les feines d’estesa i manteniment de la canalització, es 
planteja en principi fer circular aquest prisma per la vorera. En cas que la presència 
d’altres serveis no ho faci possible es considerarà passar-lo per calçada. 
 
Quan el prisma circuli per la vorera la seva generatriu superior es situarà a un mínim 
de 60 cm de la rasant. 
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Totes les cambres que es situïn en el punt d’encreuament de dos prismes elèctrics es 
construiran en calçada, i s’utilitzaran per a l’estesa de cablejat i realització 
d’empalmes. Tindran unes dimensions interiors en planta de 3 x 3 metres i una 
alçada lliure de 2 metres. En la solera de les cambres es construirà un pou que 
permeti el bombament d’aigua en cas d’inundament.  
 
 

 
Fig. 4.22 Execució del prisma troncal elèctric (Font: Albert Grarera). 

 
 
 

 
Fig. 4.23 Execució del prisma troncal elèctric (Font: Albert Grarera). 
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Fig. 4.24 Cambra corresponent al prisma troncal elèctric (darrera) 

(Font: Albert Grarera) 
 

  
 
- PRISMA PERIMETRAL ELÈCTRIC 
 
Estarà constituït per tubs corrugats amb cara interior llisa de 160 mm de diàmetre, 
envoltats de formigó. El número de tubulars a col·locar dependrà del número de fronts 
consolidats que es mantingui a cada illa. Es preveuran un mínim de dos tubulars en 
totes les seccions, considerant un tub de reserva en aquells trams en què el prisma 
perimetral no circuli per la mateixa vorera que el troncal elèctric. 
 
En tots els prismes elèctrics s’afegirà un tub corrugat de 40 mm de diàmetre que 
seguirà el traçat dels tubulars principals, entrant i sortint de les mateixes cambres, 
arquetes i galeries. Servirà de comunicació entre les sales tècniques i els fronts 
consolidats, a través de galeries. 
 
Es col·locaran arquetes en els canvis de direcció amb unes dimensions interiors en 
planta de 2,00 x 0,80 m. S’utilitzaran per a l’estesa de cables. 
 
Les tubulars del prisma perimetral es perllongaran fins al límit de façana dels fronts 
consolidats, ja que s’ha de poder garantir l’escomesa des de qualsevol punt de la 
vorera quan aquesta es sol·liciti. 
 
L’accés a les illes es realitza mitjançant una galeria de 2x2 metres de dimensions 
interiors (accés a l’illa compartit amb altres serveis) que es connecta al prisma 
mitjançant una cambra de registre. 
 
A l’interior de cada illa es disposen dues sales tècniques (amb planta de 9x4 metres i 3 
metres d’alçada) on s’ubiquen dos transformadors de 630 kVA cadascún, les cel·les de 
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maniobra i les caixes generals de protecció per les diferents escomeses (unitats de 
consum). 
 
Des de les caixes generals de protecció surten les línies de baixa tensió que discorren 
a través d’una anella interior perimetral (amb unes dimensions de 125 cm d’amplada: 
50 cm pel pas del servei i 75 cm per la maniobrabilitat en operacions d’estesa i 
manteniment) fins a accedir als espais tècnics on estan ubicats els comptadors dels 
edificis i altres equipaments elèctrics. Les dimensions d’aquestes sales aniran en 
funció del nombre de comptadors. Des d’aquest espai tècnic, les línies de baixa tensió 
es distribueixen cap a les unitats de consum de la finca. 
 
En l’annex 1 es mostra el plànol 8.1.2 corresponent a la xarxa troncal d’energia 
elèctrica prevista. 
 
 
 
b) ESQUEMA DELS ELEMENTS DE LA XARXA I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 
 
 

Taula. 4.3 (Font: El·laboració propia a partir del PEI). 
 
 
 
 
 
 

XARXA FUNCIONAL CARACTERÍSTIQUES

Elements Centrals Subestació
transformadora

Potència: 200 MVA
Espai: 1.200 m2
Connexió a la xarxa d'alta tensió (Ronda Litoral, C/Badajoz)

Xarxa de mitja tensió

Prisma de formigó HM-15
4 tubs de polietilè (doble paret, 200 mm diàmetre exterior)
Distribució: vials paral·lels a la costa i per 1/3 dels perpendiculars
Cambres de registre a cada cruïlla

Galeries de servei Xarxa de mitja tensió
Accés dels serveis a l'illa
Dimensions interiors: secció de 2x2 metres

Sales tècniques

Espai destinat als transformadors (origen xarxa de baixa tensió)
Dos per illa. A cada sala:
- dos transformadors de 630 KVA
- cel·les de maniobra
- caixes generals de protecció

Anella interior Xarxa de baixa tensió
Distribució: xarxa perimetral per l'interior de l'illa.
Dimensionament: definit al Projecte d'urbanització (125 cm d'amplada)
Propietat: comunitat de propietaris (amb dret de pas de l'Ajuntament)

Espais tècnics
Espai destinat als comptadors abans del consum individual.
Dimensionament: segons el nombre de comptadors (1 per edifici)
Propietat: comunitat de propietaris

Envolta les illes per les voreres (mobiliari urbà, escomeses fronts 
consolidats)

ELEMENTS DEL MODEL 

Xarxa perimetral
(illes no transformades)

Xarxa troncal
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4.2.1.2. GAS 
 
El gas és un element compressible i, per tant, pot ser transportat amb diferents règims 
de pressió. D’aquesta manera, un element essencial de la xarxa són les càmeres 
intermitges reguladores de pressió que permeten bé incrementar la pressió  per reduir 
les pèrdues de càrrega produïdes en el transport, bé reduir la pressió a uns nivells 
segurs per l’usuari. 
 
La xarxa està formada per canonades que subministren gas natural a quatre rangs de 
pressió diferens [14]: 
 
 

- xarxa de baixa pressió. Pressions inferiors als 0,05 bar. 
 
- xarxa de mitja pressió. Pressions entre 0,05 i 4 bar. Subdividida en: 

 
§ tipus A: 0,05 < P < 0,4 bar. 
§ tipus B: 0,4 < P < 4 bar. 
 

- xarxa d’alta pressió. Pressions superiors als 4 bars. Subdividida en: 
 

§ tipus A: 4 < P < 16 bar. 
§ tipus B: 16 < P < 64 bar. 

 
 
La pressió a les branques principals és més elevada, d’aquesta manera es pot 
transportar més cabal amb canonades de dimensions relativament reduïdes. 
 
La pressió de subministrament al consumidor final depèn del tipus d’ús del gas 
natural i del cabal de consum demanat. Així, les zones residencials es proveeixen amb 
la xarxa de baixa pressió o mitja tipus A. 
 
En el cas d’un consum més elevat, com ara l’existent a les calderes centralitzades, ús 
industrial o cogeneració, el subministrament a l’usuari es realitza amb pressió mitja B 
o amb alta pressió.  
 
A finals dels nouranta a l’àmbit del Poblenou – Front Litoral del Besòs hi havia 4 
cambres de reducció de MP(B) a BP, 3 de MP(B) a MP(A) i 3 més d’AP a MP(B). Hi ha 
planificada una ampliació consistent en una cambra de reducció d’AP a MP(B) i dues 
noves de MP(B) a MP(A). 
 
 
a) XARXA PROPOSADA 
 
El concepte tradicional de xarxa de baixa pressió i pressió mitjana A és el de les 
anelles perimetrals per l’exterior de les edificacions connectades entre si. 
 
Per a les illes que es transformen 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 per anella interior a cada illa. L’escomesa general comunitària per a 
cada illa ha de ser al carrer, en el domini públic. 
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La distribució interior per illa tindrà claus de pas no accessibles per a personal sense 
autorització. A més, cada edifici tindrà la seva clau de pas. 
 
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). 
 
En cas de transformació d’una parcel·la en illa no transformada, la connexió de 
l’edifici es farà des de la xarxa soterrada a la via pública. En qualsevol cas, el projecte 
de l’edifici haurà de preveure els espais necessaris per passar canonades a les 
parcel·les colindants en una eventual futura transformació de l’illa. 
 
A l’interior de cada illa, concretament a la planta –1, s’implantarà la xarxa interior de 
l’illa. Tant l’espai necessari com la ubicació de la xarxa es definiran als projectes  
d’urbanització de cada illa. A més es reservarà un espai de 2 m2 per edifici per poder 
situar els armaris de comptadors. 
 
Tanmateix, és necessari reservar un espai per ubicar les cambres per a escomeses al 
carrer, de dimensions aproximades de 0,3 x 0,3 cm. 
 
La implantació dels reforços de la xarxa actual, i la cobertura d’àrees actualment 
sense servei, es planteja en diferents fases, d’acord amb el pla general de 
transformació, els plans especials i el pla d’etapes proposat. 
 
 
 

   
   Fig. 4.25 i 4.26 Execució de les obres corresponents a la xarxa de gas (Font: Albert Gragera). 
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a) ESQUEMA DELS ELEMENTS DE LA XARXA I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 
 
 

XARXA FUNCIONAL CARACTERÍSTIQUES

Elements Centrals

Xarxa de baixa pressió 
(o MP(A))

L'execució de les canalitzacions de gas es farà directament al subsòl, 
preferentment en zona de vorera.
Accés a les illes mitjançant dues escomeses comunitàries al costat de les 
galeries de servei.

Galeries de servei Per raons de seguretat les canalitzacions de gas no comparteix els espais 
comuns de les altres instal·lacions.

Sales tècniques

Anella interior Xarxa de baixa pressió 
(o MP(A))

Distribució: xarxa perimetral per l'interior de l'illa.
Estarà protegida, serà d'accessibilitat limitada i tindrà vàlvules de tall en 
l'escomesa, en l'anella interior i en la connexió de cada edifici.

Espais tècnics Espai destinat als comptadors abans del consum individual.

Xarxa de baixa pressió 
(o MP(A))

Des de la canalització directa al subsòl es farà la connexió a cada edifici.

ELEMENTS DEL MODEL 

Xarxa perimetral
(illes no transformades)

Xarxa troncal

Taula. 4.4 (Font: El·l aboració propia a partir del PEI). 
 
 
 
4.2.1.3. CLIMATITZACIÓ CENTRALITZADA 
 
Els sistemes centralitzats de climatització funcionen a partir de la producció d’energia 
tèrmica, en forma d’aigua freda i calenta, en unes instal·lacions centralitzades 
anomenades plantes o centrals de producció. Mitjançant xarxes de distribució es 
connecten les plantes de producció amb els edificis. 
 
Alguns dels elements principals dels sistemes centralitzats de climatització són: 
 

- centrals de generació d’energia tèrmica. 
 
- xarxa de distribució. 

 
- xarxa secundària en edificis. 

 
La implantació d’aquest servei suposa una sèrie d’avantatges per a l'administració 
pública: 
 

- els equips eficients redueixen l'impacte mediambiental. 
 
- La gestió i el manteniment són centralitzats - creació d’ocupació. 

 
- El control d'impacte mediambiental és més eficient. 
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- Possibilita l'ús de les energies renovables i de la calor residual. 
 

- Possibilita l'ús de refrigerants no-contaminants. 
 

- Diversificació de proveïment energètic. 
 
 
També existeixen avantatges per a l’usuari: 
 

- 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. 

 
Per contra, també existeixen desavantatges de carácter tècnic, les més significatives 
són les pèrdues en la xarxa de distribució i la necessitat d’energia per a bombejar 
l’aigua. 
 
 
a) TECNOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓ 
 
La xarxa de distribució està formada per tubs preaïllats com a  elements principals del 
sistema. El retorn del circuit d’aigua refrigerada sovint no s’aïlla perquè la diferencia 
térmica entre el fluid i el seu entorn no és elevada. 
 
La canonada ve aïllada de fàbrica i amb una protecció exterior. L’aïllant és escuma de 
poliuretà lliure de CFC, per la qual cosa no resulta perjudicial per a la capa d’ozó 
(conductivitat térmica –0,027 W/MK). La protecció exterior és un tub de polietilè d’alta 
densitat. 
 
Els tubs poden ser de: 
 

- acer (branques principals). Aquest tipus de canonades admet 
temperatures de fins a 120 ºC i una pressió de fins a 16 bars. 

 
- polietilè. Admeten temperatures de fins a 95 ºC i pressions de fins a 6 

bars per diàmetres superiors als 30 mm i 10 bars per als diàmetres 
inferiors. 

 
Els tubs de plàstic tenen l’avantatge de que es poden ajustar als espais irregulars 
sense que sigui necessari tallar i soldar tubs i introduir colzes, facilitant així el 
muntatge. 
 
 
 
 
 
 



                                                                Capítol 4. Model de solució constructiva presentat pel PEI al 22@                
 

72 

 

b) CRITERIS PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA XARXA 
 
Els criteris per avaluar la viabilitat d’un sistema centralitzat són els següents: 
 

- els preus del servei han de ser competitius respecte als preus d’energia 
resultants de les sol·lucions alternatives. 

 
- criteris mediambientals: reducció de l’impacte per l’ús intens d’energia 

que es manifesta en forma d’emissions de gasos nocius, canvi de 
microclima urbà, efecte d’illa de calor, impacte per dispositius 
d’evaporació (augment d’humitat, risc de legionel·la). 

 
- criteris de seguretat del servei: el sistema centralitzat ha d’oferir una 

seguretat de servei, comparable amb la garantia de subministrament de 
gas natural o fluid elèctric. 

 
 
c) VIABILITAT DE LA SOLUCIÓ PER SUPER-ILLES 
 
Com a conseqüència de la dinàmica particular de la transformació de l’àmbit 22@ s’ha 
vist que un plantejament clàssic en forma d’una única xarxa de districte tindria molts 
inconvenients. Per això, s’han plantejat diferents opcions segons l’àrea que s’ha de 
servir. 
 
Una xarxa local té un cost més reduït del sistema de distribució. Per contra, les xarxes 
que inclouen un territori més ampli compten amb un cost inferior per kW instal·lat a 
les centrals a causa de l’economia d’escala. 
 
S’han plantejat diverses solucions respecte a l’àmbit de cobertura de les xarxes de 
climatització. Tenint en compte paràmetres tècnics, econòmics i també les previsions 
sobre la dinàmica d’augment de la demanda de climatització, s’ha determinat que la 
solució òptima per a l’àmbit 22@ és la de xarxes locals que inclouen sectors tipus 
super-illa. Aquestes consisteixen en agrupacions d’entre tres i set illes.  
 
A mesura que la dinàmica de la transformació ho permeti, es poden fer agrupacions 
més grans ajuntant super-illes o afegint parts d’una super-illa a les adjacents. 
 
Les centrals per a super-illes es plantegen amb la tecnologia de la cogeneració. 
 
 
d) ESTRUCTURA DE LA XARXA 
 
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 consta de quatre tubs: anada i retorn d’aigua 
refrigerada i anada i retorn d’aigua calenta (vegeu a l’annex 1 el plànols 8.3.2 i 8.3.4 
corresponents a l’esquema de la xarxa de climatització en superilles i a l’esquema de 
distribució en secció respectivament). 
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Fig. 4.27 Tubulars corresponents a la xarxa de climatització centralitzada  

(Font: Albert Gragera). 
 
 
De la xarxa troncal surt una xarxa perimetral, ubicada a l’interior de l’illa (planta –1), 
que proveeix les subestacions receptores de cada edifici. A partir d’aquest punt cada 
edifici té la seva xarxa de distribució (xarxa secundària), que es definirà al projecte 
concret de cada edifici. 
 
A les illes on se situen les centrals de generació hi haurà un tub perimetral per 
subministrar l’aigua del freàtic a la central. 
 
Les illes que no es transformen completament tindran una xarxa per l’interior de l’illa 
per tal d’accedir als edificis que es transformen. 
 
 
e) CONNECTIVITAT I CREIXEMENT 
 
La interconnexió de les xarxes locals és una possibilitat que ofereix diferents 
avantatges, entre d’altres, s’augmenta la flexibilitat del sistema, s’augmenta la 
seguretat del servei sense repetir les màquines de reserva a cadascuna de les centrals 
i s’optimitza el funcionament en els períodes interestacionals de baixa demanda 
(primavera i tardor). 
 
Es preveu la possibilitat de connexió dels edificis ubicats fora de l’àmbit 22@. Aquesta 
expansió es realitzaria de forma regulada sempre i quan hi hagi una demanda 
suficient per justificar l’extensió del sistema de distribució. 
 
 
 
 
 

Canalitzacions 
d’aigua calenta Canalitzacions 

d’aigua freda 
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f) ÚS DE L’AIGUA FREÀTICA 
 
El nivell de l’aqüífer superficial a l’àrea del Poblenou és molt pròxim a la superfície 
(entre tres i sis metres), d’aquesta manera la profunditat dels pous no és excessiva 
(entre deu i quinze metres). A cada pou s’associa una bomba d’extracció, que en una 
primera estimació sobre els límits de cabals d’extracció, podria bombejar fins 
aproximadament 30 m3/h per pou. 
 
Altres usos previstos per les aigües freàtiques són la neteja dels carrers, rec i neteja 
d’espais comunitaris, etc. 
 
 
g) REQUERIMENTS D’INFRAESTRUCTURES 
 
El Pla d’infraestructures 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 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 metres per super-illa prototip (conjunt de quatre illes). En 
els casos de les superilles 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 el 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. Els tubs s’implantaran en les galeries 
de servei que comuniquen les illes. 
 
Per tal de poder instal·lar unitats d’acumulació de calor en cada illa es reservarà un 
espai de 100 m2, el sòl d’aquest espai estarà preparat per suportar el pes d’una 
columna d’aigua de tres metres. 
 
En cada edifici es reservarà un espai tècnic per els equips de connexió a la xarxa de 
climatització i/o altres equips de climatització. Aquest espai, ubicat a la planta –1, 
tindrà una superficie mínima de 15 m2. 
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h) ESQUEMA DELS ELEMENTS DE LA XARXA I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula. 4.5 (Font: El·laboració propia a partir del PEI). 
 
 
 
4.2.1.4. 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. 
 
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. 
 
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. 
 
El valor promig de les interdistàncies dels suports serà de 14 metres, amb les 
oscil·lacions que convinguin en funció de les característiques del tram (guals, arbrat, 
etc.) 
 
En els xamfrans s’utilitzarà un model específic, que es composa de suport i dues 
lluminàries, en un replanteig de quatre unitats per xamfrà. 
 
En aquestes instal·lacions està previst col·locar centres de comandament amb control 
centralitzat dels tipus estàndard a l’Ajuntament de Barcelona, incorporant control  dels 
punts de llum i amb comunicació via cable o via radio segons correspongui a 
l’emplaçament i tipologia de la xarxa existent a l’entorn. La xarxa de tubulars 
construida farà factible la comunicació via cable de forma majoritària. 
 

XARXA FUNCIONAL CARACTERÍSTIQUES

Elements Centrals Centrals de climatització

Una central per cada agrupació d'illes.
Superficie: entre 900 i 1300 m2.
Les illes amb central tindran connexió amb el pou d'aigua del freàtic.
Tindrà els accessos tècnics per a poder instal·lar la maquinària habitual en 
centrals de climatització, així com accessos del personal, presa d'aire i 
expulsió de gasos.

Xarxa troncal Consta de 4 tubs: anada i tornada d'aigua freda i calenta.
La instal·lació ha d'estar preparada per 2 D800 mm i 2 D400 mm.

Galeries de servei Accés a l'illa.

Sales tècniques Sala d'acumulació
Situació recomanada al costat de la galeria de servei.
S'hi instal·laran els dipòsits d'acumulació per atenuar puntes de demanda.
Dimensió: 100 m2

Anella interior Anella interior
Ubicada a la planta -1.
Capacitat per la instal·lació i manteniment de 2 D800 mm i 2 D400 mm.

Espais tècnics Estació receptora Dimensió: 15 m2.
A partir d'aquí cada edifici té la seva xarxa de distribució.

Distribució de planta Xarxa secundària Es definirà al Projecte concret de cada edifici.

ELEMENTS DEL MODEL 

Xarxa troncal
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Els quadres consisteixen en un armari estàndard amb dos contactors i quatre 
sortides, cadascuna d’elles amb les corresponents proteccions tèrmic-diferencial, 
complementat amb els sensors adients al control centralitzat. Els quadres també 
incorporaran el regulador-estabilitzador de tensió en capçalera, a l’efecte de garantir la 
qualitat del subministrament i reduir el flux lumínic i el consum energètic en les hores 
de menys demanda. 
 
Els punts de llum s’equiparan amb el sistema de control punt a punt per permetre el 
seguiment i monotorització de cada punt de llum i alhora simplificar i automatitzar les 
tasques de manteniment. 
 
Finalment, el comptatge d’energia es farà mitjançant comptadors de tipus digital, que 
permeten contractar qualsevol tarifa sense modificar l’equipament de comptatge. 
 
  
 
4.2.2. CICLE DE L’AIGUA 
 
 
4.2.2.3. AIGUA POTABLE 
 
El desenvolupament previst a l’àrea del Poblenou preveu un important creixement del 
consum d’aigua en aquest sector, principalment concentrat a les puntes de consum. 
Aquest fet obliga a reforçar algunes de les xarxes de distribució. 
 
 
a) XARXA PREVISTA 
 
La distribució es realitzarà bàsicament a partir de la xarxa actual, realitzant en cada 
cas els reforços que siguin necessaris. Caldrà realitzar nous ramals i, probablement 
modificacions de les xarxes a causa de les interferències amb altres infraestructures 
del subsòl, fonamentalment les de transports. 
 
 
 

    
Fig. 4.28 i 4.29 Implantació/modificació de la xarxa de distribució d’aigua potable 

(Font: Albert Gragera). 
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S’implantarà una xarxa d’hidrants consistent en un hidrant a cada cruïlla. 
 
 
b) ESQUEMA DELS ELEMENTS DE LA XARXA I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 
 

Taula. 4.6 (Font: El·laboració propia a partir del PEI). 
 
 
 
4.2.2.4. AIGÜES FREÀTIQUES 

En el subsòl de Barcelona i de la seva rodalia hi ha una important quantitat d’aigua. 
Darrerament, i a causa de les alteracions en el cicle hidrològic provocades pels canvis 
urbanístics, per els usos del sòl i, sobretot, per la reducció de l’ús d’aigües 
subterrànies, que moltes fàbriques utilitzaven per als seus processos, el nivell de 
l’aigua subterrània (nivell freàtic), ha anat pujant progressivament. 

Aquest fenomen és especialment important a les zones construïdes sobre sediments, 
en bona part guanyades al mar o a les maresmes, com és ara el Poblenou, i ha 
comportat un seguit de problemes com poden ser la infiltració d’aigua a la xarxa de 
metro i de ferrocarrils soterrats, als subterranis d’edificis o als aparcaments. Aquesta 
aigua ha de ser bombejada, la qual cosa implica un elevat cost econòmic i 
pertorbacions en el normal funcionament de les xarxes de metro i ferrocarrils. 

L’aprofitament de l’aigua del subsòl evita els problemes que comporten aquests 
augments de nivell i permet fer un ús més racional dels recursos d’aigua disponibles. 
 
A l’annex 1 es mostra el plànol 7.2.1 on es pot observar la profunditat de la capa 
freàtica al Poblenou. 
 
 
a) OBJECTIUS I CRITERIS SOBRE LA GESTIÓ DE LES AIGÜES FREÀTIQUES 
 
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, és a dir, assegurant que la captació no superi la recàrrega, i 

XARXA FUNCIONAL CARACTERÍSTIQUES

Elements Centrals

Canalització d'aigua
Es farà directament al subsòl, preferentment a les voreres.
L'accés a les illes es realitzarà mitjançant dues escomeses comunitàries al 
costat de les galeries de servei.

Galeries de servei

Sales tècniques
Anella interior Anella interior Distribució: xarxa perimetral per l'interior de l'illa.

Espais tècnics Espais tècnics Espai destinat als comptadors abans del consum individual.

(Des de la canalització directa al subsòl es farà la connexió a cada edifici).

ELEMENTS DEL MODEL 

Xarxa perimetral
(illes no transformades)

Xarxa troncal
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intentant en la mesura del possible, reduir els problemes ocasionats per l’ascens del 
nivell freàtic. 
 
L’Administració vetllarà perquè l’extracció consumible d’aigües freàtiques no superi els 
4 Hm3/any en el conjunt de l’àmbit. 
 
L’aigua captada del subsòl i distribuïda sense cap tipus de tractament, tindrà en 
qualsevol cas la consideració d’aigua no potable, pel que es tindran que adoptar les 
mesures adients per evitar que es pugui utilitzar per qualsevol ús que precisi que 
l’aigua reuneixi les condicions d’aigua apta per al consum humà. Per aquesta raó, el 
“Pla per l’aprofitament de les aigües del subsòl de Barcelona”, no contempla la 
possibilitat d’utilitzar aquesta aigua a l’interior dels habitatges donada la dificultat del 
control del seu ús. 
 
Es considera que amb l’aigua freàtica es poden realitzar els usos següents: 
 

a) Municipals 
 

- reg dels parcs i jardins 
- baldeig dels carrers per a neteja viària 
- neteja del clavegueram 
- fonts ornamentals i làmines d’aigua 
- neteja de vehicles i instal·lacions 
- climatització dels edificis públics 
- no es considera adient la seva utilització per a la xarxa d’incendis a la 

vista de l’organització del seu operatiu, però si per a la càrrega de les 
cubes dels bombers. 

 
b) Industrials-comercials 
 

- refrigeració i calefacció d’edificis i processos industrials 
- rentat de vehicles 
 

c) Oficines 
 

- sanitaris en oficines i centres comercials 
- rentats industrials 
 

d) Altres 
 

- rec de zones particulars esportives i zones verdes 
- refrigeració i calefacció d’edificis 

 
 
Els serveis municipals s’abastaran a través d’una xarxa secundària de distribució, 
bàsicament constituïda per aprofitaments locals entorn de les captacions. Els 
particulars realitzaran els seus propis sistemes d’aprofitament, que estaran 
degudament legalitzats. Tanmateix l’Ajuntament de Barcelona podrà subministrar 
aigua del subsòl als particulars que ho desitgin i justifiquin la necessitat. 
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b) 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, per les 
filtracions a la xarxa de metro o per altres infraestructures del subsòl. 

- sistema de bombeig. 
- xarxa d’alimentació i de distribució. 

 
 
La xarxa de distribució d’aigües del subsòl ha de ser totalment diferenciada de la 
xarxa de distribució d’aigua potable. A tal efecte, les canonades corresponents seran 
de color morat i portaran impresa en color blanc la llegenda “Ajuntament de 
Barcelona. Aigua no potable”. 
 
La xarxa de distribució serà interior a l’illa. Aquesta portarà l’aigua fins a les boques 
de rec (8 per illa). Les boques tindran un diàmetre de 35 mm i una pressió d’una 
atmosfera (vegeu plànol núm. 7.2.3). 
 
Els hidrants de superfície per la càrrega de cubes de rec 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 freàtiques, que 
inclourà la captació, l’emmagatzematge per a la seva regulació, l’impulsió i la xarxa de 
distribució, amb tots els seus elements. 
 
Els pous de la xarxa municipal d’aigua freàtica s’ubicaran als indrets més idonis des 
del punt de vista hidrogeològic. Els particulars hauran de realitzar les seves 
captacions a partir de pous ja legalitzats o de nova construcció. En qualsevol cas 
l’aprofitament es realitzarà seguint la tramitació administrativa reglamentària, essent 
l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) l’administració competent. 
 
Per facilitar la gestió de la xarxa i controlar els diferents aprofitaments, imprescindible 
per la realització d’una explotació sostenible, es mantindrà permanentment actualitzat 
un inventari dels diferents aprofitaments on constarà com a mínim la següent 
informació: identificació de l’aqüífer, dades de la captació, cabal subministrat, dades 
de la regulació i dades qualitatives. Els particulars titulars d’aprofitaments restaran 
obligats a facilitar la informació precisa. 
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4.2.3. RECOLLIDA DE RESIDUS 
 
4.2.3.1 RECOLLIDA PNEUMÀTICA DE RESIDUS 
 
Tradicionalment els residus sòlids que es generen a les àrees residencials urbanes 
(RSU) han estat recollits en vehicles des dels contenidors situats als carrers fins al seu 
destí final. D’aquesta manera, la recollida convencional continua tenint bàsicament un 
caràcter manual. 
 
A més, la recollida feta en contenidors ubicats al carrer suposa problemes sanitaris i 
ocasiona molèsties durant les operacions de recollida. 
 
Un dels principals reptes 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. 
 
Tot i que l’Ajuntament de Barcelona no ha considerat adient l’aprovació d’un pla 
especial o altre instrument urbanístic a nivell ciutat que reguli el servei de recollida de 
residus, donada l’evolució tecnològica dels sistemes de recollida i la renovació 
infraestructural que comporta la transformació de l’àmbit 22@, el Pla Especial 
d’Infraestructures incorpora les propostes per a un sistema de recollida pneumàtica 
de residus a tot l’àmbit, reservant els espais necessaris i aprofitant les instal·lacions 
existents. 
 
 
a) OBJECTIUS I CRITERIS GENERALS 
 
- El Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou proposa dotar el sector d’una xarxa 

de recollida pneumàtica de residus que serveixi els edificis existents i als 
construïts durant la transformació de l’àmbit. 

- Les unitats de recollida podran ser de dos tipus: unitats de 4 fraccions de brossa 
per edificis d’habitatge (rebuig, orgànica, paper, envasos) o unitat de dues vàlvules 
de brossa per edificis industrials i oficines. 

- Degut a la problemàtica d’obturacions que produeix el cartró i l’erosió que 
produeix el vidre s’ha optat per la seva recollida mitjançant contenidors 
convencionals. Cal tenir en compte que els tubulars de transport, amb una vida 
útil d’aproximadament 50 anys, es deteriorarien molt ràpidament si hi circulés 
vidre a 100 quilòmetres per hora).  

- En els casos de fronts consolidats i edificis no transformats les boques de recollida 
es situaran al carrer. 

 
 

b) ELEMENTS DE LA XARXA 
 
La xarxa troncal de recollida de residus està formada per un tub de 500 mm de 
diàmetre (per la conducció d’escombraries) i dues tubulars de 50 mm pel conducte 
d’aire comprimit i pels cables elèctrics. 
 
La connexió dels espais privats dins de les illes a la xarxa troncal que hi haurà als 
nous carrers urbanitzats es realitzarà en un únic punt. 
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Dins l’espai privat, la ubicació de les bústies de lliurament serà (vegeu plànol 6.1.5 a 
l’annex 1): 
 

- als replans de l’escala, donant servei comú a varis habitatges o oficines 
(una per rebuig i altra per matèria orgànica). 

- a la planta baixa de l’immoble, d’ús comunitari (paper i envasos). 
- independents a cadascún dels comerços o locals en planta baixa. 
- bústies d’ús compartit per diversos locals i comerços pròxims. 
- sota cada baixant cal instal·lar una vàlvula d’escombraries al primer 

soterrani que es mantindrà tancada per emmagatzemar les bosses. 
 
Tanmateix es preveu la instal·lació de bústies a les voreres per als sectors ja 
consolidats. 
 
 

    
Fig. 4.30 i 4.31 Xarxa de recollida pneumàtica de RSU (Font: Albert Gragera). 

 
 

    
Fig. 4.32 i 4.33 Bústies de recollida de RSU (Font: Albert Gragera). 
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c) REQUERIMENTS D’ESPAI 
 
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 del domini privat es reservaran a cada edifici espais verticals registrables per 
posar-hi les canonades a més d’una cambra de 2,5 x 7,5 m2 per encabir-hi les 4 
vàlvules de descàrrega. 
 
En el domini públic dins de l’àmbit d’actuació 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 la 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. 
 
 
 
d) ESQUEMA DELS ELEMENTS DE LA XARXA I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 
 

XARXA FUNCIONAL CARACTERÍSTIQUES

Elements Centrals Estació doble de 
recollida

Reserva de dos espais soterrats de 1.900 m2 amb sortida al carrer.

Xarxa de recollida 
pneumàtica

Àmbit dividit en 2 xarxes més o menys radials que serviran a 2 centrals.
Canonada de 500 mm de diàmetre + 2 tubulars de 50 mm de diàmetre.

Galeries de servei

Sales tècniques

Anella interior Xarxa de canonades
horitzontals

Arriba fins als espais tècnics de cada edifici.
Canonada de 500 mm + 2 tubulars de 50 mm.
Es definirà al Projecte d'Urbanització.

Espais tècnics Espais tècnics
Cambra de 20 m2 situada al primer soterrani per ubicar les vàlvules de 
descàrrega de brossa.
En els edificis d'habitatges haurà 4 vàlvules i 2 als industrials i oficines

Accés vertical Baixants verticals
Tubs de 500 mm de diàmetre.
Instal·lades dins d'un calaix registrable de 600 x 600 mm, amb comportes 
d'abocament a 1,20 metres del terra (Unitats de recollida).

ELEMENTS DEL MODEL 

Xarxa troncal

 Taula. 4.7 (Font: El·laboració propia a partir del PEI). 
 
 
 
4.2.3.2. CONTENIDORS 
 
El Pla Especial d’Infraestructures  preveu l’ús de dos tipus de contenidors, per al 
cartró i per al vidre. La seva ubicació es definirà als diferents Plans de Millora Urbana, 
amb espais accessibles amb camions a l’interior de les illes, llevat que es justifiqui la 
seva impossibilitat. 
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4.2.4. TELECOMUNICACIONS 
 
Els criteris per la construcció de la xarxa d’infraestructures de comunicacions del 
Poblenou, tant en espais públics com privats, tenen la finalitat de poder disposar 
d’una gran capacitat per oferir tot tipus de serveis de qualitat de telecomunicacions i, 
a la vegada, facilitar la seva instal·lació i manteniment. 
 
La xarxa es dissenya tenint en compte els operadors existents actualment i els que 
poden aparèixer en un futur, a més de definir una reserva d’espai de titularitat 
pública. 
 
 
a) ESTRATÈGIES DE COMUNICACIONS 

 
En els 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’ha previst la dotació a l’àmbit del 22@ de tot tipus 
d’infraestructura 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. A més, l’estesa de xarxes de 
telecomunicacions es farà de forma integrada a altres serveis, reduint d’aquesta 
manera costos i terminis. 
 
Les actuacions vindran precedides de Plans executius de Telecomunicacions dins dels 
plans d’urbanització, que es faran juntament amb els Plans Especials. L’estesa de la 
xarxa de cable a la via pública es farà seguint el pla d’etapes general establert. A partir 
d’aquesta cobertura s’aniran donant els serveis demandats ampliant la xarxa al ritme 
de la transformació d’illes o demanda de llicències d’activitats. 
 
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. D’aquesta manera, l’estructura de suport permetrà un ràpid 
desplegament dels diferents serveis. 
 
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. 
 
L’objectiu és aconseguir que el sector tingui millors serveis dels que es donen a 
l’actualitat a altres zones tecnològiques i un gran valor afegit respecte d’altres sectors 
de la ciutat. 
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b) SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ EN L’ÀMBIT 22@ 
 
Els sistemes de telecomunicació que tenen accés per mitjà físic són els següents: 
 
• Telefonia bàsica. Es tracta del servei telefònic de veu per parell de coure. Sobre 

aquest servei es pot transmetre veu, dades i imatges amb certes restriccions. A 
aquest grup es pot incloure també la XDSI (Xarxa Digital de Serveis Integrats), que 
permet un accés bàsic digital, o els nous sistemes ADSL, que permeten la 
comunicació d’alta velocitat sobre parells de coure convencional. 

 
• Serveis de cable. Els serveis per cable es distribueixen mitjançant cable coaxial o 

fibra òptica. Permet oferir serveis digitals interactius de banda ampla, internet, 
telefonia, etc. 

 
• Accés de fibra òptica. Els punts de tràfic intens, sigui per nombre de clients o per 

oferir serveis de molt alta velocitat, poden tenir accés directe per fibra òptica a les 
xarxes d’alta velocitat de diferents operadors per donar serveis de veu, dades i 
imatges. 

 
Aquests serveis arriben als edificis des dels carrers, i la distribució es fa de baix a dalt. 
 
Els sistemes de telecomunicacions que fan servir la transmissió per ones són els 
següents: 
 

- radiodifusió d’emissions de televisió i ràdio 
- recepció via satèl·lit 
- telefonia mòbil 
- sistemes d’accés al bucle local via ràdio 
- sistemes de radioenllaços 
- radioaficionats 
- sistemes de radiotelefonia privada 

 
Aquests serveis arriben a l’edifici per les antenes situades als terrats, i la distribució 
es fa de dalt a baix. 
 
 
c) ELEMENTS DE LA XARXA 
 
Aquestes xarxes es composen d’un seguit d’espais i/o conductes amb una funció 
específica. Aquests donaran cabuda a tots els possibles operadors que en un futur 
puguin arribar des dels seus centres de transmissió fins als seus clients mitjançant 
cables. 
 
Les xarxes principals consisteixen  en cables de fibra òptica dels diferents operadors 
que connecten les seves centrals (origen de les comunicacions de cadascún dels 
operadors) fins als nodes, centrals de zona o hubs. Aquestes xarxes discorren 
aprofitant grans infrastructures de canalitzacions existents, com ara la línia 4 del 
Metro. 
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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. 
 
Les xarxes troncals discorren des de les centrals, hubs o xarxes principals fins als 
diferents punts de consum. 
 
El prisma troncal de telecomunicacions discorre sota calçada, ja que és de preveure 
que sigui aquesta la zona que estigui més lliure de serveis. El prisma està constituït 
per 6 tubs corrugats amb cara interior llisa de 125 mm de diàmetre, col·locats en base 
3 i envoltats de formigó. 
 
 
 

 
Fig. 4.34 Execució del prisma troncal de telecomunicacions (Font: Albert Grarera). 
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Fig. 4.35 Cambra corresponent al prisma troncal de telecomunicacions (davant) 

(Font: Albert Grarera) 
 
 
 
 
El traçat d’aquest prisma es veurà interceptat per galeries i cambres. Aquestes últimes 
es col·locaran als xamfrans, podent ser de dos tipus: d’encreuaments i d’estesa. Les 
cambres d’encreuament es col·locaran allà on es produeixi la intersecció de dos 
prismes troncals, i s’utilitzaran per a l’estesa de cablejat i realització de connexions. 
Tindran unes dimensions interiors de 1,5 x 2,5 metres, amb una alçada lliure de 2 m, 
i la trapa centrada en l’arqueta. 
 
Les cambres d’estesa es situaran a la resta d’encreuaments i tindran les mateixes 
dimensions que les cambres d’encreuament. A l’entrada i sortida de les cambres 
d’estesa, el prisma es dividirà en dos, quedant dos ramals de tres i tres tubulars. 
 
Les tubulars de telecomunicacions seran explotades per diferents operadors, amb el 
que la claredat i la igualtat en la disposició dels tubs als ramals de connexió anteriors 
i posteriors a les arquetes i en el seu interior són aspectes importants. 
 
El prisma perimetral de telecomunicacions estarà constituït per 6 tubs corrugats amb 
cara interior llisa de 125 mm de diàmetre, disposats en base 3 i envoltats de formigó. 
 
Servirà de comunicació entre les sales tècniques, a través de galeries, i els fronts 
consolidats. 
 
Les galeries de serveis de les illes que es transformin totalment (o en la seva major 
part), estaran connectades a la xarxa troncal, i constituiran el punt d’accés a les illes. 
 
En totes les illes es construirà una xarxa de distribució sota la vorera. 
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A l’annex 1 es mostra la proposta de la xarxa de telecomunicacions (plànol 9.2) i les 
xarxes troncals i accessos a les illes (plànol 9.3). 
 
A la xarxa de telecomunicacions per l’interior de les illes i edificis distingim: 
 
Les sales tècniques. Contindran els equipaments necessaris per donar servei a la illa. 
Una d’aquestes sales serà de 50 m2 i l’altra de 25 m2. 
 
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’altre espai tècnic estarà situat al terrat o en la darrera 
planta de l’edifici, al costat de les antenes.  
 
 
d) ELEMENTS DE LA INFRASTRUCTURA COMUNITÀRIA DE TELECOMUNICACIONS 
 
Els recintes d’instal·lacions de telecomunicacions són els espais tècnics on 
s’instal·laran els elements de connexió, d’adaptació i de distribució dels diferents 
serveis de telecomunicacions dels possibles operadors que donin servei a l’edifici. 
Existirà un recinte inferior a nivell de cota d’entrada de l’anella o canalització d’enllaç i 
un en la part superior d’una zona comunitària de l’edifici connectats a través de la 
canalització principal de l’edifici. 
 
L’espai tècnic o recintes d’instal·lacions de telecomunicacions que reconeix la ICT 
(Infrastructures Comuns de Telecomunicacions) també són coneguts en la normativa 
com: 
 

- recinte inferior de l’edifici: RITI. 
- recinte superior de l’edifici: RITS. 

 
Els espais tècnics dels edificis tindran unes dimensions mínimes de 25 m2 als edificis 
comercials i d’oficines, i de 6 m2 als edificis residencials. 
 
Als terrats de tots els edificis nous o reformats hi hauran uns espais tècnics que 
contindran els equipaments necessaris per donar accés als serveis via radio. Les seves 
dimensions mínimes seran de 12 m2 als edificis comercials i d’oficines i de 6 m2 als 
edificis residencials. 
 
Aquesta part de la infrastructura comunitària està formada per (vegeu plànol 9.4): 
 

- la canalització principal (accés vertical). Connecta els dos recintes 
d’instal·lacions de telecomunicacions, passant per cadascuna de les plantes de 
l’edifici i connecta amb els registres de planta. 

 
- el registre de cada planta connecta la canalització principal amb la secundària. 

 
- el registre de pas és l’espai destinat al manteniment i punt de recolçament per a 

l’estesa de cables al llarg de la canalització secundària. 
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e) ELEMENTS DE LA INFRASTRUCTURA PRIVADA DE TELECOMUNICACIONS 
 
La canalització i registres interiors privats són les parts que suporten les xarxes dels 
serveis de telecomunicacions des del registre d’accés d’usuari fins al punt de presa 
d’usuari. Aquests elements se situen a l’interior dels habitatges, oficines o locals i 
aniran a càrrec de la propietat. 
 
Aquesta part de la infrastructura privada de telecomunicacions està formada per: 
 

- el registre d’accés d’usuari, que és la caixa de connexió entre la canalització 
secundària i la canalització interior d’usuari. 

 
- la canalització interior d’usuari surt del registre d’accés d’usuari i arriba a cada 

un dels punts de presa d’usuari a l’interior dels habitatges, locals o oficines. 
 

- el registre de pas és l’espai destinat al manteniment i punt de recolzament per a 
l’estesa de cables al llarg de la canalització interior d’usuari. 

 
- el punt de presa d’usuari és el punt que permet la connexió dels equips 

d’usuari amb les xarxes de serveis de telecomunicacions. 
 

- les àrees tècniques privades són espais de domini privat per albergar elements 
actius com PABX, nodes de xarxes locals, etc. 

 
 
 
e) ESQUEMA DELS ELEMENTS DE LA XARXA I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 
 

XARXA FUNCIONAL CARACTERÍSTIQUES

Elements Centrals Centrals, nodes, hubs Repartidor i concentrador dels senyals procedents de la capçalera o central, o 
d'altres centres de telecomunicacions.

Xarxa troncal Prisma modular de 6 tubs en base 3 de 125 mm de diàmetre.

Galeries de servei Galeria de servei
Accés a l'illa.
Connecta les illes a la xarxa troncal, transversalment als carrers.

Sales tècniques Sales tècniques
Hi haurà dues: 1 de 25 i altra de 50 m2.
Donarà accés de pas a les galeries.
Albergarà equips de telecomunicacions.

Anella interior Xarxa d'enllaç interior Uniran les sales tècniques amb els espais tècnics de cada edifici.
Espai per instal·lar dues safates de 30 x 10 cm.

Espais tècnics Espais tècnics (RITI)
Per albergar equips a nivell d'edifici.
Situat a la planta baixa.
Dimensions: 25/6 m2, segons ús industrial o residencial.

Accés vertical Accés vertical Connecta els espais tècnics amb la canalització secundària.

Distribució de planta
Canalització
secundària

Canalització horitzontal a cada planta.
Connecta el registre de planta amb els registres d'accés d'usuari.

Anella del terrat Anella del terrat Permet l'accés des del terrat fins a tots els RITS.
Haurà de ser com a mínim de 8 tubs de 40 mm de diàmetre.

Espais tècnics Espais tècnics (RITS) Ubicarà els equips dels serveis que s'han de situar al terrat a nivell d'edifici i 
les antenes.

Envolta les illes per les voreres (mobiliari urbà, escomeses fronts consolidats)

ELEMENTS DEL MODEL 

Xarxa perimetral
(illes no transformades)

Xarxa troncal

 Taula. 4.8 (Font: El·laboració propia a partir del PEI). 
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4.3. AVANTATGES DEL MODEL 22@ RESPECTE AL METÒDE CONSTRUCTIU 
TRADICIONAL.  
 
 
El sistema tradicional d’implantació de serveis en rasa consisteix en el soterrament de 
les conduccions situant-les directament al subsòl, sense utilitzar conductes 
preexistents. D’aquesta manera, no es possible realitzar cap tasca de manteniment o 
reparació sense aixecar el paviment existent. 
 
Els mètodes constructius d’implantació de les xarxes de serveis urbans han anat 
evolucionant en els últims anys per tal de solucionar els problemes existents derivats 
de les seves necessitats inherents: el transport i la distribució. 
 
Més recentment, la necessitat de racionalització del subsòl fa que apareguin les 
galeries de serveis com una proposta de disposició col·lectiva i ordenada dels serveis 
urbans. Aquestes són corredors subterranis destinats a allotjar les conduccions dels 
subministraments públics i que, ja siguin visitables o registrables, permenten el 
manteniment i reparació de les conduccions situades al seu interior, minimitzant 
l’impacte de les intervencions en la via pública. 
 
Per tal de fer una comparació amb el model de solució constructiva presentat al Pla 
Especial d’Infrastructures del 22@ (descrit anteriorment), primerament es descriuran 
els principals inconvenients del mètode tradicional d’implantació de serveis en rasa. 
 
 
4.3.1. PROBLEMES DERIVATS DE LA IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS URBANS EN 

RASA. 
 
 
4.3.1.1. ACCIONS FÍSIQUES SOBRE ELS SERVEIS URBANS 
 
El soterrament dels serveis urbans comporta una sèrie d’accions que afecten 
directament als materials i instal·lacions. Aquestes accions es poden classificar en tres 
grups: 
 

- accions mecàniques. Produïdes pel pes propi de les terres, sobrecàrregues d’ús 
del sòl, falta d’estabilitat del terreny i càrregues exteriors a que estan sotmesos. 

 
- accions químiques. Entre aquestes destaca la corrosió per presència d’aigua de 

fuites o infiltracions i també, efectes induïts per algunes de les pròpies 
conduccions. 

 
- accions biològiques. Acció bacteriana. 

 
 
4.3.1.2. DESORDRE AL SUBSÒL URBÀ 
 
El mètode tradicional d’implantació de serveis en rasa ha provocat històricament un 
desordre caòtic en el subsòl urbà, el que genera una gran dificultat a l’hora de 
coordinar els treballs entre diferents companyies i produeix una saturació de l’espai 
per la instal·lació de nous serveis. 
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Aquest desordre està originat per la manca de planificació i regulació de l’ús del 
subsòl, de tal manera que aquest es converteix en una zona de competència no 
reglada entre les diferents companyies. D’altra banda es tendeix a una concentració de 
les xarxes de serveis en les cotes més properes a la superfície, que són les de més fàcil 
accés, restant infrautilitzades les cotes més profundes.    
 
A més, el cost d’obtenció d’espai al subsòl és nul, el que es tradueix en una carrera 
entre les companyies de serveis per arribar abans que la resta. Una vegada la xarxa 
està executada cal pagar a la companyia per a que realitzi qualsevol trasllat. 
  
Així, la manca de normes efectives i la intensa competència per ubicar en un mateix 
espai serveis que s’interfereixen mútuament (quan no son incompatibles) condueix a 
un resultat caòtic.  
 
 
a) Factors que ocasionen el desordre  
 
El desordre és conseqüència de: 
 

- una ocupació ràpida i incontrolada del subsòl urbà per part d’usuaris 
circumstancials. 

 
- la manca de regulació de les condicions d’implantació de serve is en el subsòl, a 

diferència dels elements de superfície. 
 

- el desconeixement de la localització exacta dels serveis existents en els carrers. 
 

- la no retirada dels serveis un cop queden obsolets. 
 
 
Fins i tot existeixen raons derivades de factors inherents als processos d’urbanització i 
d’execució de les obres. El seu origen és causat per deficiències del planejament 
urbanístic, indefinicions del projecte d’urbanització o gestió deficient de l’execució de 
les obres. 
 
Les raons inherents al procés d’urbanització s’indiquen a continuació: 
 

- mal dimensionament. Una instal·lació de serveis correctament dimensionada 
requereix el coneixement dels paràmetres urbanístics de la zona a urbanitzar i 
dels sistemes generals existents o previstos. 

 
- falta de previsió de l’espai suficient per la implantació dels serveis sota les 

voreres. Malgrat es preceptiu que tot planejament urbanístic contempli 
l’esquema de xarxes de serveis existents, és freqüent el dimensionament de 
voreres en què no es possible encabir els serveis complint la normativa vigent. 
Així, la fase de planejament urbanístic condiciona la seva execució incorrecta. 

 
- Proliferació de responsables. La manca de coordinació s’accentua amb 

l’augment del nombre de responsables (un per a cada servei). 
 

- Dispersió de normatives existents. 
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- Criteris particulars en el moment d’interpretar les normatives. De vegades, els 

criteris varien fins i tot entre les diferents delegacions d’una mateixa empresa 
de serveis. 

 
- Punts conflictius. Cal destacar que hi ha un gran nombre de projectes amb 

indefinicions, en què no es tracta amb suficient rigor la implantació dels serveis 
en la zona de voreres. Normalment, no es fan perfils longitudinals ni seccions 
transversals dels serveis. 

 
 
Problemes generats per una mala gestió de l’obra. A les dificultats indicades 
anteriorment, cal afegir els causats a la desconeixença de: 
 

- l’ordre d’implantació dels serveis. 
 

- els punts exactes on s’han de col·locar els elements singulars. 
 

- com s’han de solucionar els trams de transició (amb variació de cota o traçat) 
degut als esmentats elements singulars. 

 
 

 
b) Conseqüències del desordre  
 
El desordre que caracteritza els serveis urbans implantats al subsòl generen 
problemes que es poden classificar en dos tipus: 
 

b1) problemes en el manteniment i l’eficàcia dels serveis: 
 
- avaries freqüents. 

 
- dificultat en la localització. 

 
- pèrdua d’eficiència del servei. 

 
- perillositat a l’obrir les rases. En el moment d’executar rases existeix el perill de 

trobar canalitzacions amb un alt grau de perillositat, com ara alta tensió, de les 
que ni tan sols es coneixia la seva existència. 

 
 

b2) problemes sobre el ciutadà: 
 
A les grans ciutats com és el cas de Barcelona és realitzen una gran quantitat d’obres 
en el subsòl com a conseqüència de la necessitat de reparacions. Aquest fet, fa que els 
ciutadants tinguin la idea de què el sistema no funciona, generant per aquest motiu 
nombroses crítiques. 
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4.3.1.3.  MANCA D’ACCESSIBILITAT PER REALITZAR UN MANTENIMENT PREVENTIU 
 
Qualsevol tipus d’instal·lació, canalització o cablejat requereix d’un cert manteniment 
que a conseqüència de les condicions d’implantació no es pot realitzar per manca 
d’accessibilitat. D’igual forma no es pot fer cap inspecció visual i així, els danys es 
manifesten quan ja s’han trencat les instal·lacions. 
 
 
 
4.3.2. COMPARACIÓ DELS MODELS CONSTRUCTIUS. 
 
 
4.3.2.1. IMPACTE DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
L’impacte del mètode constructiu en rasa és molt alt ja que l’actuació integral, és a dir, 
coordinant les diferents companyies, en àmbits ja consolidats comporta una major 
dificultat. 
 
L’empresa ACEFHAT s’encarrega de la coordinació i gestió de les obres de serveis que 
es duen a terme a la via pública de la ciutat de Barcelona. Entre les seves funcions 
també destaquen la identificació i recopilació de les previsions d'actuació a la via 
pública, l’estudi tècnic de les actuacions i la seva planificació. D’aquesta manera, 
mitjançant aquest organisme s’intenta minimitzar les afectacions produïdes durant les 
actuacions al subsòl. 
 
L’ACEFHAT mesura l’impacte de la construcció mitjançant un índex anomenat 
“impacte d’obra” (I) obtingut del producte de la durada (d), la longitud de cada 
actuació (l) i quatre coeficients que són funció del tipus de carrer afectat, 
característiques geomètriques del propi carrer (calçada, vorera, superficie ocupada, 
etc), qualitat de l’execució de l’obra i qualitat d’afecció a altres serveis. 
 
Així doncs, la fòrmula de càlcul és la següent: 
 
I = l x d x C1 x C2 x C3 x C4 
 
D’aquesta manera s’imposa una penalització a la companyia en funció de l’impacte 
ocasionat. 
 
També es verifiquen els rendiments de les companyies mitjançant la comparació de la 
durada real i la prevista, ja que aquesta diferència podria perjudicar a les companyies 
de serveis que han d’actuar a continuació. 
 
 
El model establert al 22@ (prismes + galeries) genera un impacte alt, no obstant això, 
es redueix l’impacte respecte al model tradicional com a conseqüència de la gestió 
integrada de tot l’àmbit. L’empresa municipal 22@bcn, S.A. s’encarrega de coordinar i 
avaluar totes les problemàtiques des de l’origen, evitant així endarreriments 
innecessaris. 
 
Utilitzant la formulació utilitzada per l’ACEFHAT en el calcul de l’impacte, la duració 
seria l’únic factor que es redueix, la resta es coincident. 
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4.3.2.2. QUALITAT DEL SERVEI 
 
La qualitat del servei prestada mitjançant l’execució en rasa és normal. Malgrat 
existeix la possibilitat d’instal·lar noves tecnologies, no hi ha facilitat a l’hora de 
realitzar el manteniment i/o reparacions. Com a conseqüència de la manca de 
manteniment el nombre d’avaries és elevat. 
 
Contràriament, la qualitat del servei amb el sistema presentat al 22@ és pot qualificar 
de molt alta ja que, d’una banda, es fan servir les últimes tecnologies i d’altra banda 
existeix una forma jerarquitzada d’organitzar-les que genera nombroses avantatges. 
 
En primer lloc, la flexibilitat de la xarxa mallada homogèniament per tot un entramat 
de prismes troncals i galeries permet assegurar el servei als usuaris per un lloc o per 
altre. 
 
A més, cada servei en particular comptarà amb els últims avenços tecnològics. 
Destaquen: 
 

- el servei de climatització centralitzada. 
 
- el servei de recollida pneumàtica selectiva. 
 
- xarxes potents d’electricitat i telecomunicacions. 

 
- gestió estratègica de les xarxes: implantació de càmeres de televisió i sistemes 

de detecció de volums i velocitats de trànsit. 
 
- dotació de grans aparcaments públics amb sistemes de detecció del grau 

d’ocupament. 
 
 
 
4.3.2.3. FACILITATS QUE APORTA A L’USUARI 
 
La implantació en rasa no ofereix cap facilitat, ans al contrari, únicament genera 
molèsties als usuaris de la via pública durant la duració de les obres de reparació i 
implantació de nous serveis (operadors). A més, no es possible realitzar cap tipus de 
manteniment preventiu de les instal·lacions. 
 
En comparació, el model 22@ presenta tot un seguit d’avantatges. 
 
El fet que les xarxes siguin registrables i visitables permet la realització de tasques de 
manteniment, evitant així en un percentatge molt elevat el nombre de futures avaries. 
No obstant, en cas d’avaries el model jeràrquic d’espais permet l’operabilitat a través 
de les galeries i l’anella interior, evitant així la necessitat d’aixecar la vorera per 
realitzar la rasa corresponent. De tot l’anterior es dedueix que l’afectació sobre l’usuari 
és pràcticament nul·la ja que la reparació de l’avaria és pràcticament immediata. 
 
Un altre aspecte a tenir en compte és el fet de que tot l’àmbit està completament 
mallat: tota illa tindrà com a mínim dues connexions amb altres illes, amb el que si 
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una part de la xarxa quedés sense funcionament, haurien connexions que permetrien 
a l’usuari rebre el servei. 
 
Per altra banda, la flexibilitat del model permetrà donar serveis punters tant a les 
noves edificacions com als fronts consolidats a través d’un prisma perimetral que 
envolta l’illa. 
 
 
Respecte a la qualitat que cada servei aporta individualment a l’usuari: 
 

- la recollida pneumàtica permet a l’usuari fer reciclatge de forma còmoda sense 
necessitat de sortir del seu edifici i, al mateix temps, s’eviten molèsties pròpies 
de la recollida tradicional de contenidors. 

 
- la climatització centralitzada suposa una externalització del servei. 

 
- la gestió estratègica de les xarxes permet a l’usuari que es desplaça en 

qualsevol medi de transport conèixer mitjançant una xarxa informativa l’estat 
actualitzat de les xarxes. 

 
- la dotació d’aparcaments en llocs reservats evitarà l’ocupació de la via pública. 

 
- les xarxes de transport afavoriran la mobilitat. Es crearà una xarxa ortogonal 

d’autobusos i una xarxa de carril bici per tot l’àmbit. 
 
 
4.3.2.4. CRITERIS MEDIOAMBIENTALS I DE SOSTENIBILITAT 
 
La construcció en rasa genera soroll en la via pública en el moment d’execució de les 
obres i redueix generalment la vida útil de les instal·lacions. 
 
En contraposició, el model constructiu mitjançant la construcció de prismes i galeries 
actua com a protector de les conduccions, allargant la seva vida útil. 
 
El punt bàsic respecte al medi ambient és l’ús eficient de l’energia, principalment pel 
que fa a l’energia elèctrica, el transport i el condicionament dels edificis. 
 
En l’àmbit 22@ s’aplicarà una metodologia anomenada demand side management 
consistent en 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 de 
consum d’una manera més regular. Aquesta metodologia s’aplica tant per consum 
elèctric com pel consum d’energia calorífica combinant diferents mesures: aplicació 
d’equips i aparells eficients, ús d’acumuladors, ús de determinades fonts d’energia, 
etc. 
 
Les actuacions relacionades amb la racionalització de l’ús de l’energia en el transport 
estaran vinculades amb la gestió integral. Aquesta contempla la sincronització dels 
semàfors, potenciació del transport públic i l’aplicació de la senyalització lluminosa 
amb leds. 
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En quant als sistemes de climatització d’edificis es proposa la producció centralitzada 
de calor i fred amb l’objectiu de realitzar una millor gestió tant de la producció com del 
consum. 
 
Altres innovacions que contribueixen a la sostenibilitat són: 
 

- la recollida pneumàtica selectiva que facilita el reciclatge. 
 
- l’ús d’aigua freàtica per usos de reg de jardins, climatització, etc. però sempre 

amb criteris de sostenibilitat (limitant les captacions a la recàrrega). De forma 
simultània es minimitzen problemes ocasionats per l’ascens del nivell freàtic. 

 
- la producció local d’energia. Generació d’energia a petita escala 

(microgeneració). Amb això es pretén augmentar la garantia de servei i 
aconseguir la diversificació de les fonts de proveïment. 

 
  
4.3.2.5. COST DE MANTENIMENT I REPARACIÓ D’AVARIES 
 
El cost de reparació de serveis en rasa és molt elevat degut a la necessitat d’aixecar el 
paviment de la vorera afectant de vegades, no només al servei que es pretén arreglar, 
sinó també altres serveis que es troben sobtadament.  
 
En el cas del model 22@ el cost és molt baix ja que al tenir tot l’àmbit mallat 
mitjançant xarxes registrables o visitables, el cost de reparació és redueix al cost 
d’arreglar l’element que s’ha fet malbé. 
 
D’altra banda, el temps que dura la reparació és en comparació pràcticament 
negligible. 
 
Aquest és un dels grans avantatges del model proposat mitjançant prismes i galeries. 
 
La registrabilitat dels prismes troncals de transport de telecomunicacions i energia 
elèctrica mitjançant arquetes, farà que es pugui realitzar un manteniment de forma 
fàcil, còmoda i barata. 
 
Més facilitats es donen a les galeries transversals i a l’anella interior visitables. En 
aquestes, a més de la ràpida localització i actuació sobre l’avaria, ni tan sols s’ha 
d’ocupar el carrer. 
 
 
4.3.2.6. COST ECONÒMIC 
 
El cost econòmic d’instal·lar serveis en rasa no es limita al cost d’executar la rasa, 
instal·lar el servei i realitzar el rebliment de la mateixa. Aquest cost s’ha de multiplicar 
pel número de reparacions que s’han de realitzar al llarg de la seva vida útil. 
 
El model 22@ suposa una forta inversió econòmica inicial de construcció de les 
infrastructures i inversió en tecnologia. No obstant, cal tenir en compte que les 
infrastructures constitueixen d’alguna forma el capital fix d’una ciutat. Per altra 
banda, l’estesa de les xarxes de forma integrada permetrà aconseguir una reducció de 
costos i terminis. 


