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Al març de 2005, la societat municipal  del 22@ Barcelona 

va adjudicar per mitjà d’un concurs públic la concessió 

del servei de climatització centralitzada en l’àmbit del Po-

blenou – 22@ a l’empresa Districlima.

El projecte de climatització centralitzada implantada en el 

districte 22@Barcelona constitueix un sistema més sosteni-

ble, econòmic i efi cient que els sistemes convencionals, ja 

que combina la generació de fred i calor amb la utilització 

de tecnologies més específi ques que minimitzen les pèrdu-

es energètiques. Aquesta xarxa urbana de distribució de 

calor i fred s’utilitza per a la calefacció, climatització i l’ai-

gua calenta sanitària.

El sistema es fonamenta en una central generadora de 

fred i calor a partir d’energies alternatives, gas i/o electrici-

tat que es distribueix en les edifi cacions de l’entorn mitjan-

çant una xarxa de conduccions d’aigua freda i calenta.

Amb el sistema de 22@Barcelona s’aconsegueix un estalvi, 

tant a escala econòmica com d’emissions de CO2. Dis-

posa d’un 40% més d’efi ciència energètica respecte als 

mecanismes tradicionals, un estalvi en costos superior al 

10% i la maximització de l’espai dels edifi cis.
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