
El sistema de recollida pneumàtica va aparèixer a Barcelona l’any 1992 com a necessitat 

de trobar solucions alternatives a la recollida convencional d’escombraries. Aquest tipus 

de recollida el troben a diverses zones de Barcelona com ara el Casc Antic, la Via Olímpi-

ca, el Fòrum i el nou Districte d’activitats el 22@, entre d’altres. Aquest sistema de recollida 

automàtic és un gran avenç tecnològic que suposa un augment de qualitat de vida dels 

usuaris, ja que es redueixen els sorols i les emissions de gasos, i una millora mediambiental 

de la ciutat, amb l’eliminació dels vehicles recol·lectors i dels contenidors al carrer.

FUNCIONAMENT

Els sistemes fi xes de recollida pneumàtica es composen de tres parts diferenciades:

1. Punts d’abocament

Les escombraries s’introdueixen en el sistema mitjançant unes comportes d’abocament 

o boques d’entrada, connectades a través d’uns baixants verticals amb les vàlvules d’es-

combraries. Les bosses queden retingudes per la vàlvula, que queda tancada fi ns al mo-

ment que es produeix l’operació de recollida.

2. Xarxa de transport

Quan la vàlvula s’obre, comença el procés de recollida, els residus cauen per gravetat / 

aspiració dins del corrent d’aire de la canonada de transport, de 500 mm de diàmetre i 

d’espessor variable. A l’extrem de cada ramal de canonada, s’instal·la una vàlvula d’aire 

que regula l’entrada d’aquest al sistema per tal de crear corrent.

3. Central de recollida

Des de la central, a través d’uns ventiladors en sèrie es realitza l’aspiració de les escombra-

ries i es proporcionen els senyals i l’aire comprimit necessari per accionar tots els elements 

que integren el sistema, de manera que aquest és totalment autònom i només necessita 

subministrament elèctric de la central. Un cop arriben les escombraries a la central, són 

separades de l’aire de transport i cauen a dins d’un contenidor on són compactades. 

El canvi de contenidors plens per buits es fa mitjançant un transportador automàtic o 

un pont grua.  L’aire de transport és expulsat a l’exterior, després de passar per un fi ltre 

on s’eliminen les partícules de pols i olors. Finalment, un camió transporta els contenidors 

plens a la planta de tractament, i un cop buits es tornen a la central.

RECOLLIDA SELECTIVA

El sistema pneumàtic és vàlid per la recollida de residus orgànics, envasos, paper i rebuig. 

Aquestes quatre tipologies de residus es distribueixes segons el seu ús en els tres punts de 

recollida situats a l’interior de l’illa.
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Lluminària 02  

-LEAF LAMP PENDANT (diàmetre - 130cm)

-Green Furniture Concept

-Color Blanc

-Làmpada TUB LED

-Temperatura de Color 4000ºK

S’ha escollit aquesta lluminària per al vestíbul d’entrada a 

la residència doncs, el seu disseny de formes orgàniques 

contrasta perfectament amb les línies rectes que confor-

men aquest espai. Alhora constitueix un element d’alta 

absorció acústica doncs està fabricada amb feltre de lla-

na. L’agrupació de diferents lluminàries en permet diferen-

ciar espais diversos al vestíbul d’entrada.

Lluminària 01  

-Empirico (154cm x 39cm))

-Artemide

-Color Blanc

-Làmpada TUB LED 

-Temperatura de Color 4000ºK

S’ha escollit aquesta lluminària per al taulell de recepció.  

El seu disseny ens permet agrupar-ne dos o més elements 

per donar continuïtat al taulell i mantenir una il·luminació 

constant i adequada. 

Lluminària 03

-HIDE - Quadrat (14x11,8cm)

-Artemide

-Color Negre

-Làmpada LED 

-Temperatura de Color 4000ºK

S’ha escollit aquesta lluminària per a les zones comuns i  

passeres. El seu disseny amaga completament la làmpada 

restant simplement visible un retall al fals sostre.

Lluminària 04

-HIDE - Cercle (14x11,8cm)

-Artemide

-Color Negre

-Làmpada LED 

-Temperatura de Color 4000ºK

S’ha escollit aquesta lluminària per a la il·luminació d’es-

pais interiors de la residència. El seu disseny permet ama-

gar completament la làmpada al falç sostre.

Lluminària 05

-Frame Horitzontal/vertical (70x2,5cm))

-LAUFEN

-Color Cromat mat 

-Làmpada LED 

-Temperatura de Color 4000ºK

S’ha escollit aquesta lluminària per als lavabos i vestidors 

del personal. La fi na línia LED ens permet il·luminar aquests 

espais amb un caràcter marcat personalitzant.
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