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3. ESTAT ACTUAL DEL PLA 22@ 
 
Des de l’aprovació del projecte, la transformació el districte 22@ ha estat intensa i 
sostinguda. 
 
En els primers quatre anys, s’ha iniciat la renovació de més del 50% de les àrees 
industrials del Poblenou, mitjançant 40 plans de millora urbana. Aquests projectes 
permeten posar en el mercat 1.240.420 m2 de sostre per a nous espais productius, que 
concentraran el 60% de la oferta prevista en Barcelona pels propers anys.  
 
El sector immobiliari ha apostat decididament pel projecte 22@: 31 dels 40 plans 
aprovats han estat promoguts pel sector privat i, en els sectors estratègics impulsats per 
l’Ajuntament de Barcelona, els operadors ja han introduït en el sector de 
comercialització més de 500.000 m2 de sostre. 
 
El projecte 22@ ha tingut, igualment, una gran acollida en l’àmbit empresarial: més 
d’una setentena de les empreses més destacades en els seus respectius sectors ja s’han 
instal·lat en el districte 22@ Barcelona o estan en procés de construcció de les seves 
seus corporatives i, només en noves localitzacions, l’activitat econòmica del districte 
s’ha incrementat en uns 250.000 m2. 
 
En conseqüència, des de l’aprovació del pla 22@, el Poblenou ha enriquit 
significativament la seva indústria productiva, que està evolucionant decisivament cap a 
les activitats urbanes més intensives en coneixement. Amb l’execució del pla 22@ 
s’incrementaran entre 100.000 i 130.000 els llocs de treball del sector, i el Poblenou 
passarà de concentrar el 4% de l’activitat econòmica de la ciutat, a concentrar-ne més 
del 15%. [1] 
 
 
3.1 DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DEL PLA 22@ 
 
Tal com s’ha explicat amb anterioritat, amb objecte de permetre un millor ajust dels 
diversos programes funcionals en el seu entorn urbà i de no produir incidències 
traumàtiques en els usos i funcions actuals, el projecte 22@ no determina des de 
l’origen l’ordenació detallada i precisa de cada part del territori, sinó que permet que la 
fotografia final de la transformació es vagi definint progressivament, en funció de les 
característiques de cada projecte i el seu entorn. 
 
El pla 22@ delimita 6 àrees, que es desenvolupen per iniciativa pública, amb l’objectiu 
que configurin nous elements d’estructura urbana que actuïn de motors en la 
transformació del barri, a través de la implantació d’activitats estratègiques per a la 
creació de noves dinàmiques del sector. L’ordenació d’aquests sis àmbits (Llull – 
Pujades llevant, Llull – Pujades Ponent, Perú – Pere IV, Campus Audiovisual, Parc 
Central i Eix Llacuna), que representen el 46% de l’àmbit total de transformació, ja ha 
estat aprovada i permet definir l’ordenació de 924.427 m2 de sòl.  
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 Fig. 3.1: Àrees de desenvolupament promogudes per iniciativa pública. 
 Font: www.bcn.es 
 
La renovació del territori no inclòs en les sis àrees anteriors pot ser impulsada per 
iniciativa privada o pública, mitjançant diversos tipus de plans: plans d’illa, plans de 
parcel·les de més de 2.000 m2, plans d’edificis industrials consolidats, plans d’edificis 
d’interès i plans de fronts consolidats d’habitatges. Des de l’aprovació del projecte 22@, 
han estat aprovats 31 plans en aquests àmbits no predeterminats i 3 plans especials 
d’equipaments. 
 
En total, els 40 plans aprovats permeten definir l’ordenació de 1.046.805 m2 de sòl i 
concreten els paràmetres urbanístics necessaris per a la creació de 1.240.420 m2 de nou 
sostre d’activitat econòmica, 113.239 m2 de nou sòl per a equipaments i espais lliures i 
2.262 habitatges amb algun règim de protecció pública, dels que un mínim del 25% ho 
seran en règim de lloguer.  
 
 
Gestió urbanística i patrimonial 
 
La gestió urbanística és l’element que permet fer realitats les previsions contingudes en 
els plans aprovats. Des de l’aprovació del projecte 22@, s’han constituït 9 entitats 
urbanístiques col·laboradores i s’han aprovat definitivament 24 instruments de gestió. 
Això suposa que 769.201 m2 de sostre total ja tenen definit el procés de gestió 
urbanística, dels quals 540.000 m2 es destinaran a nous usos productius, 83.439 m2 a 
equipaments, 141.306 m2 a nous habitatges de protecció i 4.456 m2 a nous habitatges no 
convencionals.  
 
Algunes actuacions especialment destacades en matèria de gestió urbanística han estat: 
les unitats d’actuació (UA) nº1 i 2 del PERI Llull – Pujades Llevant, les UA nº 1 i 2 del 
PERI Campus Audiovisual, la UA nº 1 del PERI Parc Central i la UA nº 3 del PERI Eix 
Llacuna.   
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Pel que fa a la gestió patrimonial dels sòls resultants, cal destacar la constitució de la 
societat mixta Mediacomplex S.A. per al desenvolupament del conjunt de l’equipament 
audiovisual de Ca l’Arañó i la subscripció de diversos convenis d’habitatge de protecció 
(amb el PMH, la FAVB, CCOO i UGT), que permetran construir 608 nous habitatges 
protegits. 
 
Així mateix, des de l’aprovació del projecte 22@ s’han sol·licitat llicències d’obres per 
construir 301.615 m2 de sostre productiu, 7.325 m2 de sostre d’equipaments, 38.785 m2 
de sostre d’habitatge i 3.621 noves places d’aparcament. 
 
En els següents apartats es farà una descripció acurada de les diferents maneres de 
promoció dels plans urbanístics dins de l’àmbit del 22@, tot aportant en cada cas un 
exemple de pla aprovat per l’ajuntament. 
 
 
3.1 1 Plans promoguts per Iniciativa Pública 
 
3.1.1.1 Plans d’àmbit predeterminat 
 
Desenvolupen àrees especialment sensibles del Poblenou que, a través del planejament i 
la gestió pública, han d'actuar de motors en la transformació del barri. Contribueixen a 
obtenir grans peces de verd i equipaments, localitzades estratègicament que, juntament 
amb les existents, configuren un sistema complert i complex en tot el territori. La 
transformació d'aquestes àrees cal desenvolupar-la de forma progressiva i adaptada a les 
preexistències, per tal de no produir incidències traumàtiques en els usos actuals. 
 
PMU per a la Reforma Interior del Sector Perú- Pere IV 
 
L'àmbit d'aquest Pla de Millora Urbana (PMU) és el format per les set illes cadastrals 
situades entre els carrers Paraguai (prolongació del carrer Perú), Maresme, Cristóbal de 
Moura i Josep Pla. 
 

 
 Fig. 3.2: PMU del sector Perú-Pere IV. 
 Font: www.bcn.es 
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Com a resultat del procés d'al·legacions i de l'evolució del conjunt de circumstàncies en 
les que s'emmarca el procés de transformació de la MPGM 22@, es reformula el 
planejament d'aquest àmbit de Perú Pere IV, al qual s'incorporen diverses precisions, 
ajustos, variacions, etc., alguns prou substancials per justificar una nova aprovació 
inicial i un nou període d'informació al públic. 
 
La delimitació dels subsectors en aquest PMU es fonamenta, entre d'altres raons, en la 
voluntat de no forçar innecessàriament la transformació d'activitats en funcionament i 
compatibles amb els usos del sector i d'evitar, d'aquesta manera, uns costos molt elevats 
i prescindibles. Al contrari, el PMU difereix la transformació i els seus costos a un 
moment futur ara indeterminat, en què les circumstàncies socioeconòmiques ho 
permetin, en funció dels graus d'obsolescència o d'amortització d'indústries, 
d'acabament de contractes d'arrendament, d'evolució de la demanda de sòl transformat, 
etc.  
 
Es delimiten sis subsectors de transformació, que hauran de desenvolupar-se amb plans 
de millora urbana (PMU) derivats, en els que es precisin el conjunt de drets i deures 
previstos en la MPGM 22@ i en el PMU present. Correspon a la iniciativa privada 
formular i promoure els PMU derivats 
 
L'Ajuntament de Barcelona va aprovar definitivament aquest pla el 14 de febrer de 2003 
 
 
PERI del sector Llull – Pujades llevant 
 
El Pla Especial de Reforma Interior (PERI) proposa una ordenació unitària, de gran 
escala, de les tres illes que configuren el front del carrer Llull, entre Bac de Roda i Selva 
de Mar, acumulant en aquestes tres illes quasi tot el programa edificatori vinculat a les 
activitats productives i activitats @. Amb aquesta ordenació s’allibera un gran saló 
d’espai lliure d’àmbit local de 360 m de llarg per 30 d’amplada, que se suma a un 
sistema intersticial de verd entre les places del Poblenou i el parc de Diagonal Mar, 
configurant un gran espai lliure al llarg del carrer Llull, de 67 m d’amplada entre 
façanes. 
 
La façana d’aquest saló es resol amb un sistema d’edificis apantallats que se superposen, 
formant diferents plans retranquejats respecte de la línia de façana principal, d’alçades 
variades, entre 7 i 12 plantes, unificades per un sòcol comú de 3 plantes. Aquests 
diferents edificis es van trencant per deixar visible la presència dels elements més 
llunyans i alleugerir l’impacte de la nova façana sobre el saló de Llull. Per tancar aquest 
saló, en el punt de contacte amb el carrer Bac de Roda, s’articula l’espai amb un edifici 
d’alçada mitjana separat de la gran peça unitària. 
 
Totes les cessions d’equipament, habitatge protegit i serveis tècnics, es situen a l’illa 
situada entre els carrers Pallars i Pujades, reforçant l’estructura d’espais de dotació del 
PERI Diagonal Poblenou. Amb aquesta estratègia es manté la unitat i l’escala de 
l’operació de conjunt, desbloquejant la transformació d’aquesta illa i qualificant amb els 
nous equipaments i edificis residencials el caràcter més cívic del carrer Pujades dins de 
la homogeneïtat dels carrers de la malla de l’Eixample. 
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Al triangle format per l’illa compresa entre Av. Diagonal, Selva de Mar i Llull, 
majoritàriament qualificat de 7@ es proposa una ordenació que potencia la façana de la 
Diagonal i estructura aquesta gran peça d’equipament. Així mateix, dóna una 
formalització més coherent tant per la mida com per la posició respecte a l’espai lliure 
previst. 
 
Per a la seva gestió urbanística, el Pla delimita tres unitats d’actuació independents i 
discontínues, constituïdes, cada una constituïda per una de les tres illes situades entre els 
carrers Pujades i Llull i una part de l’illa amb front al carrer Pallars. L’Ajuntament de 
Barcelona s’ha reservat l’impuls públic de dues d’aquestes unitats, corresponent a la 
iniciativa privada impulsar la tercera. 
 
L'Ajuntament de Barcelona va aprovar definitivament aquest pla el dia 20 de desembre 
de 2002. 
 
 
PERI del sector del Campus Audiovisual 
 
L’ordenació proposada segueix estrictament la trama projectada per Cerdà, però 
reagrupant les illes segons el valor urbà dels carrers que les envolten. És a dir, establint 
una certa jerarquia viària que origina la formació de illes dobles, introduint, d’aquesta 
manera, un canvi d’escala sondejat abans a la Vila Olímpica amb molt bons resultats. 
 
Un cop establert i reafirmat el binomi trama viària - ordenació edificatòria tal i com es 
descriu en els plànols, s’ha optat per dotar l’àmbit d’una certa monumentalitat que li 
confereix el fet d’ésser façana de l’avinguda Diagonal i de la vocació d’agrupar les 
activitats del Campus Audiovisual o Ciutat de la Imatge. Per tant, atenent la generosa 
voluntat de monumentalitzar l’avinguda Diagonal en aquest tram que, avui per avui és, 
tanmateix, un darrera de la plaça de les Glòries, però sobretot, per a fer costat a la 
solitària singularitat dels edificis en alçada més pròxims, s’han aplegat gairebé totes les 
activitats productives i les @ en un seguit d’edificis que, com una cascada de capses 
apantallades, s’han disposat perpendicularment a la Diagonal deixant que l’espai flueixi 
entre elles cap a l’interior del campus i, per tant, cap a l’interior del Poblenou. 
 
S’han explorat les possibilitats que ofereix la nova implantació de l’edificació, 
l’alliberament de l’espai lliure i la permeabilitat de les plantes baixes, recolzats en la 
trama Cerdà. 
 
S’ha volgut provocar la barreja social, d’usos i d’activitats diverses en tot el sector del 
PERI. És a dir, fomentar, en la mesura del que ha estat possible i depenent de les 
tipologies dels habitatges i de la mida de les oficines, la convivència entre diferents 
grups socials, entre gent d’edats diverses, entre gent que treballa i viu en el sector o que 
només hi treballa o només hi viu. L’amalgama que formen l’ús residencial de diferents 
tipus, les diverses activitats @ i les de lleure, són un dels trets fonamentals d’aquest pla. 
 
S’ha reforçat l’exigència de l’eix Auditori/Teatre Nacional – Ciutat de la Imatge 
mitjançant el carrer Bolívia. 
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S’han respectat al màxim els edificis industrial susceptibles de rehabilitar, incorporant 
visualment, mitjançant l’alliberament de perspectives entre els edificis alts del PERI, la 
torre singular que es construeix en l’illa veïna al costat de la Plaça de les Glòries. 
 
L’Ajuntament de Barcelona va aprovar definitivament aquest pla el dia 20 de juliol de 
2001. 
 
 
PERI del sector Parc Central 
 
El Pla Especial valora la superposició de la morfologia de base industrial de grans peces, 
que defineix uns espais interns de mida intermitja, sobre la macroestructura de carrers 
de l’Eixample, i proposa una mecànica de substitució de volums, sobre la pauta de la 
descomposició actual dels complexes fabrils sobre parcel·laris existents. Així es creen a 
l’interior espais lliures, nous àmbits de relació i accessibilitat, es valoren els antics 
passos com a llocs que qualifiquen especialment algunes de les noves edificacions per a 
activitats productives i es defineix un teixit urbà propi i característic d’aquest àmbit. 
 
En base a aquesta mecànica de substitució es proposa una edificació d’alçada variable 
entre B+3 i B+7, relacionada per petits espais públics, de mida molt controlada per 
permetre un contacte entre volums relativament pròxim. 
 
L’ordenació del conjunt proposa un tractament de la façana del Parc Central, 
redibuixant-ne els límits de l’edificació per assegurar la permeabilitat entre el gran verd 
central i els petits espais lliures interns, i integrar millor les diferents peces estructurals 
d’aquest sector al voltant de les dues grans vies no ortogonals de Poblenou, la Diagonal 
i Pere IV 
 
Aquesta cruïlla recull, en la proposta que enquadra el PERI en el sistema urbà del 
Poblenou, un tractament del sistema viari que dóna continuïtat a les dues diagonals i al 
carrer Espronceda, que defineix un final clar per al carrer Cristóbal de Moura, de més de 
30m. d’amplada segons el PGM, i que té continuïtat més enllà del Besòs. 
 
L’Ajuntament de Barcelona va aprovar definitivament aquest pla el dia 29 de Octubre 
de 2001. 
 
 
PMU del sector Llull – Pujades ponent 
 
El Pla de Millora Urbana del sector Llull – Pujades ponent és el projecte de renovació 
més extens de l’àmbit 22@: abasta una superfície de 318.160 m², que equival a unes 18 
illes de l’Eixample. Comprèn el conjunt d’illes qualificades de 22@ a banda i banda del 
carrer de Pujades entre els carrers de Joan d’Àustria i de Roc Boronat, a més de tres illes 
situades entre els carrers de Llull, Ramon Turró, Àvila i Roc Boronat i la part de les 
illes delimitades pels carrers de Llull, Ramon Turró, Joan d’Àustria i Pamplona que fa 
front al carrer de Llull. L’àmbit del Pla es recolza sobre el carrer de Pujades, que fou 
l’accés històric al Poblenou des de Barcelona, i inclou els nuclis tradicionals de Can 
Trullàs i del Barri de la Plata. 
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 Fig. 3.3: PMU del sector Llull- Pujades ponent. 
 Font: www.bcn.es 
 
Aquest PMU té l’objectiu de recuperar formal i funcionalment un teixit industrial molt 
heterogeni, que destaca per tenir un alt nombre d’activitats productives en funcionament 
i una important implantació residencial, i és el resultat d’un ampli procés de participació 
ciutadana, canalitzat a través de l’Ajuntament i l’Associació de Veïns del Poblenou. 
 
El Pla estableix una transformació progressiva i sostenible, que aposta pel manteniment 
del teixit econòmic i social del sector i reforça la convivència de les noves activitats 
amb les existents, alhora que afavoreix la rehabilitació d’habitatges, edificis i conjunts 
industrials d’interès per a equipaments públics i usos privats.  
 
Un dels principals objectius d’aquest Pla és reforçar la vitalitat dels carrers de Pujades i 
Ramon Turró, que connecten el nucli històric de Poblenou amb el centre de la ciutat, 
amb nous habitatges i equipaments que en garanteixin l’ús social al llarg de tot el dia. A 
més, el Pla proposa la creació de nous espais lliures que potencien les connexions entre 
aquests carrers horitzontals i permeten recuperar antics passatges o reforçar elements 
arquitectònics d’interès, com ara xemeneies o antigues naus industrials. 
 
La transformació genera grans peces de sòl públic, que permeten configurar un punt 
central de concentració d’espais lliures i equipaments a l’illa delimitada pels carrers de 
Badajoz i de Ciutat de Granada, entre Pallars i Ramon Turró, amb 11.600m² de sòl 
públic, i situar una gran peça de 6.200m² d’equipament entre els carrers de Llull, Ramon 
Turró, Badajoz i Ciutat de Granada, que contribuirà a atendre els requeriments del Pla 
d’Equipaments del Poblenou. 
 
Alhora, el Pla defineix una peça de serveis tècnics amb 500 places d’aparcament al 
carrer de Llull, entre els carrers de Zamora i de Pamplona, que engloba en el seu àmbit 
d’influència a la major part dels edificis industrials consolidats de la zona que no 
disposen d’aparcament en el propi edifici. 
 
Tenint en compte la gran quantitat d’edificis consolidats i la barreja d’usos que hi ha en 
l’àmbit de planejament, la transformació es planteja de manera gradual i adaptada en el 
temps.  
 
El Pla defineix un conjunt d’intervencions que permeten inserir nous edificis i activitats 
en una part del teixit existent (concretament en el 42,27% del total qualificat de 22@) a 
través de plans derivats, i deriva la resta del sòl cap a altres mecanismes de 
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transformació progressiva, per tal d’assegurar la continuïtat dels processos productius i 
el manteniment de l’estructura socio-econòmica del sector. 
 
 
PERI de l’Eix Llacuna  
 
El PERI Eix Llacuna es proposa amb una triple intenció: establir un eix estructurant que 
reforci la relació mar-muntanya del sector, donar continuïtat al vial com a part del 
sistema de carrers primaris del Poblenou, i reforçar les condicions urbanes i de 
centralitat del nucli històric i residencial del barri. Es tracta d'establir les condicions 
d'ordenació i transformació de les vores del carrer Llacuna, de forma que incorpori 
espais lliures, dotacions i activitats. Aquest nou eix configurarà, conjuntament amb la 
Rambla del Poblenou i el carrer Marià Aguiló, un sistema triple situat pràcticament al 
centre del districte d'activitats 22@, i es constituirà com un itinerari entre el Parc del 
Clot i el Parc Litoral, acollint tant equipaments com activitats terciàries i habitatges. 
 
L'ordenació proposada es basa en els següents criteris: 
 
1. Configurar l'espai del carrer Llacuna en base a una doble alineació de façanes: en un 
primer terme, i seguint l'alineació del carrer, edificis de 20 m d'alçada màxima, i en 
segon terme edificis d'alçada superior, variable entre 32 i 48 m. Les relacions formals i 
compositives entre aquests edificis configuren una estructura d'escala superior a la malla 
Cerdà, reforçant la condició d'eix unitari del conjunt. 
 
2. Establir una seqüència d'espais lliures de mida mitjana com a ampliació de l'espai 
públic dels carrers de 20 m, conformant un encreuament-plaça en el punt de màxima 
substitució del teixit existent, Pallars-Llacuna, i un buidat d'alineació a mig recorregut 
del nou vial, entre Ramon Llull i Ramon Turró.  
 
3. Garantir la barreja d'usos, públics i privats, activitats, edificis existents i nova 
arquitectura, varietat volumètrica i tipologia al llarg del carrer Llacuna, per reforçar les 
característiques de mixtura urbana pròpies del barri, que es reconeixen com a 
fonamentals del nou districte d'activitats 22@. 
 
4. Assegurar les condicions de continuïtat dels carrers horitzontals, especialment 
Pujades i Ramon Turró, en base als usos i les tipologies que més asseguren l'ús social 
del carrer al llarg de tot el dia: el nou habitatge i els equipaments. 
 
5. Mantenir una part molt important de l'edificació i l'estructura parcel·laria existent, per 
tal d'assegurar la continuïtat formal i el manteniment de les condicions productives i 
socials, posant especial atenció al manteniment de parts d'alguns edificis històrics del 
Poblenou industrial, com ara: El Cànem, Can Culleres o la Fàbrica Godó. 
 
6. Recolzar la implantació de la nova edificació, d'alçades variables, sobre una pauta 
d'espais oberts per sobre de les plantes baixes, paral·lel al carrer Llacuna, reinterpretant 
els passatges per l'ocupació dels interiors de les illes, com és habitual al Poblenou. 
 
7. Dotar el sector de ponent d'una peça d'equipament de uns 5.000 m² per acollir una 
instal·lació escolar prevista en el Pla d'Equipaments del Districte 
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8. Ampliar la zona verda existent entre Pallars i Pujades, amb accés des de la Rambla, 
per crear un parc d'uns 6.000 m², que qualifica tot l'entorn d'edificis residencials, 
equipaments i nous edificis per a activitats productives. 
 
9. Definir una peça d'aparcament per a uns 550 vehicles, passant entre els carrers Llull i 
Ramon Turró, situada a menys de 300 m. de la Rambla i del mercat, englobant en 
l'àmbit d'influència la major part del nucli residencial del Poblenou. 
 
10. Possibilitar, en les plantes baixes dels edificis amb façana alineada al carrer, 
obertures des del nivell de la vorera i continuïtat del forjat de planta baixa amb aquest 
nivell, de manera que permeti l'aparició de locals en planta baixa amb accés directe i 
independent des del carrer, capaços d'acollir activitats diverses de mida, forma i ús, 
dotacionals, d'indústries compatibles i tradicionals. 
 
11. Obrir el tram interromput del carrer Llacuna, entre Pallars i Pere IV, i ampliar l'antic 
pas, entre Taulat i El Litoral, per garantir la continuïtat funcional i visual de tot l'eix 
viari i permetre la urbanització homogènia del carrer com una part del sistema d'espai 
públic del Poblenou. 
 
Per al desenvolupament del PERI es delimiten 7 Unitats d'Actuació amb una entitat 
suficient per a desenvolupar-se d'una manera autònoma i independent, a més de diversos 
àmbits exclosos de les Unitats d'Actuació però també amb condicions per a transformar-
se independentment. Les Unitats d'Actuació núm. 3 i 4 es preveu que iniciïn la seva 
transformació dins del termini de quatre anys des de l'aprovació definitiva d'aquest 
PERI. Per les Unitats d'Actuació núm. 1, 2, 5, 6 i 7 es preveu l'inici en un termini 
màxim de vuit anys 
 

    
 Fig. 3.4: PMU del sectorEix Llacuna. 
 Font: www.bcn.es 
 
L'Ajuntament de Barcelona va aprovar definitivament aquest pla el dia 25 d'octubre de 
2002. 
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3.1.1.2 Equipaments @ 
 
Tal com s’ha explicat, es tracta d’una nova tipologia d'equipaments que, sense perdre la 
seva potencialitat com a ús dotacional vinculat a l'habitatge, poden també vincular-se, 
de manera més directa, al sistema productiu que impulsa la Modificació del PGM. El 
programa funcional dels equipaments 7@ pot incorporar activitats permanents de 
formació, activitats de divulgació de les noves tecnologies i activitats econòmiques 
vinculades amb les anteriors. 
 
Un exemple de Pla Especial d’equipaments @ és el corresponent a l’illa delimitada pels 
carrers Sancho d'Àvila, Ciutat de Granada, Almogàvers i Badajoz, que es redacta per tal 
de concretar el destí i les condicions d'edificació de l'equipament 7@ que s’hi troba 
present. 
 
Planejament vigent: 
 
La MPGM 22@ preveu la possibilitat de desenvolupar Plans Especials d'iniciativa 
privada -actuacions de transformació opcionals-, estableix com a unitat mínima de 
planejament l'illa Cerdà i es condiciona la possibilitat d'instar la transformació a que els 
propietaris interessats comptin amb el 60% del sòl. S'estableixen també les condicions 
de l'àmbit de transformació, així com els paràmetres urbanístics d'aplicació. 
 
El PERI de l'illa Sancho d'Àvila, Ciutat de Granada, Almogàvers i Badajoz comporta 
unes cessions de sòls destinats a habitatge de protecció, equipaments @ i espais lliures i 
equipament locals. L’equipament 7@ es desenvoluparà mitjançant un Pla Especial. 
 
  

Fig. 3.51: PERI d’una illa d’equipaments @. 
Font: www.bcn.es 
 
 
Usos previstos: 
 
L'equipament tècnic proposat serà la nova Seu de la Societat "Informació i Comunicació 
de Barcelona, S.A." que és l'encarregada de gestionar el canal de televisió municipal 
Barcelona Televisió -BTV-.  
 
Aquest canal de televisió té la intenció de traslladar les seves instal·lacions de producció, 
emissió i administració als locals de planta baixa i primera de l'edifici existent, situat al 
carrer Almogàvers. Tenint en compte que la planta baixa d'aquest edifici no disposa de 
l’alçada suficient per condicionar-hi estudis de TV es pretén construir aquestos 
precisament al solar 7@, confrontat amb l'edifici anterior.  
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Condicions d'edificació: 
 
S'han regulat mitjançant uns gàlibs definits pel perímetre regulador en planta i pel perfil 
regulador en alçada. El sostre màxim és de 2.000 m² amb una alçada màxima de 16 m 
equivalent a l'alçada de l'edifici existent. 
 
L'Ajuntament de Barcelona va aprovar inicialment aquest pla el dia 28 de maig de 2002 
 
 
3.1.1.3 Plans especials de reubicació-agrupació de sols de cessió 
 
La MPGM preveu la possibilitat de desenvolupar Plans Especials d'iniciativa privada -
actuacions de transformació opcionals-, estableix com a unitat mínima de planejament 
l'illa Cerdà i es condiciona la possibilitat d'instar la transformació a que els propietaris 
interessats comptin amb el 60% del sòl. S'estableixen també les condicions de l'àmbit de 
transformació, així com els paràmetres urbanístics d'aplicació. 
 
Cadascun dels Plans Especials comporta unes cessions de sòls destinats a habitatge 
sotmès a algun règim de protecció (22@HS), equipaments (7@) i espais lliures (6b) i 
equipament locals (7b). Com a resultat es generen un seguit de petites peces en cada illa 
amb destins diferents, que seran agrupades per obtenir espais de major entitat que 
alberguin habitatges, equipaments i zones verdes. 
 
El Pla Especial de reubicació dels sòls de cessió es proposa amb l'objectiu de 
transformar aquestes petites peces, destinades a equipaments (7@) i a habitatge de 
protecció (22@HS), resultants dels respectius PERIS de les illes, en peces de major 
entitat. 
 
Un exemple d’aquests plans és el “Pla Especial de redistribució dels sòls de cessió per 
habitatge de protecció i equipament @ dels PERIS de les illes: Sancho d’Àvila, Ciutat 
de Granada, Almogàvers i Badajoz; Cristóbal de Moura, Veneçuela, de l’Agricultura i 
Josep Pla; i Pere IV, Roc Boronat, Pallars i Ciutat de Granada” 
 
Planejament vigent: 
 
Els Plans Especials de les esmentades illes comporten les cessions de sòls destinats a 
habitatge de protecció, equipaments @, espais lliures i equipament locals, establertes en 
la MPGM. 
 
a) Cessió obligatòria i gratuïta del sòl equivalent al 10% de la superfície de l'àmbit, amb 
destinació a equipament 7@. 
 
b) Cessió obligatòria i gratuïta del sòl resultant d'aplicar un estàndard de 31m² per cada 
100m²st d'habitatge, urbanitzats, amb destinació a sistemes locals d'espais lliures (amb 
un mínim de 18m²) i equipaments. 
 
c) Cessió obligatòria i gratuïta del sòl urbanitzat per materialitzar el sostre equivalent al 
0,3m²st/m²s, coeficient net complementari addicional destinat a l'ús d'habitatge públic 
sotmès a algun règim de protecció. 
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Del desenvolupament de cada un d'aquests PERIS, s'obtenen un seguit de petites peces 
destinades a diferents usos en cada una de les illes. 
 
Objectius del Pla i criteris d'ordenació: 
 
El Pla Especial de reubicació dels sòls de cessió es proposa amb l'objectiu de 
transformar aquestes petites peces destinades a equipaments 7@ i habitatge sotmès a 
algun règim de protecció 22@HS resultants dels diversos PERIS, en peces de major 
entitat. 
 
L'ordenació es basa en els criteris següents: 
 
1. Agrupar els sòls i el corresponent sostre de cessió destinats a habitatge de protecció 
(22@HS) en una única peça de 1.596,31m², situada en l'illa delimitada pels carrers 
Cristóbal de Moura, Veneçuela, de l'Agricultura i Josep Pla. 
 
La agrupació dels sòls i les característiques de l'ordenació permeten la ubicació de tot el 
sostre d'habitatge de protecció (6.950,00m²), que abans es trobava distribuït entre les 
tres illes. Situat en el xamfrà dels carrers Cristóbal de Moura i Josep Pla permet tant per 
les seves característiques físiques com per l'estat de desenvolupament de la gestió, la 
seva ràpida disponibilitat. 
 
2. Reubicar els sòls de cessió per a equipament (7@) en les altres dues illes, per tal 
d'obtenir peces que tenen major entitat i millor relació amb el teixit residencial de 
l'entorn.  
 
El present Pla Especial reubica i distribueix tot el sòl abans qualificat, segons el PERI 
de l'illa delimitada pels carrers Cristóbal de Moura, Veneçuela, de l'Agricultura i Josep 
Pla, d'equipament 7@ (1.005,07m²), que ara queda qualificat com a 22@HS, entre les 
altres dues illes: 
 
En l'illa delimitada pels carrers Sancho d'Àvila, Ciutat de Granada, Almogàvers i 
Badajoz, els sòls qualificats segons el PERI de 22@HS (289,12m² i 470,79m²) passen a 
ser qualificats d'equipament 7@. 
 
En l'illa delimitada pels carrers Pere IV, Roc Boronat, Pallars i Ciutat de Granada, el sòl 
qualificat segons el PERI de l'illa com a 22@HS (289,92m²), passa a ser qualificat 
d'equipament 7@.  
 
3. Es mantenen estrictament en els tres plans els límits i condicions de les zones d'espai 
lliures (6b) definides en el planejament vigent. Es mantenen igualment, tant la posició i 
mida dels sòls qualificats de 22@-T com l'ordenació de l'edificació. 
 
Les superfícies dels sòls de cessió són les mateixes (amb un lleuger increment de sòl 
destinat a 7@ a costa de sòl 22@HS, que no altera l'edificabilitat prevista en el conjunt 
dels tres plans d'origen), però la seva nova distribució permet obtenir-ne un millor 
rendiment. 
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Desenvolupament i gestió: 
 
Per al desenvolupament del PE es mantenen les Unitats d'Actuació i els sistemes de 
Gestió definits en els corresponents PERIS Tots els sòls objecte d'aquest Pla Especial 
procedeixen de cessions obligatòries i gratuïtes dels PERIS de les illes, i per tant, són 
sòls públics. Els processos d'obtenció d'aquests sòls estan vinculats als processos de 
gestió de cada un dels PERIS. Alguns d'aquests sòls no estan disponibles encara. 
 
L'Ajuntament de Barcelona va aprovar inicialment aquest pla el dia 4 de juny de 2002 
 
 
3.1 2 Plans promoguts per Iniciativa Privada 
 
La MPGM distingeix diferents tipologies de plans promoguts per iniciativa privada, 
distingint entre plans d’àmbit mínim d’illa, plans que afecten a edificis industrials 
consolidats, plans que afecten a edificis industrials d’interès, plans que afecten a fronts 
consolidats d’habitatges i plans de parcel·les de més de 2000 m2. Sobre cada un es tria 
un cas representatiu, aprovat i en marxa, per descriure el tipus de transformació d’ús que 
s’hi produeix. 
 
3.1.2.1 Plans d’àmbit mínim d’illa 
 
Un cas de pla d’àmbit mínim d'illa aprovat és el de l’illa tipus Eixample, delimitada pels 
carrers Sancho d'Àvila, Badajoz, ciutat de Granada i Almogàvers. El Promotor d’aquest 
pla és Joaquim Castellví – Immobiliària Perú, S.L. 
 
Ús Anterior:  
 
Hi coexisteixen tres tipus de parcel·les: 
• una sense cap edificació 
• quatre parcel·les amb edificacions d'usos industrials i comercials diversos. 
• edificis de construcció i usos consolidats (exclosos de l'àmbit de transformació): centre 
de formació del Banc BBVA, Diputació de Barcelona i Institut del Teatre 
 
Ús Proposat:  
 
La proposta de desenvolupament de l'illa contempla fonamentalment tres grans aspectes: 
• Consolidació de la part de l'illa ja existent, al carrer Almogàvers, amb l'edifici del 
BBVA, consolidant els xamfrans de l'illa amb la coronació a la mateixa alçada que 
l'existent. 
• Permetre en l'altra meitat de l'illa, al llarg del carrer Sancho d'Àvila, una edificació 
singular i emblemàtica. 
• Agrupar totes les cessions per a sistemes en la franja central de i'illa, de manera que 
els espais i equipaments públics es converteixin en límit entre la part a consolidar i 
l'edifici emblemàtic de Sancho d'Àvila. 
 
Desenvolupament i gestió: 
 
Per a la seva gestió s'ha dividit el pla en tres unitats d'actuació: 
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• Sancho d’Àvila: inclou la parcel·la més gran de l'illa. Està lliure d'edificacions i es 
preveu que serà la primera en dur-se a terme. Englobaria gran part de la cessió per 
equipaments que s'ha de fer en tot l’àmbit, agrupada tota al centre de l'illa. S'ha 
confirmat ja l'usuari final d'aquest espai: T-System. 
• Granada: inclou les parcel·les en contacte amb el carrer Ciutat de Granada, i amb la 
seva execució es preveu la regularització d'aquest tram de l'illa, així com l'execució de 
part del sostre de cessió per a habitatge de protecció i el corresponent espai lliure. 
• Badajoz: inclou dues parcel·les en contacte amb el carrer i preveu la consolidació del 
xamfrà i el primer tram del carrer amb edificació alineada a vial. S'hi ubicarà la resta de 
reserva de sostre prevista per habitatge i l'espai lliure corresponent, així amb la resta de 
sòl de cessió per a equipament. 
 
El Pla reserva un solar amb destinació a equipament públic de cessió, les condicions de 
desenvolupament del qual seran les que es fixin en un Pla Especial d'Equipaments. 
 
 
3.1.2.2 Edificis Industrials consolidats 
 
Es tracta d'edificis industrials que tenen un aprofitament materialitzat superior a 2,7 m² 
de sostre/m² de sòl, construïts correctament amb les normes anteriors al PGM'76 i que 
varen quedar en situació de disconformitat. En conjunt són 148 edificis amb 593.268 m² 
de sostre. La Modificació del PGM preveu la seva transformació a usos 22@ a través de 
un Pla Especial que concreti les càrregues urbanístiques i incorpori un avantprojecte 
arquitectònic, que justifiqui l'aptitud de l'edifici per acollir els nous usos. 
 
Un exemple del pla aprovat d’edificis industrials consolidats és el situat als c/ Pere IV, 
69-73 i c/ Pallars 128-130, de la promoció Jaume Baulenas, S.L. 
 
Ús Anterior:  
 
La proposta d'aquest Pla Especial permet la transformació d'un edifici industrial 
consolidat, construït l’any 1976, destinat a la venda d’automòbils i que actualment està 
desocupat. 
 
Ús Proposat:  
 
Hotel de 4 estrelles o superior. Les característiques i dimensions de l'immoble a 
rehabilitar permet la construcció d'un hotel, equipat amb diversos salons, que permetin 
la realització de convencions i reunions d'empresa de cabuda limitada. 
 
Cal destacar la dotació tecnològica d'aquest hotel, englobada dins la vinculació del Pla 
22@bcn, a les activitats productives pròpies de la nova economia. Totes las habitacions 
i las sales de reunions disposaran de punts de connexió exclusives per a ordinador, que 
permetran tant la feina individual vinculada a la empresa com la realització de Treballs 
en grup. 
 
La rehabilitació es farà seguint criteris de sostenibilitat: control de la contaminació 
acústica, polítiques d'estalvi energètic i previsions relatives a millores en la mobilitat, 
consum d’energia, comunicacions, cicle de l’aigua i gestió de residus. 
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3.1.2.3 Edificis industrials d’interès 
 
Amb l'objectiu d’incentivar la preservació del patrimoni arquitectònic industrial i de 
possibilitar una oferta d'habitatge tipològicament no convencional, poden autoritzar-se, 
en determinades condicions, actuacions de rehabilitació d'edificis industrials existents 
que prevegin la seva reutilització per a l'ús d'habitatge. 
 
Un exemple de pla aprovat d’edificis industrials d'interès és el situat al Passatge Mas de 
Roda 5-13 I 6-14, de la promotora Passatge del Sucre, S.L. 
 
L'àmbit del present Pla de Millora és l'antic recinte industrial de la "Companyia 
d'indústries agrícoles SA" (actualment "Ebro Agrícolas"), que es troba dividit en dos 
sectors. El sector A correspon a la mitja illa superior, delimitada pels carrers de Ramon 
Turró, de la Ciutat de Granada, de Badajoz, i el passatge Mas de Roda n. 5-13; i el 
sector B correspon a les parcel·les situades a la mitja illa inferior, delimitada pels carrers 
de Badajoz, de la Ciutat de Granada, de Doctor Trueta i el passatge Mas de Roda n. 6-
14. Malgrat que aquest recinte industrial està dividit pel passatge, ha format des de 
sempre una unitat única d'explotació industrial, i sempre ha estat propietat d'una mateixa 
societat. La superfície total és de 4.039,74m². 
 
Ús Anterior:  
 
Recinte industrial construït el 1916 per la Companyia d'Indústries Agrícoles, S.A. com a 
destil·leria d'alcohol.  
 
Ús Proposat:  
 
Es proposa la rehabilitació i reforma dels dos sectors, amb un projecte unitari, amb 
característiques comuns de disposició, caràcter i disseny. Al sector A es proposa la 
rehabilitació i reforma del conjunt de construccions industrials, donat el seu interès 
arquitectònic, tipologia i estat de conservació, per tal de contribuir a la preservació del 
patrimoni arquitectònic industrial del Poblenou. En aquesta part s'ubicarà l'habitatge no 
convencional. Al sector B es proposa l'enderrocament de les naus de formigó prefabricat 
i planxes d'uralita, donada la seva escassa qualitat arquitectònica i constructiva. En 
aquest sector, que s'edificarà de nou, s'ubicaran els espais destinats a activitats @.  
 
L'edificació proposada s'ordena seguint les pautes de l'edificació que es manté, amb la 
disposició de les edificacions al voltant d'un espai lliure comú, de 944,10 m², que 
actuarà com a eix vertebrador de la proposta, amb accessos tant des del passatge com 
des del carrer de Ramon Turró. Atès que la major part de la façana del carrer Doctor 
Trueta és un front consolidat d'habitatges, l'ordenació proposada ajusta les alçades i 
distàncies en relació al front, per tal de no ocasionar problemes amb els edificis 
existents o futurs. El document proposa vàries alternatives d'ordenació que hauran de 
concretar-se en el projecte de reparcel·lació o en les llicències de l'edificació. 
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3.1.2.4 Fronts consolidats d’habitatges 
 
Es tracta d'edificis d'habitatges que estan delimitats en la MPGM. Suposen en conjunt 
poc més de 3.000 habitatges dels 4.614 habitatges que en total es troben enclavats en la 
zona 22@. Mitjançant un Pla Especial, que ha d'incloure la totalitat del front, es permet 
la seva regularització en alçada i fondària. Els habitatges resultants de l'ampliació han 
de estar vinculats a algun règim de protecció pública. 
 
 
3.1.2.5 Parcel·les de més de 2000 m2 
 
Amb la finalitat d'avançar objectius de transformació, s'admet la formulació de Plans 
Especials per al desenvolupament de nous establiments hotelers, activitats @ i usos 
dotacionals, amb una edificabilitat màxima de 2,2. 
 
Un exemple de pla de parcel·les de més de 2000 m² aprovat és el de la parcel·la situada 
al carrer Àvila, 126-138, de la promoció SEDATEX. 
 
Ús Anterior:  
 
Actualment una part de la planta baixa està ocupada per un local de la ITV (Inspecció 
Tècnica de Vehicles) que es pretén conservar. La resta de l'edifici es troba sense ús en 
l'actualitat, tot i que fins fa poc va ser un taller de venda i reparació de maquinària 
agrícola 
 
Ús Proposat:  
 
Rehabilitar i ampliar l'edifici existent per tal d'implantar usos @, mantenint una activitat 
en funcionament. La rehabilitació que es preveu realitzar tindrà com a punt de partida la 
idea de mantenir l'aspecte "industrial" de l'edifici existent, però donant-li unes 
característiques que permetin que sigui compatible amb totes les activitats previstes 
 
Els usos i/o activitats proposats són: 
 
• Centre de Disseny Tèxtil, amb les seves àrees administratives, oficines de publicitat i 
marketing i el seu centre de creació i estampat, que ocuparà la major part de la 
superfície. 
 
• Un despatx d'arquitectura que aplega al seu voltant la col·laboració de diferents ajuts 
de l'edificació, com són la consultoria energètica i medioambiental, la enginyeria de 
nous processos de producció industrial i el càlcul. 
 
• Manteniment de l'ús actual de la ITV. 
 
 
3.1 3 Plans promoguts per Iniciativa Mixta 
 
El pla del 22@ contempla igualment el desenvolupament d’un PMU amb iniciativa 
pública i privada al mateix temps, com és el cas de delimitada pels carrers d'Àlaba, Dr. 
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Trueta, Àvila i l'Avinguda Icària, que es caracteritza per l'existència de fronts 
d'habitatges consolidats i altres parcel·les amb edificis de recent construcció o amb 
activitats i usos que difícilment es transformaran. 
 
Ús anterior:  
 
El Pla Especial proposa el manteniment dels fronts consolidats d'habitatges i altres 
parcel·les industrials a conservar. Les parcel·les objectes de transformació són: algunes 
sense edificar i altres amb un grau de consolidació molt baix.  
 
Ús proposat: 
 
L'ordenació que es proposa es basa en els criteris següents: 
 
- Mantenir el concepte tradicional de les illes de l'Eixample que tenen edificació en 
corona alineada a vial i regular l'edificació perimetral de l'illa a una alçada ordinària a 
l'Eixample, regulant també l'edificació que dóna front al passatge interior a una alçada 
màxima de planta baixa més dues plantes pis. 
 
- Dimensionar les parcel·les de titularitat pública destinades a habitatge de manera que 
puguin realitzar-se promocions viables econòmicament i possibilitar que els ocupants 
dels habitatges afectats puguin disposar d'habitatge a la mateixa illa. 
 
- Preservar el caràcter singular i unitari del conjunt de finques del passatge de Carlota de 
Mena fins que es transformi per si mateix, també de manera singular i conjunta, a través 
d'un pla derivat d'iniciativa privada i d'acord amb les directrius establertes al document. 
 

- Facilitar la gestió amb la creació de diversos polígons d'actuació que, per la seva 
composició, puguin simplificar i activar el procés de transformació 

-  
Desenvolupament i gestió:  
 
L'ordenació divideix l'àmbit de transformació en un subsector a desenvolupar per un Pla 
de Millora posterior d'iniciativa privada i tres polígons d'actuació: PA1, PA2 i PA3, tots 
tres a desenvolupar pel sistema de reparcel·lació, modalitat compensació bàsica. 
 

  
 Fig. 3.6: Ordenació d’una illa promoguda per iniciativa mixta. 
 Font: www.bcn.es 
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3.2 L’ASSENTAMENT EMPRESARIAL I LA IMPLANTACIÓ DE LES ACTIVITATS @ 
 
En el moment de l’aprovació dels pla 22@, les 200 Ha que configuren el seu àmbit 
estricte tenien un pes relatiu molt escàs en el conjunt de la ciutat: degut al seu caràcter 
extensiu; les activitats radicades en els sòls industrials representaven únicament el 
4,96% de la superfície ocupada activa i el 1,78% de les activitats econòmiques de la 
ciutat. En aquell mateix moment, el pes econòmic del conjunt del Poblenou 
representava únicament el 6,75% de la superfície ocupada activa i el 4% de les activitats 
econòmiques de la ciutat.  
 
El projecte 22@ propicia la diversificació d’usos i la implantació d’empreses 
innovadores i dinàmiques que, en convivència amb les activitats de proximitat del barri 
(comerç, petits tallers, serveis), configuren un ric teixit productiu que afavoreix les 
sinèrgies de coneixement i els processos d’innovació i permet millorar la competitivitat 
del conjunt empresarial.  
 
Des de la seva posta en marxa, el projecte 22@ ha permès la implantació de més de 
setanta noves empreses i institucions en el districte 22@, de les quals més d’un 88% 
corresponen a activitats intensives en coneixement (activitats @). 
 
Aquestes noves incorporacions han permès incrementar l’activitat econòmica del sector 
en uns 250.000 m2, que cal afegir al teixit empresarial preexistent: segons les darreres 
dades de l’IAE, a l’àmbit estricte del districte 22@ hi ha 3.533 activitats econòmiques 
presents i ocupen en conjunt més d’1.000.000 de m2 de sostre productiu, mentre que en 
el conjunt dels Poblenou hi ha 7.000 activitats econòmiques i ocupen aproximadament 
1.700.000 m2 de sostre. [1] 
 
En el següent gràfic es pot veure la ubicació de les empreses més importants que ja 
s’han instal·lat a l’àmbit del 22@. 
 

 
Fig. 3.7: Localització de les empreses instal·lades a l’àmbit del 22@. 
Font: www.bcn.es 
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La relació d’aquestes noves empreses i institucions que han decidit instal·lar-se a 22@: 
 
1 International Sound Studio 
2 Sonoblok 
3 Grupo Auna 
4 Grupo Auna 
5 Teletech 
6.1 General electric 
6.2 Forum 2004 
7 Euromar hotels 
8 Antonio Miró 
9 Ecotècnia 
10 T-systems 
11 Fotoprix 
12 Liberty Seguros 
13.1 Chamex Internacional 
13.2 Incotron 
13.3 Impala Network Solutions 
13.4 Tecnosigns 
13.5 Barthes & Blod 
13.6 M3 Merchandising 
13.7 GTD Ingeniería de 

Sistemas y Software 
13.8 Tedelca Comunicaciones 
13.9 Blue Moon 
13.10 Mecco 
13.11 Servi Grup Estudio 
13.12 Comecha 
13.13 Blai Limousines 
13.14 Lasser 
13.15 Ineslam 

13.16 Inter Leather 
13.17 Jofemar 
13.18 Hustadt 
14.1 Sedatex 
14.2 Pich–Aguilera Arquitectos 
15 SB Hotels 
16 Vincci Hotels 
17 Aigües de Barcelona 
18 Barcelona Activa 
19 Universitat Oberta de 

Catalunya 
20 Barcelona Televisió (BTV) 
21 Universitat Pompeu Fabra 
22 BAU Escola de Disseny 
23.1 Caser 
23.2 Maaf 
23.3 Sud América 
23.4 Rodamco Europe 
23.5 Agència Catalana de 

Protecció de Dades 
23.6 Barcelona Emprèn Societat 

Capital Risc 
23.7 Amrican Express 
23.8 Differend Games 
23.9 Celer Pawlowsky 
23.10 STE Consulting 
23.11 Sertec Soluciones 
  Informáticas 
23.12 Probet 2000 

23.13 Beta Conkret 
24.1 Catalana de Marketing 

Telefónico 
24.2 Iberphone 
24.3 Atrápalo.com 
25.1 Barcelona Activa 
25.2 Localret 
26 Institut d’Arquitectura 

Avançada de Catalunya 
27 Alesi Technologies 
28 Mediacomplex 
29 Habitat Hotels 
30 Halcón Viajes 
31.1 Viajes Ecuador 
31.2 Travelplan 
31.3 Casmar Electrónica 
32 GPO Ingeniería 
33.1 Grup Enciclopèdia 

Catalana 
33.2 Campi i Jové 
33.3 Necso Entrecanales 

Cubiertas 
33.4 Gescobert 
34 Indra Sistemes 
35 El Corte Inglés 
 
 
 
 

 
 
 
3.2.1 Projectes d’atracció d’activitat: els 7 motors del districte 22@  
 
La visió i objectius fonamentals del projecte 22@ són la transformació de les àrees 
industrials del Poblenou en un pol d’activitat empresarial, científica, tecnològica i 
cultural en el centre de la ciutat, que consolidi el posicionament de Barcelona com una 
de les principals plataformes d’innovació i economia del coneixement a nivell 
internacional.  
 
Per fer-ho, és fonamental l’impuls d’iniciatives d’atracció d’activitat i de creació de 
concentracions sectorials (clusters) que, a través de la implicació dels principals agents 
públics i privats, permeten estructurar la transformació del teixit productiu del districte 
22@ a través de la creació d’àrees d’excel·lència. [12] 
 
Amb l’objectiu d’accelerar el procés de transformació i dotar-lo de personalitat i 
coherència, la societat del 22@ Barcelona promou els anomenats 7 motors del districte 
22@. Aquests projectes d’atracció d’activitat permeten crear un model d’innovació 
dinàmic basat en el concepte de la “triple hèlix”, que consisteix en potenciar la 
confluència de Ciència, Tecnologia i Empresa per tal que les sinèrgies generades entre 
aquests agents estratègics incrementin la competitivitat del sistema productiu i 
possibilitin el lideratge de Barcelona en determinats àmbits de coneixement. Els 
projectes són: 
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22@ Media    Sector audiovisual 
22@ TIC     Tecnologies de la informació i la Comunicació 
22@ Bioempresa   Sector de les biociències 
22@ Campus    Nou model d’espai del coneixement 
22@ Emprèn     Atracció de talent internacional 
22@ Tecnològic    Creació i transferència de coneixement 
22@ Poblenou    Cohesió social 
 
 
3.2.1.1 Projectes d’atracció d’activitat: 22@ Media 
 
Ubicat al costat d’un gran nombre de dotacions culturals (Teatre Nacional de Catalunya, 
Auditori de Barcelona, plaça de les Arts i futur Centre de Disseny, Arquitectura i Moda) 
i en primera línia de l’Avinguda Diagonal, el Parc Barcelona Media té la vocació de 
convertir-se en un centre multidisciplinari de referència destinat a incrementar la 
competitivitat i la representativitat de les empreses i institucions vinculades al sector 
audiovisual. 
 
El principal equipament del Campus Audiovisual, promogut inicialment conjuntament 
per la Universitat Pompeu Fabra, el Grup MediaPro, 22@ Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona, compta amb 60.000 m2 de sostre destinat a potenciar la interacció entre la 
universitat i les empreses. 
 
En el marc d’aquest projecte, la Universitat Pompeu Fabra està rehabilitant les 
principals dependències de Ca l’Arañó com a seu del nou Campus de la Comunicació, 
que acollirà activitats de formació, investigació i transferència tecnològica, així com 
espais d’incubació d’empreses vinculades a l’activitat del Campus en col·laboració amb 
Barcelona Activa. 
 
En la mateixa illa, la societat Mediacomplex, formada pel Grup MediaPro i 22@ 
Barcelona, promou un Centre de Protecció Audiovisualde 36.000 m2 que oferirà platós, 
sales tècniques, serveis i espais d’oficines a les empreses vinculades al sector 
audiovisual. 
 
El Parc Barcelona Media disposa d’un ampli territori d’expansió, que comprèn la resta 
del Campus Audiovisual i suposa un potencial d’uns 115.000 m2 de sostre per a 
activitats productives i 60.000 m2 de sostre addicional per a equipaments. 
 
 
3.2.1.2 Projectes d’atracció d’activitat: 22@ TIC 
 
Aquest projecte està configurat per diverses iniciatives que permeten generar la massa 
crítica necessària per a posicionar el districte 22@ com un espai de referència a nivell 
europeu en el marc de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC): 
 
- Ubicació d’organismes públics i d’empreses de referència, tals com T-Systems, 
Grupo Auna o Indra Sistemas, que ja han pres posicions en el districte. 
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- Atracció de centres tecnològics i de R+D vinculats a les TIC, com a elements clau 
en l’impuls de la innovació en els processos productius. 
 
- Edificis de PIMES de software i de telecomunicacions, que ofereixi a les petites i 
mitjanes empreses un entorn per a compartir recursos i sinèrgies. 
 
- Casa de les TIC i Casa de la Productivitat, espai destinat a la demostració de 
l’impacte de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la societat, així com 
en la productivitat i la innovació de les empreses, ubicat a l’antiga fàbrica Oliva Artés. 
 
- Cluster d’e-learning, impulsat per la Universitat Oberta de Catalunya per a la 
concentració de les entitats existents i de nova creació vinculades a la formació a 
distància. 
 
- Cluster de multilingüisme, impulsat conjuntament per la Fundació Barcelona Digital 
i 22@bcn,sa per a posicionar Catalunya de forma avantatjada en el marc europeu 
d’aquest sector emergent. 
 
- Altres iniciatives, tals com el GeriaTIC, un nou model de centre d’assistència que 
posa el desenvolupament tecnològic de les TIC al servei de la tercera edat. 
 
 
3.2.1.3 Projectes d’atracció d’activitat: 22@ Bioempresa 
 
Catalunya té un gran potencial de recerca i generació de coneixement en l’àmbit de les 
biociències, que encara no ha tingut un desenvolupament empresarial com a d’altres 
regions europees amb una activitat industrial, científica i innovadora similar a la 
catalana. 
 
Pel que fa al sector públic, cal esmentar la recent constitució de l’Aliança Biomèdica de 
Barcelona, que té la missió d’aplegar els centres de recerca més importants del país en 
el sector de la biomedicina. A més, la generalitat de Catalunya ha impulsat recentment 
la creació d’una bioregió que aglutini sector públic i privat per situar Catalunya en una 
posició capdavantera en aquest sector. 
 
Pel que fa a la creació d’empreses, en les àrees geogràfiques més dinàmiques d’Europa 
en el camp de les biociències, s’ha observat que les polítiques dirigides exclusivament a 
incrementar la creació quantitativa d’empreses sorgides dels àmbits de recerca (spin-off), 
si bé és un èxit a curt termini, acaba influint negativament en la competitivitat regional. 
Això es deu a la manca de polítiques equilibrades que donin suport a les empreses spin-
off que han superat el període d’incubació i que, en la seva etapa de maduració, tenen 
noves necessitats per a seguir creixent. 
 
Per aquest motiu, el programa 22@ Bioempresa es dirigeix a oferir a les empreses que 
han superat la fase d’incubació a entorns científics com el Parc Científic de Barcelona o 
el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, un nou espai de creixement en edificis 
dissenyats específicament per a aquestes activitats i en un entorn adequat on puguin 
ubicar la seva empresa i establir vincles necessaris amb entitats relacionades. 
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3.2.1.4 Projectes d’atracció d’activitat: 22@ Campus 
 
Ubicat en els espais annexes al Fòrum 2004, el Campus Tecnològic i Empresarial de 
Barcelona (CTEB) és una iniciativa conjunta fruit de l’acord entre la Generalitat de 
Catalunya, a través del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació 
(DURSI), els Ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià del Besòs i la Diputació de 
Barcelona, per configurar un nou model d’espai del coneixement que permeti a la Regió 
Metropolitana de Barcelona assolir nivells d’excel·lència en determinats àmbits del 
coneixement. 
 
Per aquest motiu, el CTEB té l’objectiu d’esdevenir un clar exponent del model dinàmic 
d’innovació promogut pel projecte 22@ mitjançant la concentració territorial de les 
activitats de més alt nivell vinculades a cada àmbit de coneixement: 
 
- Formació 
 
- Recerca i Desenvolupament 
 
- Empreses 
 
A més, l’espai del CTEB integrarà tots els serveis complementaris que afavoreixen la 
interrelació entre les diverses funcions, tals com: residència dels membres de la 
comunitat, espais comuns d’interacció, relació amb l’entorn social i urbà, implicació 
amb el teixit empresarial del seu àmbit d’influència (districte 22@ Barcelona, Regió 
Metropolitana de Barcelona i Catalunya) i connexió amb les xarxes internacionals. 
 
 
3.2.1.5 Projecte d’atracció d’activitat: 22@ Emprèn 
 
Aquesta iniciativa té per objecte desenvolupar les condicions necessàries perquè el 
districte 22@ esdevingui un pol d’atracció de joves emprenedors de tot el món. 
L’atractiu de Barcelona com a ciutat d’elevada qualitat de vida, junta amb la 
privilegiada ubicació del districte 22@, constitueixen un important avantatge competitiu 
per a l’atracció d’emprenedors a nivell nacional i internacional que disposin d’un 
projecte d’empresa innovador i amb perspectives de futur.  
 
Per aquest motiu, el projecte 22@ ha engegat un programa de caràcter transversal que, 
per la seva importància i voluntat d’impregnar tot el territori, comprèn diverses 
iniciatives destinades a dotar el districte d’infraestructures i mecanismes d’alta qualitat 
de suport a emprenedors. Com a referent en el foment de la cooperació empresarial i 
l’esperit emprenedor, el districte 22@ compta des de fa uns anys amb la seu de 
l’Agència de Desenvolupament Local Barcelona Activa. 
 
Mitjançant aquest projecte es donarà prioritat a la presència en el districte 22@ de 
serveis d’àmbit professional, tals com suport per a la recerca de finançament, relacions 
amb les empreses o accés a consellers senior, i dels anomenats “servei d’entorn”, com 
ara botigues 24 hores o locals d’esbarjo que facin més agradable la vida dels 
emprenedors. Tanmateix, s’impulsarà la creació d’espais comuns entre els edificis i la 
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celebració d’actes conjunts que afavoreixin l’intercanvi d’experiències entre els 
emprenedors i la interrelació d’aquests amb la resta del barri. 
 
Finalment, mitjançant un acord entre les universitats ubicades al districte 22@, es 
potenciarà el foment de la cultura emprenedora i la creació de programes de formació i 
suport as estudiants en els camps de la creació i la gestió d’empreses. 
 
 
3.2.1.6 Projecte d’atracció d’activitat: 22@ Tecnològic 
 
Els centres tecnològics constitueixen una de les principals estructures d’intermediació 
entre la investigació i l’empresa. Aquestes infraestructures de caràcter sectorial, 
destinades a concentrar un alt coneixement de l’entorn generador de noves tecnologies 
per a transferir-lo al sistema productiu, constitueixen un element imprescindible de 
suport a la innovació, tant per PIMES com per a grans empreses. 
 
L’atracció d’aquests centres és, per tant, un factor estratègic en l’establiment de les 
condicions idònies perquè el districte 22@ esdevingui un espai d’interacció entre els 
principals agents dels àmbits de la Ciència, la Tecnologia i l’Empresa. 
 
En aquest sentit, el projecte 22@ impulsa diverses iniciatives per atraure centres de 
referència vinculats als sectors amb més projecció de futur a Catalunya i fomentar la 
implantació dels mateixos en un entorn proper, amb l’objectiu de potenciar els 
avantatges de la proximitat i la interrelació entre els diversos centres. 
 
Destacar, per exemple, l’acord amb Alstom per ubicar-hi un centre de recerca, 
desenvolupament i innovació en transport urbà i interurbà ferroviari o la localització a 
d’algun dels Centres Tecnològics de referència impulsats pel departament d’Indústria de 
la Generalitat de Catalunya.  
 
 
3.2.1.7 Projecte d’atracció d’activitat: 22@ Poblenou 
 
Aquest conjunt d’iniciatives té la missió de vertebrar el territori a través del foment de 
la interrelació dels diversos agents urbans presents al Poblenou, amb l’objectiu de 
potenciar la qualitat de vida i treball al districte 22@. 
 
Alguns dels principals projectes són: 
 
- Associació d’Empreses i Institucions 22@ Barcelona: Constituïda el 29 de juliol 
de 2004, estableix un punt de trobada per a les empreses i institucions @ ubicades al 
Poblenou. Els principals objectius de l’Associació són: implicar-se activament en la 
configuració del districte 22@ com a espai privilegiat per a la innovació; participar en la 
promoció econòmica i social del districte; construir entorns que facilitin la creació de 
relacions de cooperació entre les diverses entitats i prestar serveis de suport (informació, 
estudis, formació, assessorament, etc.) a les empreses i institucions del districte 22@. 
 
- Poblenou Digital: Aquesta iniciativa, de caràcter marcadament social, té per objecte 
fomentar el coneixement i l’ús de les noves tecnologies entre els veïns del Poblenou que, 
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per la seva condició social, econòmica o d’edat, encara no s’han integrat en la societat 
del coneixement, amb l’objectiu d’evitar l’anomenada “fractura digital”. Així mateix, 
aquest programa ofereix suport als projectes innovadors que, a través de les noves 
tecnologies, introdueixen millores en els serveis i en les condicions de vida del barri. 
 
- Projecte Educatiu: Aquest projecte pretén estendre a totes les entitats educatives 
(I.E.S.) del barri del Poblenou el foment de la formació dels alumnes en ús de les noves 
tecnologies, així com oferir-los tot tipus d’experiències didàctiques relacionades amb el 
22@. Fruit de l’acord entre els districte, els I.E.S i 22@ Barcelona, es promourà la 
divulgació del projecte 22@ als estudiants del barri a través de conferències i visites 
organitzades. També s’impulsaran els convenis de cooperació entre les empreses del 
22@ Barcelona i els I.E.S perquè els alumnes realitzin períodes de pràctiques a les 
empreses. 
 
 
 




