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Mesura de Govern: Programa d'illes autosuficients de Barcelona 

» 01. Introducció 

La Tercera Tinença d'Alcaldia d'Hàbitat Urbà impulsa aquest Programa d'liles Autosuficients amb 
l'objectiu de crear un nou model de construcció i rehabilitació d'edificis i illes a Barcelona a partir de nous 
principis de disseny, gestió i finançament des de les xarxes urbanes, especialment d'energia, basat en la 
producció local i gestió distribuïda de recursos. · 

Aquest s'entronca en el desenvolupament del "mantra" d'aquesta Tinença d'Alcaldia que proposa crear 
"Barris productius a velocitat humana, en una ciutat hiperconnectada i d'emissions zero". 

El programa s'inicia amb el desenvolupament de dos projectes concrets i amb una sèrie de mesures que 
pretenen generalitzar aquesta iniciativa en el conjunt de la ciutat a curt i mitjà termini. 

Per a iniciar el seu desenvolupament, es convoca un concurs de projectes a una illa situada al passeig 
de Valldaura, promoguda pel Patronat Municipal de l'Habitatge, que contindrà habitatge protegit de 
lloguer i equipaments, de manera que els edificis i tots els sistemes que incorporin, incloent-hi el disseny 
de l'espai públic, segueixin els principis d'autosuficiència en xarxa, concretant un conjunt urbà 
d'emissions zero. 

Així mateix, es desenvoluparà un projecte de coHaboració publicoprivada a l'illa dels carrers Cristóbal de 
Maura - Marroc - Puigcerdà - Josep Pla, a partir d'un acord amb els propietaris de l'illa amb sòl 
qualificat 22@ on l'Ajuntament té una part del sòl dotacional, amb qui es realitzaran estudis conjunts per 
adequar l'ordenació de l'illa al seu potencial de producció d'energia, i s'estudiaran sistemes per a poder 
estructurar les xarxes d'energia, aigua, i altres sistemes de forma que la cooperació entre edificis a 
l'interior d'una illa produeixin sistemes de gestió de recursos més eficaços. 

Perquè aquesta iniciativa s'estengui, l'Ajuntament anuncia la creació d'un grup de treball que inclou a 
personal del propi Ajuntament, experts en diversos àmbits, i el sector industrial, per a la definició d'un 
sistema de paràmetres ambientals que comprengui energia, cicle de l'aigua, cicle de la matèria, qualitat 
de l'aire, mobilitat, xarxes d'informació, que a més de fomentar la sostenibilitat, impulsi una actitud 
proactiva cap a l'autosuficiència en xarxa dels projectes de nova edificació, de rehabilitació d'edificis o de 
planejament urbanístic. 

Aquest grup treballarà en base al coneixement actual, tant a nivell local com internacional , i als diversos 
sistemes de certificació, amb l'objecte de definir, en el termini d'un any, un sistema de paràmetres 
metabòlics dels edificis, que puguin superposar-se als paràmetres urbanístics dels edificis actuals, de 
manera que es premiï -a través dels sistemes que es determinin i que siguin de competència municipal-, 
els projectes i actuacions que siguin més eficients per a la ciutat i generin més benestar ciutadà. 

Aquesta iniciativa reflecteix el potencial d'integrar en una unitat de governança i de projecte tant 
urbanisme, arquitectura i habitatge, així com tots aquells aspectes de medi ambient i relacionats amb 
sistemes d'informació, amb la finalitat de promoure una visió integral del futur de l'hàbitat urbà, i impulsar 
noves formes d'economia a les ciutats. 

» 02. Antecedents 

La construcció dels eixamples del segle XIX va iniciar un procés d'urbanització del territori que promovia 
la construcció d'infraestructures per a la mobilitat, el subministrament d'aigua i gestió d'aigües negres, i el 
subministrament elèctric que milloraven la qualitat de vida dels ciutadans. Al llarg del segle XX s'han 
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produït nombrosos canvis tecnològics que han permès introduir noves tecnologies als edificis; primer 
relacionades amb el consum elèctric, i més tard amb les tecnologies de la informació. 

Tanmateix, la dependència de la nostra societat de les energies fòssils, i el seu consum massiu, 
especialment en el món de la mobilitat, han posat de manifest la necessitat d'introduir sistemes i 
tecnologies relacionats amb les energies renovables que ens permetin reduir la dependència del 
subministrament i dels preus de l'energia que provenen de l'exterior, i que permetin reduir les emissions 
de C02 i de partícules a l'atmosfera, especialment en l'entorn on viuen majoritàriament les persones, com 
són les ciutats. 

Aquestes tecnologies desenvolupades al llarg de les darreres dècades, comencen a assolir un grau de 
maduresa, tant pel que fa a eficiència com a preu, fent que puguin ser generalitzades. L'arribada de la 
societat de la informació permet aixf mateix impulsar un model distribuït de la gestió de recursos, en 
contraposició al model centralitzat de l'era industrial. A la gestió de l'energia actual els models 
centralitzats, relacionats avui en dia amb centrals eòliques, de biomassa o fotovoltaica d'energies 
renovables, tenen l'avantatge pròpi dels grans sistemes industrials i de tes economies d'escata, però tot i 
aixl, representen una pèrdua de recursos en el decurs del seu transport i poden produir, en cas 
d'accident o d'esdeveniments naturals, la desconnexió de la xarxa de grans nuclis de població. 
L'emergència dels sistemes de producció local d'energia de forma renovable, la seva capacitat 
d'incorporació als edificis, així com el potencial de gestió de l'energia de forma distribuïda, pròpia dels 
sistemes d'informació, permet relacionar l'indret de producció i el de consum, evitant pèrdues en el 
transport, i implicant als consumidors a la seva pròpia generació de recursos. 

D'aquesta manera, els edificis poden convertir-se en centrals de producció energètica, si són capaços de 
relacionar-se amb altres edificis i altres elements que potencialment puguin emmagatzemar energia, com 
poden ser automòbils o altres sistemes, aixr com les xarxes actu~ls de distribució elèctrica. 

Barcelona ha donat un important pas en aquesta direcció en els darrers anys. El Patronat Municipal de 
l'Habitatge ha desenvolupat diversos edificis que han resultat premiats per la seva eficiència energètica, 
tant en aspectes relacionats amb el baix consum d'energia, com en la generació i integració en un tot a 
través del disseny del propi edifici. 

D'altr;:l banda, l'Agència de l'Energia de Barcelona, així com diverses direccions relacionades amb Medi 
Ambient, han desenvolupat una tasca molt important tant en la implementació d'aquestes solucions i 
tecnologies en edificis municipals, així com en la provisió de serveis urbans i en la pròpia construcció de 
la ciutat, o en la difusió a la societat. 

Els moments de crisi com l'actual són especialment donats a produir salts d'escales qualitatius en el 
desenvolupament dels potencials beneficis socials, ambientals i econòmics, que a la ciutat poden produir 
la introducció de forma estructural d'un paradigma en la construcció dels seus edificis, de manera que 
incorporin un sistema metabòlic propi, i no depenguin de l'energia que prové de sistemes centralitzats, en 
gran part produïda a partir de combustibles fòssils. Aixi, es pot fomentar un canvi .de model de l'energia 
dels recursos de la ciutat, que permeti que a mitjà termini, en els seus edificis, illes i barris el balanç entre 
la producció i l'energia anual sigui de zero emissions. 

La Unió Europea, amb el programa 20-20-20, impulsa un model per a ta reducció d'emissions de gasos 
d'efecte hivernacle. Però tes ciutats i les conurbacions metropolitanes, que són et territori on viuen tes 
persones i on es produeix una part important del consum energètic dels territoris i països, han d'exercir 
un nou lideratge per a posar-se reptes majors, que fomentin noves iniciatives estructurals relacionades 
amb edificis, illes i barris, i de la pròpia ciutat dins d'una estratègia multiescalar, de manera que la 
producció de l'energia i la gestió local dels recursos, formin part integral del disseny de la ciutat. 

Barcelona, ciutat innovadora i lider en diferents aspectes de la construcció de ciutat durant les darreres 
dècades, pot ser una de les ciutats líders internacionalment, en noves formes de construir edificis i barris, 
basats en l'autosuficiència connectada. 
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Les experiències a desenvolupar en els propers anys, l'evolució del preu de les energies vinculades als 
combustibles fòssils, i les tecnologies de producció d'energia de forma local, hauran de permetre la 
definició de programes perquè en l'entorn de l'any 2050 Barcelona sigui una ciutat d'emissions zero. 

Tot això impulsarà noves formes d'economia de la innovació urbana, vinculada al disseny d'edificis 
autosuficients, a les empreses de serveis energètics, al manteniment de sistemes i de forma integral, al 
que s'ha denominat "smart cities". 

L'escala de les illes és especialment rellevant perquè, de la mateixa manera que la mixticitat funcional de 
les illes pot ajudar a construir una ciutat diversa i equilibrada, les estructures urbanes diverses, amb 
diferents usos i propietats, que produeixin i consumeixin energia a diverses hores, podran generar 
sistemes urbans més eficients. 

I des del punt de vista de l'illa, és la darrera estructura on els edificis es poden relacionar sense utilitzar 
l'espai públic del carrer. 

» 03. Mesures a desenvolupar 

Amb la finalitat de desenvolupar el Programa d'illes autosuficients, s'han d'impulsar diverses iniciatives 
encaminades a implicar-hi els diversos agents i els diferents aspectes que poden fer que aquesta 
iniciativa sigui un element clau per a l'economia de la ciutat en els propers anys. 

1. Acord de col·laboració amb entitats científiques i de recerca, tant locals com internacionals, de 
manera que Barcelona sigui un indret on s'implementaran les darreres solucions i tecnologies 
relacionades amb l'autosuficiència dels edificis. 

2. Acord amb empreses, tant de serveis urbans per a la definició de nous models de finançament 
vinculats amb empreses de serveis energètics, com de gestió de serveis urbans. 

3. Acords amb empreses relacionades amb materials, construcció i promoció d'edificis, per a fomentar 
l'exceHència en els processos constructius i la incorporació d'aquests procediments en la seva 
operativa habitual. 

4. Acord amb l'Administració autonòmica i estatal, amb l'objectiu de realitzar els ajustos que siguin 
necessaris per a assolir una transició el més eficient i ràpida cap als nous models de disseny i gestió 
d'edificis i xarxes urbanes. 

5. Acords amb els col·legis professionals del sector, amb l'objectiu de fomentar la legislació els 
procediments adequats, aixl com la formació continuada per als seus professionals. 

6. Acords amb associacions de velns i organitzacions ciutadanes per a debatre iniciatives, testejar 
solucions i avaluar els models implementats. 
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» 04. Elements a considerar en el desenvolupament del programa 

COBERTES SOLARS 

MIXTICITATD'USOS 

CALEFACCIÓ DE BARRI 

' ': 
:¿_., ; ~ RECICLATQED'AJGUA 
·;~ 

.... 
COTXE ELÈCTRIC 

MOTO ELÈCTRICA 

Pel que fa al projecte constructiu concret, és necessari introduir en l'ordenació de les illes diversos 
elements que caldrà que contemplin els projectes, aquests són els següents: 

A. Disseny integral del edifici 

Els edificis han d'assumir la generació d'energia i la gestió d'aigua i mobilitat, aixr com la naturalesa, com 
a part integral del seu disseny; que alhora s'expressi com un valor cultural a través d'aspectes 
estructurals o funcionals del propi edifici. 

B. Generació d'energia amb fonts renovables en la pròpia lila 

La generació energètica de l'edifici o l'illa ha de garantir el balanç d'emissions zero al llarg de l'any. En 
aquest sentit, ha d'incorporar tant sistemes de producció d'energia com d'aigua calenta (i freda, si en fos 
el cas); tot utilitzant sistemes tals com els fotovoltaics, microeòlics, geotèrmia o biomassa, o altres que es 
poguessin utilitzar, integrats de forma estructural tant en el disseny del mateix, com a la definició de les 
seves xarxes i espais per a la gestió de les infraestructures. 

Tant l'edifici com la illa podran estar connectats a xarxes de "central heating" pel subministrament d'aigua 
canta i freda, existents al barri. 

C. Sistemes passius de control solar i aillament eficient 

La utilització de materials, sistemes i tecnologies apropiades en el disseny i construcció dels edificis, han 
de maximitzar l'eficiència dels recursos naturals que ofereix l'emplaçament afavorint la instaHació dels 
sistemes passius de control tèrmic en l'edificació, a través de la utilització d'aïllants i de proteccions 
solars. 

Cada edifici haurà de determinar la potència requerida per al seu funcionament, que serà la que caldrà 
generar amb els sistemes renovables. 
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D. Gestió intel-ligent dels equips i instaJolacions i funcionament possible en xarxa amb altres 
edificis 

La coordinació entre Ja producció de recursos i el consum s'haurà de coordinar mitjançant xarxes 
d'informació que gestionin els fluxos interns a l'edifici i l'illa, de consum, emmagatzematge o venda a la 
xarxa en funció de la màxima eficiència econòmica, ambiental i de benestar per als ciutadans. En aquest 
sentit, els nous edificis hauran d'incorporar el vehicle elèctric com una part més activa a la xarxa de 
gestió de l'energia de l'edifici. 

E. Control ambiental del cicle de l'aigua 

El cicle de l'aigua comprèn totes les activitats de captació, emmagatzematge, transport, tractament i 
evacuació de l'aigua en el entorno urbà La captació i utilització de l'aigua pluvial, la utilització de l'aigua 
freàtica i dels recursos locals i la reutilització i aprofitament de les aigües grises s'ha de contemplar en 
cada projecte. Amb aquest objecte, e~ podrà fer ús tant de coberta vegetal com dipòsits d'aigua locals, 
dins d'una lògica d'ús eficient dels recursos econòmics i ambientals de l'edifici. 

F. Xarxes naturals 

La gestió intel-ligent de l'aigua ha de fomentar una major presència de verd urbà, tant a través de la 
creació de micro-horts urbans als espais lliures de la ciutat o a les cobertes, com a través de les 
cobertes, que fomenti una millor temperatura ambient a nivell de carrer i mitigui l'efecte d'"illa de calor" 
pròpia dels espais urbans. 

G. Traçabllitat de la matèria prima: petjada ecològica 

Caldrà emprar materials eficients, produïts de forma no contaminant i reciclables en la construcció 
d'aquests projectes. A aquests efectes, s'impulsarà un mapa de la traçabilitat tant dels materials com 
dels sistemes emprats, amb l'objectiu de fixar la petjada ecològica del procés constructiu dels edificis. 

Aixl mateix, s'inclourà la filosofia "cradle to cradle", per fer que el cicle de la matèria que s'inicia amb la 
construcció dels edificis, pugui retornar a la natura, un cop l'ús dels edificis, en el futur llunyà, arribi a la 
seva fi. 

H. Gestió de residus 

Es fomentaran nous models de gestió de residus, des de la recollida selectiva a l'interior dels edificis, i el 
seu potencial reciclatge a l'escala més pròxima possible. 

I. Habilitació per l'automòbil i la motocicleta elèctrica 

Els edificis estaran preparats pel subministrament elèctric de les persones que visquin en ells, o per als 
visitants, de manera que l'automòbil sigui un element actiu més del propi sistema de gestió d'energia de 
l'edifici. 

Per això, caldrà preparar les xarxes internes de l'edifici o de l'illa, i la connexió a la xarxa general perquè 
puguin sostenir els fluxos i càrregues necessàries. 

J. Interface d'usuari 

S'implementarà un sistema d'informació a l'usuari de la pròpia gestió de l'energia de l'edifici, visible tant 
des d'ordinadors com des de sistemes mòbils, de forma que sigui transparent i pugui avaluar el seu 
consum de recursos, i en cas de modificar els seus hàbits de consum. si fos el cas. Així mateix, es 
fomentarà la socialització d'aquestes dades. 
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» 05. Tipologies de projectes a desenvolupar 

Quant a la gestió municipal d'aquest objectiu, l'Ajuntament de Barcelona treballarà en tres escales 
diferents: 

A. liles i edificis construïts en sòl municipal. 

B. liles i edificis amb propietats municipals conveniats amb la resta de propietaris i veïns residents en 
l'àmbit objecte de projecte. 

C. liles i edificis privats, sense propietat municipals, on s'incidirà a traves de dotar de valor als 
paràmetres energètics i de serveis de l'edificació. 

>> 06. Projectes que s'inicien de forma immediata 

S'han seleccionat dues ubicacions específiques a la ciutat per les seves característiques urbanístiques i 
de gestió. Aquestes són: 

I. lila Autosuficient VALLDAURA- RIO DE JANEIRO 

Descripció de l'emplaçament: 

De propietat integrament municipal, aquest solar s'ubica al Districte de Nou Barris, amb una superfície de 
12.633 m2

, limita pel passeig de Valldaura amb una zona verda i d'equipaments de Renfe, amb la 
Meridiana amb una promoció d'habitatges de finals dels noranta, al barri de Porta, amb el carrer Rio de 
Janeiro amb la plaça i zona d'equipaments de la Harry Walker, al barri de la Prosperitat, i per la 
prolongació del carrer d'Argullós amb l'antiga promoció del habitatges dels treballadors de la Renfe. 
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Paràmetres urbanístics i edificatoris: 

El planejament aprovat defineix una ocupació de 2.151 m2 destinada a habitatge dotacional (HO), 
envoltada per una important peça de zona verda (clau 6), i manté la qualificació de vial (clau 5) per la 
prolongació del carrer Argullós. · 

L'edificabilitat total és de 10.000 m2
, destinant 3.000 m2 a equipaments i 7.000 m2 a habitatge dotacional 

per a la gent gran. 

Gestió i ~bjectiu del projecte: 

Aquest projecte es desenvoluparà mitjançant un concurs que preveurà, com objecte principal, entendre 
aquesta peça de manera unitària com un sol projecte que ordeni, organitzi i processi la totalitat dels 
espais, edificis, usos i continguts amb les seves necessitats metabòliques (subministres i rebuigs) amb 
l'objecte d'assolir el primer projecte d'illa autosuficient a la ciutat de Barcelona. 

S'hauran de plantejar alternatives energètiques conjuntes que afavoreixin una major eficiència pel que fa 
a les necessitats de subministrament (aigua, electricitat) i a les de rebuig (aigües residuals i 
escombraries) que tendeixin a la passivitat més avançada del zero building que caldrà entendre sobre el 
conjunt d'usos i necessitats (edificis i espais lliures). 

Dins d'aquest projecte autosuficient s'han de desenvolupar els usos dotacionals i d'equipaments, situant 
un programa complex on hi hem de comptar, a banda de l'habitatge dotacional per a la gent gran (7000 
m2

) , un casal de joves pel barri de Prosperitat (uns 1000 m2
}, una reserva d'equipaments pel districte 

(2000 m2
) i un aparcament per uns 60 - 70 cotxes (uns 2000 m\ tot dins d'un encaix global de ciutat, 

fomentant l'activitat i la connexió amb l'entorn. 

En les bases del concurs es prima, per la selecció de l'equip, entre d'altres, els diferents criteris en 
termes de autosuficiència: 

a. L'experiència en la redacció de treballs o serveis de les mateixes caracteristiques objecte 
d'aquesta contractació, pel que fa a obres d'edificació d'habitatges públics, així com premis 
nacionals, internacionals o valoracions similars. 

b. L'experiència amb projectes amb les següents característiques: 

Capacitat del projecte per dialogar i llegir el seu entorn u!'bà, d'entendre i "fer ciutat•. 

Capacitat del projecte per resoldre, mostrar i ensenyar la seva interlocució ambiental per tal 
d'aconseguir la seva autosuficiència i excel-lència ambiental. 

Materials, solucions constructives i mesures concretes d'estalvi energètic _del projecte. 

Tot això definirà un encàrrec conjunt i únic del Patronat Municipal de l'Habitatge que serà conduit i vetllat 
dins el conjunt d'operadors municipals de la següents manera: 

PROJECTE INTERLOCUTOR ENCÀRRECS 
HO Gent Gran PMH Projecte bàsic, executiu i direcció d'obra 
Aparcament PMH Projecte bàsic, executiu i direcció d'obra 
Equipaments Districte Nou Barris Projecte bàsic, executiu i direcció d'obra 
Urbanització IMU-BAGURSA Avantprojecte, Bàsic i executiu 
Planejament Direcció d'Urbanisme Redacció del PMU 
Projecte ambiental Agència Energia Barcelona i PMH Projecte ambiental i seguiment d'obres 
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11. Cristóbal de Mou ra- Marroc- Puigcerdà- Josep Pla (22@) 

Descripció de l'emplaçament: 

De propietat pública i privada, aquest solar s'ubica al Districte 22@, amb una superficie de 12.000 m2
, i 

està delimitat pels carrers Cristóbal de Moura, Marroc, Josep Pla i Puigcedà. 

Paràmetres urbanlstics i edificatoris: 

El planejament aprovat defineix una ocupació de una ocupació de 8.432 m2 per activitat22@, 1.845 m2 

per equipament, 907 m2 per a zona verda, 854 m2 per habitatge de protecció i 434 m2 per a serveis 
tècnics. 

L'edificabilitat per a activitat 22@ és de 32.487 m2
. Per habitatge protegit 4.454 m2 i per equipament 

4.500 m2
• 

Gestió i obíectiu del prolecte: 

Aquest projecte, donada fa mixticitat de propietats, pública i privada, és un clar exemple de model de 
partenariat, on l'Ajuntament de Barcelona, a través d'una gestió conjunta conveniada amb el privat 
propietari d'una part de l'illa, impulsarà un projecte model d'illa autosuficient. 

Aquest es desenvoluparà mitjançant l'aprovació d'un PMU que incorpori les condicions d'ordenació 

Així, l'objectiu es la redacció i posterior construcció d'una illa autosuficient, sota un tutelatge municipal, 
per tal d'obtenir un producte immobiliari a gestionar per privats amb unes característiques pioneres en 
aquest sector, que serveixi a l'hora com a model tipus a l'hora d'impulsar una regeneració en termes 
d'autosuficiència a la ciutat. · 

En aquest sentit, s'ha redactat un acord amb la propietat, on es recull aquesta voluntat. 

En la mateixa fínea, l'Ajuntament de Barcelona, es comprornet, a través del Patronat Municipal de 
l'Habitatge, a la promoció dels habitatges públics que, conjuntament, amb els privats, i als usos 
productius i terciaris, configuren el conjunt de l' illa, així com a promocionar aquest model autosuficient i 
donar-li difusió. 
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ANNEX A LA MESURA 

Actualment, un projecte constructiu pot introduir en el seu disseny mesures per assolir aquest nivell 
d'autosuficiència. Per altra banda, des de l'Ajuntament de Barcelona, s'està potenciant xarxes 
d'abastiment centralitzades, que faciliten arribar a aquest nivells de demanda. 

Fer més eficient el consum energètic impulsant l'autoproducció: 

Al marge d'haver incorporat en el disseny i definició dels projectes mesures constructives encarades a 
l'alta eficiència energètica, enumerem les que considerem més importants: 

A. Climatització: 
Sistemes de distribució de calor de baixa temperatura (sistemes radiants enfront de ventilacions 
forçades) 
Criteris passius d'extracció de calor i regulació de ventilacions. Alguns exemples són: 
• Xemeneies solars -stack ventilation. 
• Ventilació nocturna -nigth ventilation of thermal mass. 
• Sistemes de refrigeració tipus creuaments -cross ventilation. 
• Tubs soterrats -earth cooling tubes. 

Criteris actius d'extracció de calor. Alguns exemples són: 
• Free cooling i free heating amb sonda entàlpica. 
• Refredaments adiabàtics (cas Barcelona amb elevada humitat pot no ser del tot apropiat i 

requereix un estudi detallat). 
• Proteccions solars exteriors orientables automàticament en funció del posicionament del sol. 

B. IHumlnacló: 
Criteris actius i passius d'iHuminació. Alguns exemples són: 
• Sistemes d'iHuminació d'alta eficiència (LEO si han d'estar encesos molta estona, 

reactàncies electròniques si són d'encesa esporàdica, etc.). 
• Bona sectorització per a poder crear diferents ambients. 
• Conductes solars. 
• Regulacions automàtiques d'intensitat de llum segons l'aportació de llum natural. 
• Sondes crepusculars, sondes de presència volumètriques o temporalitzadors. 

Producció d'energia a l'edifici amb criteris d'autosuficiència 

Actualment, es poden introduir diferents mesures tecnològiques que produeixen energia elèctrica. o 
tèrmica mitjançant sistemes renovables (solar o biomassa) així com els sistemes de transformació 
energètica d'alta eficiència (a partir d'electricitat, generar energia final, com ara calor o fred per a 
climatització). A continuació en fem una relació: 

Energia elèctrica amb sistema fotovoltaic. 

Energia d'aigua calenta amb sistema de solar tèrmica d'alta eficiència, és a dir, de producció 
d'aigua a alta temperatura (sistemes Fresnel o com a mínim, sistemes de heat pipe amb 
absorbidor parabòlic). 
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Energia elèctrica amb sistema de generació mitjançant Concentració solar (radiació solar genera 
aigua calenta que "es transforma· amb electricitat). 

Crear petites xarxes de distribució de calor i fred a nivell d'illa i que aquesta generació sigui a partir 
de sistemes renovables o d'alta eficiència. En aquest sentit, es proposa la generació mitjançant 
biomassa o aprofitament de fonts residuals d'energia (valorització de residus, sistemes de fred 
amb com levitació magnètica, grans centrals solars, calderes de condensació). 

En el cas que l'edifici s'aixequi en una zona en la que ja hi hagi implantada una xarxa de 
distribució de calor i fred (zona Forum-22@ o barri La Marina - zona Franca), connectar-lo i 
injectar-hi l'energia solar produl'da al propi edifici. 

Implantar central de biomassa al propi edifici per a produir aigua calenta oli electricitat (si es fa 
amb sistema de cogeneració). 

Implantar sistemes de geotèrmia allí on sigui possible. 

Establir un sistema d'aprofitament d'energia elèctrica emmagatzemada als vehicles elèctrics 
estacionats a l'aparcament de l'edifici. 

Implantar sistemes de generació elèctrica amb minieòlica allí on el mapa de vents de minieòlica ho 
possibiliti. 
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