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MESURA DE GOVERN 

La Modificació del Pla General Metropolita per a la renovació de les arees 

industrials del Poblenou (22@bcn), aprovat provisionalment per unanimitat, 

preveu l'elaboració d'un Pla Especial d'lnfrastructures que estableixi les 

condicions d'urbanització del conjunt del sector. La MPGM establía les línies 

basiques d'aquest Pla, concretades en cinc sistemes urbans basics: energía; 

comunicacions; cicle de l'aigua; mobilitat i transport públic i residus. 

D'acord amb aquesta previsió, s'ha elaborat el Pla Especial d'lnfrastructures 

de l'ambit del 22@. Previament, el Pla ha estat informat per una de les 

Comissions de Qualitat creades per !'Alcaldía per supervisar els projectes 

d'una determinada importancia o impacte. Els criteris basic tinguts en compte 

per l'elaboració del Pla han estat els d'assegurar la qualitat de vida deis 

ciutadans; la sostenibilitat del sector; la dotació d'infrastructures de primer nivel! 

perles empreses que s'han d'instal·lar; la millora i preservació de l'espai públic 

i la possibilitat que els serveis economics siguin prestats en regim de 

competencia. 

El contingut del Pla Especial per cada un deis sistemes és el següent: 

1. Energia: Com a sistemes energetics es preveuen els derivats de les 

energies renovables, d'acord amb la normativa mediambiental vigent, la 

connexió directa a la xarxa eléctrica i el gas. Així mateix, es propasa la 

construcció, previa concessió municipal, d'una xarxa de climatització, 

mitjan<;ant aigua calenta i freda centralitzada. 

Es preveu una reserva d'espai per construir una subestació de transformació 

connectada amb una galería de transport a les existents a les Rondes. Aquesta 



infrastructura pot ser definitiva per assegurar la prestació del servei en régim 

de competencia. 

2. Telecomunicacions: El Pla d'infrastructures preveu la instal·lació de tots els 

operadors de telecomunicacions existents en aquests moments. També es 

preveu la reserva d'espais per futurs operadors. Es resol de manera uniforme 

coherent amb el conjunt !'existencia de suports compartits per antenes de 

telefonía mobil i per radiocomunicacions. 

3. Cicle de l'aigua: Tant pel que fa al subministrament d'aigua potable com 

pel clavegueram, el Pla preveu modernitzar i completar la xarxa existent. 

D'altra banda, el Pla preveu la utilització racional per usos compatibles de 

l'aigua del freatic existent al Poblenou. 

4. Neteja i recollida selectiva de residus: El Pla preveu la construcció de la 

xarxa de recollida pneumatica d'escombreiries, incorporant els elements i les 

tecniques que permetin el caracter selectiu de la recollida. Es preveu també el 

refon;ament de les centrals de recollida existents i la construcció de noves per 

tal d'assegurar l'equilibri del sistema. 

S. Espai públic i espai privat: El principi general del Pla és que per l'espai 

públic només han de passar les infrastructures de transport (xarxes troncals de 

telecomunicacions i mitja i baixa tensió eléctrica), mentre que la xarxa de 

distribució i les instal·lacions i equipament de les xarxes ( estacions 

transformadores, centres nodals, etc) va sempre a !'interior de l'espai públic. 

Similar tractament es produeix amb el sistema de carrega i descarrega, que es 

fa en molls a !'interior de les illes, i els punt de recollida d'escombreries. 

6. Sistemes de canalització: El pla preveu un sistema mixt de galeries de 

serveis i canalitzacions. Les galeries són transversals als carrers i estan 

destinades a connectar les illes entre si i facilitar espais de maniobra de les 

instal·lacions. Els conductes estan destinats a la instal·lació de cables i 
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asseguren que la nova implantació de serveis no requerira en cap cas 

!'obertura de rases. 

7. Mobilitat i transport públic: El Pla preveu les mesures necessaries per 

complir amb els requeriments del Pacte per la Mobilitat i, especialment, el 

repartiment modal que aquest pacte preveu. En concret es pretén que en un 

horitzó de deu anys, el 48% de les persones que vagin al Poblenou ho faci en 

transport públic, el 29% en transport privat i el 23% utilitzant altres sistemes. 

Pe! que fa al trafic rodat, s'estableix un sistema de jerarquització de les vies del 

Poblenou, diferenciant les vies primaries i les secundaries. Les primaries 

conformen superilles (cada tres carrers) i suporten la principal carrega de trafic 

i de transport de superficie. La xarxa secundaria, formada per la resta de 

carrers de la trama, disposara de voreres d'amplada superior a cinc metres, 

amb carril bici, dos carrils i un altre per aturades puntuals de servei. 

L'atenuació del trafic en el sistema viari secundari permet genera espais d'alta 

qualitat amb uns nivells de soroll sensiblement inferiors als de la resta de la 

ciutat. 

Pel que fa a la gestió del trafic, es proposa un sistema intel·ligent centralitzat 

que actu·i sobre la semaforització i la senyalització variable. El sistema 

d'aparcaments es configura com a un sistema mixt gestionat pel sector privat 

en quant a l'aparcament per a residents i treballadors, i un sistema més flexible 

pel que fa a l'aparcament de rotació i visitants. 

Pel que fa al Transport públic, el Pla aposta per refor9ar !'actual línia 4 i per 

proposar una nova línia de metro que reforci el transport públic per sobre del e/ 

Tanger. Mentre aquesta línia no sigui una realitat, es proposa un refor9ament 

important del servei d'autobusos i deis sistemes de mitja capacitat per la 

Diagonal i per Pere IV. 
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El desenvolupament del Pla Especial es realitzara mitjanc;ant projectes 

d'urbanització que seguiran un pla d'etapes que té en consideració tant les sis 

operacions de transformació predeterminades en les que I'Ajuntament 

assumeix la redacció del planejament, com la prioritat de les vies primaries a 

efectes de minvar les afectacions al tratic. 

La inversió global prevista al Pla és de 24.500 Milions de pessetes, de les 

quals 9.000 milions, són a carrec de les empreses explotadores deis serveis, 

13.900 als promotors i propietaris del sol, i els 1.600 restants a I'Ajuntament. 

El procés de redacció deis projectes i de gestionar i impulsar la inversió sera 

competencia directa de !'empresa 22@bcn S.A., d'acord amb els estatuts i 

objectius que li ha assignat I'Ajuntament. 
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