
 

28. 22@Barcelona, el districte de la innovació  
 
MUNICIPI 
Barcelona 
 
TITULAR  
22@Barcelona inicia el desenvolupament d'una nova àrea centrada en el sector de les smart 
cities. 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES 

‐ Àmbit d’actuació: 198,26 ha, 115 illes, 1.159.626 m2 de sòl 22@ 
‐ Sostre per a usos productius: 3.200.000 m2 aprox. 
‐ 4.000 habitatges de protecció oficial (25%, com a mínim, en règim de lloguer) 
‐ Obtenció de 145.000 m2 de sòl per a nous equipaments i de 114.000 m2 per a noves 

zones verdes 
‐ Termini d’execució: 20 anys 
‐ Inversió del pla d’infraestructures: 310 M € 

 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
El model 22@Barcelona, que ja s’exporta a altres zones de la ciutat i és referència en la 
transformació urbanística, econòmica i social de ciutats com Rio de Janeiro, Boston, Istanbul o 
Ciutat del Cap, és el d’una ciutat compacta i diversa que, davant d’un model d’especialització 
del territori per usos, aposta per la mixtura que afavoreix la cohesió social i propicia un 
desenvolupament urbà i econòmic més equilibrat i sostenible. 
 
Fins a desembre del 2011 es va iniciar la renovació del 70% de sostre de les àrees industrials 
del Poble nou, mitjançant 139 instruments de planejament. Aquests projectes permeten obtenir 
més de 3.029.106 m2 de sostre sobre rasant per a nous espais productius, habitatge social, 
equipaments i serveis tècnics. Aquesta activitat urbanística ha facilitat la instal·lació de prop de 
4.500 empreses des de l’any 2000 i la creació de més de 56.000 llocs de treball.  
 
Principals fites per 2013, de continuïtat respecte 2012:  
 

‐ Desenvolupar i traslladar el model econòmic seguit a 22@Barcelona als diferents 
sectors econòmics estratègics de la ciutat, intensificant i posant en marxa noves 
iniciatives per promoure el desenvolupament competitiu de les empreses. 
Concretament es treballarà en els clústers Media, TIC, Disseny, Bio, Clean Tech, 
Energia, Agroalimentari, Educació Superior, Aeroespacial, Logístic i Mobilitat (vehicle 
elèctric-LIVE).  

 
‐ Impulsar el sector d'smart cities (ciutats intel·ligents) a la ciutat, creant les condicions 

necessàries per iniciar el desenvolupament del clúster d'smart cities i el projecte del 
Smart City Campus, al bell mig del districte. 

 
‐ Potenciar la innovació i creació de noves oportunitats de negoci, mitjançant programes 

com el 22@Urban Lab, que ofereix la ciutat com a espai de proves per a projectes pilot 
que permetin millorar els serveis municipals 
 

‐ Continuar el desenvolupament urbanístic de l’àmbit amb nous sòls en transformació i 
l’inici de les obres de diferents edificis d’habitatge social i activitat econòmica. 

 
 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA  
www.22barcelona.com 
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE 
Josep Miquel Piqué, director de Sectors Estratègics de l’Ajuntament de Barcelona 
Aurora López Corduente, directora d'Urbanisme de 22@Barcelona  
Ramon Sagarra Rius, director d'Infraestructures de 22@Barcelona  
Andreu Romaní Blancafort, director de Gestió Urbanística de 22@Barcelona 
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