
 
 

7. Barcelona Smart City Campus 
 
MUNICIPI 
Barcelona 
 
TITULAR 
L’Smart City Campus és un instrument per promoure el coneixement entorn de les ciutats, que 
articula i integra el sector privat, i possibilitar el creixement sostenible de les ciutats tot fent 
confluir ecologia, urbanisme i les tecnologies de la informació. 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES 
Previsió de dades (en funció del desenvolupament de la zona): 

‐ Sostre per a usos productius: 230.500 m² 
‐ Equipaments: 18.120 m² de sòl i 30.310 m² de sostre 
‐ Zones verdes i espais lliures privats d’ús públic: 46.100 m² 

 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
L’Smart City Campus és una iniciativa clau per fixar al territori una sèrie d’activitats vinculades a 
les smart cities, permetre l’impuls econòmic i la tracció d’activitat, el desenvolupament i la 
dinamització d’una àrea de la ciutat, l’atracció d’inversions estrangeres, la creació d’ocupació i 
la innovació i recerca, la captació de talent i de coneixement. La iniciativa integrarà sectors molt 
diversos com ara el de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), el de l’energia o 
el de la mobilitat, etc., i crearà un ecosistema que, a més de la implicació de grans empreses i 
pimes, també integri institucions de referència, centres de recerca i transferència de tecnologia, 
com també universitats, emprenedors i processos d’incubació, sense oblidar els entorns de 
divulgació i implicació ciutadana, i en el qual l’Administració pública tingui un paper de lideratge 
a l’inici i després el cedeixi a les empreses, d’aquí a uns anys. 
 
S’ubica al 22@ de Barcelona, un àmbit amb planejament aprovat però amb solars buits 
pendents d’edificar, amb la dificultat afegida de carrers sense obrir o urbanitzar. Això fa que 
aquest teixit, central en el 22@, es vagi degradant i, atès el context econòmic actual, cada 
vegada tingui menys expectatives de desenvolupament. L’objectiu, doncs, és la transformació 
d’aquest àmbit en un espai que ha de constituir un laboratori urbà que permeti explorar noves 
possibilitats per a la gestió eficient dels recursos i la integració de les innovacions 
tecnològiques al servei de les ciutats i les persones. 
 
L’Smart City Campus aglutinarà empreses (tant grans com pimes, tant internacionals com 
locals), institucions, universitats, centres de recerca i tecnològics, i incidirà en la cooperació i les 
sinergies d’aquests agents per trobar solucions tecnològiques als reptes de les ciutats. 
 
Durant l’any 2013 es preveu la captació d’inversions immobiliàries i l’inici del desenvolupament 
del campus. La data prevista d’inauguració de les primeres ubicacions és el primer trimestre del 
2014. 
 
 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA 
http://barcelonacatalonia.cat/b/?page_id=3933#&panel1-2 i www.bcn.cat 
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE 
Antoni Vives, tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona 
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