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Lliurats els primers pisos en dret de superfície del 22@ i 
connectats a Districlima 
Són habitatges en què el resident n'és el propietari però l'Administració conserva la titularitat del sòl, i estan connectats a 
una xarxa de distribució sostenible d'aigua freda i calenta  

L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat els primers habitatges del 22@ en dret 
de superfície, sistema en què es transmet la propietat durant 75 anys del pis 
però el sòl se'l queda l'Administració, i que estan connectats a la xarxa 
Districlima, mètode consistent a distribuir aigua freda i calenta de manera 
més sostenible. 

El districte de Sant Martí estrena 95 nous 
habitatges en dret de superfície, situats al 
carrer de Roc Boronat, a l'àrea 22@. L’edifici 
és el primer immoble plurifamiliar de la ciutat 
que ha obtingut la màxima qualificació 
energètica, segons l’Institut Català de 
l’Energia (ICAEN), ha informat el consistori. El 
dret de superfície és un nou règim de tinença 
que ha impulsat l’Ajuntament de Barcelona 
per facilitar l’accés a un habitatge protegit. 

Amb aquesta fórmula, es transmet la propietat de l’edifici per un període de 75 
anys però el sòl queda en mans de l’administració pública. Aquest sistema 
permet accedir a una vivenda mitjançant pagaments molt assequibles durant 
només 25 anys -similars a un lloguer protegit- i amb quotes mensuals 
constants. A més, dóna seguretat i garanties a l’usuari, ja que l'inquilí pot 
romandre en l’habitatge durant el període de durada del dret i el pot transmetre 
en herència. A més, pot beneficiar-se de les desgravacions fiscals de la hipoteca, 
ha detallat el consistori. 
 
Pel que fa a la xarxa Districlima, consisteix a distribuir aigua freda i calenta de 
manera més sostenible. L'aigua calenta i la calefacció funcionen a través d'una 
xarxa urbana que genera energia aprofitant el vapor de la incineració de residus 
urbans i l'energia de l'aigua del mar. Aquest sistema permetrà un estalvi del 20% 
en el consum elèctric, a més de reduir un 50% les emissions de CO2, ha informat 
BTV. 
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1 "Volem que els visitants que ja tenim a les Coves 
del Salnitre passin també pel poble"

2 D'Osor a la Santa Creu d'Horta
3 Els nens premiats de Ferreira
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7 Manresa acomiada el policia local mort en acte 

de servei
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9 Marxa nocturna contra la reforma laboral
10 Es poden castigar els alumnes?
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L'Ajuntament ha fet entrega dels primers habitatges del 22@ connectats a la xarxa Districlima, que 
distribueix aigua freda i calenta de manera més sostenible. Aquesta promoció és també el primer edifici 
plurifamiliar destinat a famílies de la ciutat que aconsegueix una lletra A en certificació energètica.  

Tenen menjador, cuina, lavabo i d'una a tres habitacions. La diferència amb altres habitatges públics és que 
són més sostenibles. L'aigua calenta i la calefacció funcionen gràcies a Districlima, una xarxa urbana que 
genera energia aprofitant el vapor de la incineració de residus urbans i l'energia de l'aigua del mar. Aquest 
sistema permetrà un estalvi del 20% en el consum elèctric, a més de reduir un 50% les emissions de CO2.  
 
ANTONI VIVES, tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà  
"Respon a l'interés que tenim de cobrir un dret social que és el dret a l'habitatge, i al mateix temps fer-ho 
amb criteris de sostenibilitat. Penseu que aquest és el primer edifici també plurifamiliar que té una valoració 
A d'efiència energètica."  
 
Del total de 95 pisos, de moment se n'ha fet entrega de les claus als 22 propietaris que ja han aconseguit la 
hipoteca. Una llar que tindran en dret de superfície, és a dir, en seran propietaris durant 75 anys però el 
terreny continuarà sent de propietat municipal. Aquest nou règim és la fórmula que ha adoptat l'Ajuntament 
per no perdre sòl públic i facilitar l'accés a l'habitatge.  
 
Actualment la xarxa Districlima dóna servei a 70 edificis del 22 arrova i el Fòrum. La majoria són oficines, 
hotels i centres educatius. Aquest és el primer bloc d'habitatges que també hi està connectat.  
 

22@, Districlima, eficiència energètica, habitatge públic

L’Ajuntament lliura els primers habitatges públics
del 22@ connectats a la xarxa Districlima
Tweet

N t k
 

Actualitzat el 23.05.2012 a les 15:33 Sílvia Gutiérrez Comenta

Amagar la transcripció

Tweet

N t k
 Envia la notícia Notifica un error 

Notícies relacionades

La xarxa Districlima inaugura una nova central de producció energètica
S’inicia la construcció d’un bloc de pisos protegits al 22@
Nous pisos de protecció oficial al 22@
Comença la construcció de nous habitatges públics al 22@ 

Enllaços externs

Web d'Habitatge i Urbanisme de l'Ajuntament 
Web de Districlima 

Etiquetes

NOTÍCIES MÉS VISTES

Barcelona redissenya la xarxa d'autobusos 
amb nous recorreguts en línia recta 

L'Ajuntament prohibirà als ciclistes circular 
per la vorera 

ENQUESTA: L'Ajuntament prohibirà a les 
bicicletes circular per la vorera 

Una moto atropella dos vianants al barri del 
Camp de l’Arpa 

Les escoles de Nou Barris surten al carrer 
contra les retallades 

DARRERES NOTÍCIES 

11:42 
Amnistia Internacional denuncia l’ús 
excessiu de la força durant els 
desallotjaments del 27-M 

11:26 
Pla d’acció per generar creixement 
econòmic 

11:25 
Més recollida pneumàtica a Sant Martí 

11:23 
Un web aplega els projectes artístics 
principals del Poblenou 

11:21 
Marc Sant, el meteoròleg del Guinardó 

RSS 

SOCIETAT MOBILITAT POLÍTICA ECONOMIA TECNOLOGIA ESPORTS

CULTURA

BTV.cat BTVNotícies 

Entrevistes Interactius Enquestes Infos Idiomes Mapa El Temps Galeries 

Ciutat Vella Eixample Sants – Montjuïc Les Corts Sarrià – Sant Gervasi Gràcia Horta – Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí 

Dijous 
24.05.2012 
ºC  
El Temps

Et pot interessar

Districtes

Page 1 of 2#None

24/05/2012http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/05/23/lajuntament-lliura-els-primers-habitatges-p...

Ecl399
Resaltado

Ecl399
Resaltado

Ecl399
Resaltado



|  

Jueves 24/05/2012. Actualizado 11:26h.

BARCELONA | Inversión de 10,15 millones de euros del Ayuntamiento

Entregados los primeros pisos del barrio tecnológico 22@ con 
derecho a superficie 

22 viviendas ubicadas en el edificio del número 108 de la calle Roc Boronat  
La Administración transmite la propiedad del edificio, pero no la del suelo  
Ubicados en una promoción con red Districlima y máxima calificación energética  

El Ayuntamiento de Barcelona ha entregado la primera promoción de viviendas públicas con 
derecho de superficie en el 22@, el barrio tecnológico de la Ciudad Condal. Un residencial que es, a
la vez, la primera conectada a la red Districlima y también, el primero en obtener la máxima 
calificación energética (A). 

El tercer teniente de alcalde de la ciudad y responsable de Hábitat Urbano, Antoni Vives, ha sido el 
encargado de dar las llaves de estos 22 pisos en derecho a superficie ubicados en el edificio del 
número 108 de la calle Roc Boronat. Éste ha contado con un presupuesto de 10,15 millones de 
euros, según ha informado el Consistorio en un comunicado. 

La promoción alberga un total de 95 pisos, que tienen una superficie de entre 45 y 78 metros 
cuadrados y forman parte del parque de más de 200 viviendas en derecho de superficie de la ciuda
Una fórmula por la que la Administración transmite la propiedad del edificio durante 75 años pero 
mantiene la propiedad del suelo. 

Éste es el primer edificio 
plurifamiliar de la capital catalana en obtener una 'A' en calificación energética según el Instituto 
Catalán de la Energía (Icaen). Reconocimiento obtenido gracias al uso de sistemas de alta eficienci
y a la reducción de demanda de energía. También es pionero en el 22@ en conectarse a la red 
Districlima de producción de agua caliente sanitaria, que permite ahorrar un 20% en el consumo 
eléctrico y reducir a la mitad las emisiones de CO2. 

El derecho de superficie significa que los nuevos propietarios son dueños de la propiedad del 
edificio durante 75 años, pero no del suelo, que continúa siendo del Ayuntamiento. 

Estas viviendas son también las primeras de promoción pública del 22@ que suministra calor para 
calentar el agua y para la calefacción y permite ahorrar hasta el 20% en el consumo eléctrico y 
reducir en un 50% las emisiones de CO2. 

Con este edificio ya son cuatro las promociones, y 218 las viviendas de obra nueva, las que forma
el parque de viviendas con derecho de superficie en toda la Ciudad Condal. Además, Barcelona 

Agencias | Barcelona 

Actualizado jueves 24/05/2012 10:54 horas

Son dueños de la propiedad durante 75 años pero no del suelo

Page 1 of 2Entregados los primeros pisos del barrio tecnológico 22@ con derecho a superficie | V...

24/05/2012http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/24/suvivienda/1337848324.html

Ecl399
Resaltado

Ecl399
Resaltado



© 2012 Unidad Editorial Información General S.L.U.

p q p ,
cuenta con siete promociones con más de 600 viviendas con derecho de superficie en fase de 
construcción o proyecto. 

Para acceder a una promoción de estas características, los adjudicatarios han de acreditar estar 
empadronados en Barcelona los últimos dos años y tener unos ingresos familiares anuales de 
entre 19.880 y 64.600 euros. 

Page 2 of 2Entregados los primeros pisos del barrio tecnológico 22@ con derecho a superficie | V...

24/05/2012http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/24/suvivienda/1337848324.html



DIJOUS 3524 DE MAIG DEL 2012

El tercer tinent d’alcalde de l’Ajun-
tament de Barcelona i responsable 
d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives, va en-
tregar ahir les claus de 95 pisos en 
dret a superfície al districte tecnolò-
gic del 22@, situats a l’edifici del nú-
mero 108 del carrer de Roc Boronat, 
el primer a obtenir la màxima qua-
lificació energètica i que ha comp-
tat amb un pressupost de 10,15 mi-
lions d’euros.
 L’edifici té un total de 95 pisos, 
que tenen una superfície d’entre 45 
i 78 metres quadrats i formen part 
del parc de més de 200 vivendes en 
dret de superfície de la ciutat, una 
fórmula per la qual l’administració 
transmet la propietat de l’edifici du-
rant 75 anys però manté la propietat 
del sòl. 
 Aquest és el primer edifici pluri-
familiar de la capital catalana que 
obté una A en qualificació energèti-
ca segons l’Institut Català de l’Ener-
gia (Icaen), gràcies a la utilització de 
sistemes d’alta eficiència i a la reduc-
ció de demanda d’energia, i també 
és pioner en el 22@ a connectar-se 
a la xarxa Districlima de producció 
d’aigua calenta sanitària. H

vivenda protegida

BCn entrega 
95 nous pisos 
amb dret d’ús 
de 75 anys

EL PERIÓDICO
BARCELONA

tot, des dels que estan fa temps a 
l’atur fins als que busquen la prime-
ra feina, o estudiants que necessi-
ten aconseguir diners a l’estiu, i gent 
molt seriosa que veu la nit només 
com una feina», cosa gens usual fa 
uns anys, resumia un portaveu, amb 
el pas de les hores. Hi havia aspirants 
de diversos països, fins i tot dues no-
ies russes allotjades en un hotel, a 
l’espera de trobar una oportunitat a 
Barcelona. O una parella de Badajoz 
disposada a la mudança. I joves que 
havien recorregut mig Espanya sen-
se tenir la certesa de poder passar la 
prova. 

 Els llocs a cobrir eren d’ampli es-
pectre: des de cambrers i reposadors 
de barra, fins a gogós, animadors i 
relacions públiques, amb sous a par-
tir dels mil euros, per exemple, per a 
cambrers de cap de setmana. La ma-
joria d’eleccions es van fer ahir ma-
teix quan, a l’anar-se’n el sol·licitant, 
apuntaven un apte o no apte a la fitxa. 
Però els llocs de treball de ball i per-
formances es completaran amb un 
càsting in situ. Com el que haurà de 

passar l’acròbata Vanessa Gorjón, 
després de quatre anys treballant a 
Itàlia i haver tornat a Barcelona, on 
suma quatre mesos d’atur. El seu 
àmbit de treball és el trapezi, així 
que anhela pistes on pugui fer tre-
ballar els músculs.

Continuïtat
 ¿On? No posa pegues a cap des-
tí. Matinée busca personal per als 
seus negocis de temporada: el bar-
celoní Summer Festival i el Circuit 
Festival (que mobilitza milers de 
gais de tot el món a Barcelona a 
l’agost), l’Atlàntida de Sitges i Am-
nesia Eivissa, per la qual passen 
130.000 assistents cada estiu. Per 
no parlar del tour mundial que fan 
durant tot l’any, exportant les se-
ves festes a pistes per tot el plane-
ta. Aquesta faceta possibilitarà que 
els més avantatjats firmin la conti-
nuïtat.
 Els aspirants marxaven amb 
dubtes sobre el resultat. «No ho 
sé...», deia Alba Conde, estudiant 
de Matemàtiques que veia en la nit 
la possibilitat de compaginar in-
gressos amb logaritmes. Això sí, 
sense deixar Barcelona. Abraham 
Arasa era optimista, potser per es-
tampa, potser perquè treballa a la 
sala Metro, que tanca a l’estiu, i tot 
i els seus 19 anys la nit per ell no té 
secrets. Ni la impressionant Gloria 
Uclés, ballarina de 22 anys, dispo-
sada a fer les maletes cap a Eivissa 
a la recerca d’una temporada ren-
dible. I més alegre. H

FERRAN NADEU

ELS FITXATGES

Els elegits treballaran 
des del juny com a 
cambrers, animadors, 
reposadors o ballarins 
a Barcelona i Eivissa
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vivienda protegida 

Barcelona entrega 95 nuevos pisos con 
derecho de uso de 75 años 

El tercer teniente de alcalde de Barcelona y responsable de Hábitat Urbano, Antoni Vives, entregó ayer las llaves de 95 pisos en 
derecho a superficie en el distrito tecnológico del 22@, ubicados en el edificio del número 108 de la calle de Roc Boronat, el 
primero en obtener la máxima calificación energética y que ha contado con un presupuesto de 10,15 millones de euros. El edificio 
cuenta con un total de 95 pisos, que tienen una superficie de entre 45 y 78 metros cuadrados y forman parte del parque de más de 
200 viviendas en derecho de superficie de la ciudad, una fórmula por la que la administración transmite la propiedad del edificio 
durante 75 años pero mantiene la propiedad del suelo. 

Este es el primer edificio plurifamiliar de la capital catalana en obtener una A en calificación energética según el Institut Catalá de 
l'Energia (Icaen), gracias al uso de sistemas de alta eficiencia y a la reducción de demanda de energía, y también es pionero en el 
22@ en conectarse a la red Districlima de producción de agua caliente sanitaria. 

Jueves, 24 de mayo - 00:00h. 
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