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1. INTRODUCCIÓ 

El present document està dedicat a descriure les diferents necessitats d’àmbit energètic 

que poden ser cobertes mitjançant la utilització de microxarxes urbanes i quines 

d’aquestes són d’especial interès a l’entorn urbà on es situa el projecte PECT Litoral 

Besòs Territori Sostenible. 

Una primera part del document està dedicada a aprofundir en com les microxarxes 

poden ajudar a assolir un desenvolupament sostenible en els àmbits urbans i industrials 

mitjançant diferents estratègies energètiques. A continuació es presenta una possible 

aplicació d’aquests conceptes al territori d’interès d’aquest projecte, que no són més que 

els municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona. 

 

 

2. MICROXARXES ENERGÈTIQUES 

D’acord amb [1], una definició generalment acceptada de microxarxa la considera com 

una agrupació local de consums i generadors d’energia interconnectats entre ells i que 

funciona com una entitat controlable de forma independent amb respecte d’una xarxa 

de distribució d’energia (macroxarxa). 

Una microxarxa pot connectar-se o desconnectar-se de la macroxarxa per funcionar en 

mode connectat o en mode autònom (també conegut com mode illa), de fet, si aquesta 

agrupació de consums i generadors no pot funcionar de forma aïllada no se la pot 

considerar una microxarxa. Efectivament, una de les particularitats de les microxarxes 

es la seva capacitat de funcionar aïllades d’una macroxarxa al menys durant un període 

limitat de temps i amb una degradació del servei limitada. 

En aquest aspecte, en [2] es posiciona una microxarxa entre els diferents agrupaments 

que es poden realitzar entre els diferents actors i serveis implicats en un sistema de 

distribució d’energia. Aquesta classificació es basa en el grau de complexitat dels 

agrupaments, que a la seva vegada està vinculat a la qualitat dels serveis oferts, i situa 

a les microxarxes en l’extrem més avançat. 

 Xarxa integrada: Un grup de clients minoristes situats en les mateixes 

instal·lacions agrupen el seus consums per tal d’obtenir unes condicions de 

contractació amb la macroxarxa més profitoses. Existeix la figura d’un ens gestor 

de la xarxa incrustada que assegura el seu bon funcionament i manteniment. 
 

 Central elèctrica virtual: Un grup de sistemes productors d’energia situats en 

diferents punts de la macroxarxa s’agrupen de forma virtual a través de la xarxa 

de distribució per vendre energia i serveis de xarxa a l’operador de la macroxarxa 

d’una forma més estable i fiable. 
 

 Agrupació de prosumidors: Un grup de consumidors d’energia amb capacitat 

de generació i de resposta a la demanda s’agrupen sota la supervisió d’un ens 

gestor que optimitza el consum per a tots els contractistes en funció del preu del 

mercat d’electricitat i la retribució dels serveis de la xarxa. Aquesta agrupació pot 

implicar prosumidors vinculats només a través de la xarxa de distribució 
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d’energia o bé estar situats en les mateixes instal·lacions. En aquest últim cas 

es sol parlar d’una agrupació local de prosumidors. 
 

 Xarxa integrada intel·ligent: Es correspon a una xarxa integrada amb capacitat 

de gestió de la energia produïda en les seves instal·lacions. L’ens gestor 

d’aquesta xarxa assegura el seu bon funcionament i el correcte manteniment de 

la seva infraestructura. Aquet ens gestor de xarxa també és el responsable 

d’optimitzar el consum i la generació d’energia per tal de garantir la qualitat del 

subministrament i la seva eficiència global. 
 

 Microxarxa: És una xarxa integrada intel·ligent amb la capacitat de funcionar 

aïllada d’una macroxarxa. Aquest agrupament d’actors i serveis implica un nou 

tipus de reptes tecnològics ja que la microxarxa ha de funcionar correctament 

sense tenir la referencia de la macroxarxa i s’ha de poder detectar la fallada 

d’aquesta per passar a funcionar en mode aïllat. També s’ha de garantir que 

durant el funcionament en mode aïllat el consum i la generació es mantenen 

balancejats en tot moment. Finalment s’ha de garantir una reconnexió segura a 

la macroxarxa quan aquesta torni a estar disponible. 

 

La distinció entre microxarxes i xarxes intel·ligents és difícil d’apreciar ja que aquestes 

últimes són sovint anomenades com microxarxes, ja que normalment són de petita mida 

i petita potència, integrant també elements de producció renovable d’energia. No 

obstant, la distinció entre elles es crucial ja que no impliquen les mateixes prestacions 

ni les mateixes inversions.  

 

Quan es diu que part d’una microxarxa és una agrupació local de consums, apareixen 

aspectes que cal tenir en consideració per la seva implantació: 

Número de consumidors connectats a la microxarxa. Una microxarxa pot servir a un 

habitatge unifamiliar, a un únic edifici o a un conjunto de edificis localitzats en un àrea 

geogràfica delimitada. Sota aquest punt de vista, la potència elèctrica d’una microxarxa 

pot anar des d’uns quants kW fins varis MW. 

Tipus consums a servir i funció desenvolupada per la microxarxa. En aquest sentit 

podem parlar de microxarxes de propòsit general, que han de proveir o suplementar als 

seus clients els mateixos serveis que rebrien d’una macroxarxa, o de microxarxes 

comunitàries amb finalitat de servei públic. Aquestes darreres proveeixen d’energia a 

les infraestructures crítiques durant períodes d’emergència com són, per exemple, parcs 

de policia i bombers, hospitals, enllumenat públic, senyals de trànsit o torres de 

comunicacions. A més, les microxarxes comunitàries també poden suplementar el 

servei de la macroxarxa en el seu funcionament diari. D’aquesta forma es poden utilitzar 

per reduir el cost total de l’energia en habitatges de gestió pública i generalment 

destinats a col·lectius de ciutadans amb especials necessitats. 

D’igual forma, quan es diu que una agrupació local de generadors d’energia també 

formen part d’una microxarxa, tornen a apareixen aspectes que cal considerar: 
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Necessitats energètiques dels consums. Les necessitats energètiques dels usuaris 

de les microxarxes no solen ser simplement elèctriques, ja que també poden aparèixer 

necessitats d’energia tèrmica com, per exemple, per ús sanitari o per la climatització 

d’espais. Això implica que es pot pensar en microxarxes que subministrin electricitat, 

calor i inclús fred als seus usuaris. En aquest sentit, avui en dia existeixen tecnologies 

de producció d’energia elèctrica que generen calor com a residu, el qual es pot aprofitar 

per abastir de calor i/o fred (mitjançant l’ús de màquines d’absorció) als usuaris d’una 

microxarxa, sent aquest un exemple d'aplicació dels preceptes de l'economia circular. 

Tecnologia de generació utilitzada. Les microxarxes són l’entorn ideal per incorporar 

sistemes de generació d’energia distribuïts (Distributed Generation: DG) que facin un ús 

eficient dels recursos energètics propis del territori on estan implantades. Estem parlant 

de la utilització de microturbines de gas, sistemes geotèrmics, sistemes hidroelèctrics, 

aerogeneradors o sistemes solars fotovoltaics i tèrmics. En línia amb el paràgraf anterior, 

la possibilitat de produir de forma combinada electricitat i calor mitjançant sistemes de 

cogeneració1 pot situar el rendiment dels sistemes energètics per sobre del 80% [3]. En 

aquest sentit, els sistemes de trigeneració2, amb capacitat de generar electricitat, calor 

i fred, també es mostren com una alternativa interesant en determinats escenaris 

energètics amb grans necessitats de vapor o de climatització [2]. 

 

Finalment, i en línia amb allò ja expressat anteriorment, la necessitat de que una 

microxarxa pugui funcionar sense estar connectada a una macroxarxa també afegeix 

noves consideracions: 

Tecnologia d’emmagatzematge energètic utilitzada. Mentre que una microxarxa està 

connectada a una macroxarxa el seu funcionament és enormement flexible ja que la 

macroxarxa es pot considerar con un generador més d’energia en el cas de dèficit 

energètic, o com un element on es pot enviar un possible excedent energètic. Quan la 

microxarxa opera en mode autònom es fa necessari la utilització de sistemes 

d’emmagatzematge d’energia per poder garantir l’equilibri instantani de potencies dintre 

de la microxarxa. En aquest sentit, és habitual que una microxarxa disposi de bateries 

per emmagatzemar energia elèctrica i elements acumuladors de calor i/o fred per 

emmagatzemar energia tèrmica. 

 

 

3. MICROXARXES EN ENTORNS URBANS 

El fàcilment comprensible el concepte microxarxa aplicat a entorns o territoris on una 

macroxarxa no estigui disponible, però costa més extrapolar aquest concepte a entorns 

industrials i urbans on sempre trobarem macroxarxes disponibles. Per tant, la qüestió a 

resoldre és que pot fer una microxarxa per un entorn urbà. 

Una possible resposta a aquesta pregunta la trobem en [4], on justament es reflexiona 

sobre com podria ajudar una microxarxa a una ciutat i es fa un recull de quins són els 

                                                
1 CHP: Combined Heat and Power 
2 CCHP: Combined Cooling, Heat and Power 
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beneficis que aquests sistemes poden proporcionar als seus usuaris, al medi ambient i 

als possibles operadors de les macroxarxes. 

 

Pensant en ciutats habitables, segures i amb economies pròsperes, es poden classificar 

en quatre els beneficis bàsics que poden aportar les microxarxes: 

Reducció en les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Ja que el control local de 

la microxarxa permet maximitzar la penetració de l’energia produïda per recursos 

renovables locals no contaminats però sí intermitents, com són el recursos eòlic i solar. 

Un segon efecte és degut a que l’energia es produeix localment i, per tant, es redueixen 

les pèrdues degudes al seu transport i això representa que es requereix menys energia 

per satisfer la mateixa demanda. Finalment, la producció d’energia elèctrica pròxima a 

la demanda pot fer factible l’aprofitament del calor generat en habitatges o negocis ja 

sigui per ús sanitari o de climatització, fet que encara permetria reduir més la utilització 

de combustibles per aquestes finalitats. 
 

Reducció en el preu de l’electricitat y en el pic de potència demandada. Com que 

l’ens de control pot reduir o gestionar la demanda dins de la microxarxa i també té control 

sobre la producció local d’energia, pot alleujant possibles congestions de la macroxarxa. 

Això suposa un reforç a la fiabilitat del sistema elèctric millorant la seva eficiència tot 

evitant possibles inversions per augmentar la potència suporta per el sistema de 

distribució d’energia de la macroxarxa. 
 

Augment de la resiliència del sistema elèctric. Ja que les microxarxes poden operar 

en mode aïllat de la macroxarxa i mantenir el subministrament d’energia dintre del seu 

àmbit en cas d’una afectació greu de la macroxarxa. Aquesta funcionalitat pot ajudar a 

la macroxarxa a recuperar-se d’una interrupció de forma indirecta, mantenint els serveis 

que podrien necessitar les brigades de reparació, o d’una forma directa ajudant a 

energitzar de nou la macroxarxa després d’una fallada. 
 

Augment de la fiabilitat del sistema elèctric en determinades àrees. Ja que les 

microxarxes permeten incorporar i gestionar sistemes de generació d’energia elèctrica 

en àrees amb marcada feblesa de la macroxarxa, àrees on solen aparèixer problemes 

en la qualitat o continuïtat de subministrament del servei. 

 

Considerant els beneficis que poden aportar les microxarxes als entorns d’aplicació, es 

poden sintetitzar en tres les bases principals que serveixen d’objectius en el disseny 

d’una microxarxa en un entorn urbà [2], i que es mostren també en la figura 1. 
 

Seguretat energètica. Una microxarxa garanteix un funcionament autònom amb una 

determinada qualitat de subministrament energètic i durant un cert període de temps en 

cas d’interrupció del servei de la macroxarxa. 
 

Estalvi de costos. La generació i emmagatzemant local d’energia junt amb l’agrupació 

de prosumidors permet la reducció de costos dels usuaris de les microxarxes. 
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Sostenibilitat. La producció local d’energia permet controlar el nivell de penetració de 

la producció renovable dintre del consum servit per la microxarxa. 

 

Figura 1.- Objectius bàsics a assolir per una microxarxa urbana. Adaptada de [2]. 

 

Un projecte de microxarxa pot abordar tots o alguns d’aquests tres objectius bàsics de 

forma simultània i amb diferents nivells de requisits per a cadascun. Una xarxa integrada 

intel·ligent pot assolir objectius de sostenibilitat i d’estalvi de costos, però una microxarxa 

és l’únic sistema que pot assolir també una determinada seguretat energètica. 

El pes assignat a aquets tres objectius en el disseny d’una xarxa integrada intel·ligent o 

d’una microxarxa depèn en gran mesura dels actors involucrats en la seva 

implementació i en la gestió. Aquests actors poden ser de naturalesa força heterogènia 

(usuaris residencials, usuaris industrials i/o comercials, operadors energètics, fons 

d’inversió, empreses externes, instal·lacions amb consums crítics ...), però bàsicament 

es poden agrupar en tres grans col·lectius [2]: 

 

Operadors del sistema de distribució (OSD). És l’entitat encarregada d’oferir els 

serveis de distribució d’energia en la macroxarxa. 
 

Usuari final. Pot ser també una agrupació d’usuaris finals i, en qualsevol cas, són els 

consumidors de l’energia produïda a la microxarxa. Poden ser entitats públiques, entitats 

privades o usuaris individuals (edificis o instal·lacions públiques, hospitals, industries, 

comerços o habitatges particulars).  
 

Terceres parts. Entitat o consorci d’entitats privades que són propietàries i/o són 

operadores de tots o de part dels elements (de producció o de distribució d’energia) de 

la microxarxa.  

 

Qualsevol d’aquests actors pot ser el propietari dels sistemes de producció d’energia i/o 

de distribució d’energia dins de la microxarxa, i qualsevol d’aquests actors por de fer 

d’operadors d’aquets dos sistemes. Per exemple, els usuaris finals d’una microxarxa 

poden ser els propietaris i els operador dels sistemes de producció d’energia d’una 

microxarxa, però la propietat i operació de la xarxa de distribució de l’energia dintre de 

la microxarxa pot ser del OSD de la macroxarxa a la que es connecta o pot ser d’una 

tercera part. 
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Atenent sobre quins actors recau la propietat i/o la responsabilitat d’operació de les 

instal·lacions de generació i distribució d’energia en una microxarxa, es poden establir 

quatre marcs o models econòmics on situar o classificar les microxarxes. 

Si es considera un únic usuari final de la microxarxa (o una agrupació de usuaris finals) 

aquest pot ser el propietari i operador dels elements que la formen, sent possible que la 

operació de la generació i/o distribució es deixi en mans del OSD o de terceres parts. 

En qualsevol cas, aquest model de es coneix com model d’usuari únic i aposta, en 

primer lloc, per la seguretat energètica delegant l’operació de la distribució d’energia en 

el OSD o terceres parts quan s’introdueix la necessita d’estalviar costos. 

Quan una microxarxa dona servei a múltiples usuaris finals apareixen tres nous models 

econòmics: 

Model OSD. En aquest model és l’operador dels sistema de distribució de la macroxarxa 

el propietari dels elements de generació i distribució d’energia dins de la microxarxa, 

sent també l’encarregat de la seva gestió i operació. Aquest model s’orienta a obtenir 

beneficis socioeconòmics fitxant els seus objectius en l’estalvi de costos i la sostenibilitat 

i no prioritzant la seguretat energètica. 
 

Model de tercera part. En aquest cas són diverses empreses privades les propietàries 

dels elements de generació i distribució d’energia i també les encarregades de la seva 

gestió i operació. Aquest model aposta bàsicament per la reducció de costos deixant en 

un segon pla objectius basats en la seguretat energètica i la sostenibilitat. 
 

Finalment apareix un model híbrid on la propietat i la operació dels elements de la 

microxarxa recau sobre diferents actors. L’aparició d’organismes públiques, junt als 

usuaris finals, com possibles propietaris i/o operadors dels sistemes de producció 

d’energia introdueixen objectius més orientats a la sostenibilitat i seguretat energètica 

que no als estalvis de costos. En aquest model són l’OSD o empreses privades les 

propietàries i operadores dels sistemes de distribució d’energia dintre de la microxarxa. 

El resultat de sobreposar aquests models econòmics de microxarxes sobre els objectius 

bàsics a assolir per aquestes instal·lacions es mostra en la figura 2. 

 

 

Figura 2.- Models econòmics i objectius bàsics en una microxarxa urbana. Adaptada de [2]. 
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D’aquests quatre models econòmics presentats, trobem que el model híbrid pot ser el 

que millor s’adapta a l’entorn de desenvolupament del projecte PECT Litoral Besòs 

Territori Sostenible. 

En aquest projecte està centrat en dos municipis (Sant Adrià de Besòs i Badalona) amb 

grans entorns urbans i industrials on el grau d’implementació de sistemes de producció 

d’energia basats en energies renovables és mínim. Per tant, pot ser considerada com 

una obligació dels diferents ens públics la promoció d’aquest sistemes de producció 

d’energia i la seva integració en la implementació de microxarxes. 

Segons el model híbrid descrit anteriorment, els ajuntaments d’aquets municipis 

apareixerien com els propietaris i operadors dels sistemes de producció d’energia, les 

dependències i els serveis municipals i els particulars amb necessitats especials serien 

els usuaris finals de l’energia produïda. Finalment, un OSD o una empresa privada seria 

la propietària i operadora dels sistemes de distribució d’energia. 

Tal i com també s’ha apuntat anteriorment, aquest model econòmic centra els esforços 

en garantir un al grau de seguretat energètica complit amb objectius de sostenibilitat, 

deixant en un segon terme l’estalvi de costos. Però aquest pot ser el fet diferencial entre 

l’administració pública i el sector privat, la de liderar la implementació de solucions 

fiables, sostenibles i en condicions econòmiques menys favorables, per tal de convertir-

se en referent de cara a futures actuacions que impliquin a terceres parts i a inversions 

basades en capital privat. 

Segons [5], trobem clares diferències entre els principals motors de promoció per la 

instal·lació de microxarxes en entorns urbans en funció del segment d’aplicació al que  

han de donar servei. La taula I resumeix aquesta informació: 

 

Taula I. Motors de promoció de microxarxes en funció del segment d’aplicació. 

Segment 
Motor de promoció 

Econòmic Mediambiental Operacional  

Industrial i comercial X (X) X 

Comunitats urbanes  (X) X 

Institucions públiques (X) X (X) 

 

Les àrees urbanes tenen un ús del sol que es caracteritza per la gran durabilitat de 

l’edificació, la demanda d’infraestructures necessàries per proveir-lo dels serveis a 

utilitzar i per la seva irreversibilitat que ho fa pràcticament impossible de recuperar [6]. 

L’edificació implica la urbanització del sol, lo que suposa la necessitat d’ampliació de 

l’abast dels serveis e infraestructures existents (carrers, carreteres, aigua, clavegueram, 

recollida de residus, electricitat, gas, telèfon ...), fet que també suposa una major 

ocupació del sol. No obstant, la gestió municipal d’alguns d’aquest serveis (escoles i 

instituts, parcs i jardins, aparcaments, atenció primària, mercats d’abasts, punts de 

recàrrega de vehicles ...) pot servir per fer un us energètic dels mateixos i així obtenir 

una generació d’energia distribuïda en l’entorn d’una microxarxa municipal. 
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Per tant, a l’hora de planificar o realitzar una construcció nova o restaurar un àrea urbana 

ja existent, existeix la possibilitat, i pràcticament l’obligació, d’estudiar i seleccionar 

solucions tecnològiques per la producció local d’energia tot i contemplant l’ús de la xarxa 

elèctrica convencional.  

Entre els sistemes renovables de producció d’energia elèctrica amb baixes emissions 

de carboni que poden ser adequats per la seva implantació en entorns urbans hem de 

destacar les sistemes solars fotovoltaics i els sistemes eòlics. 

El ràpid descens en el cost de producció d’energia elèctrica mitjançant sistemes solars 

fotovoltaics i eòlics ha suposat un canvi en les regles del joc en el desenvolupament de 

microxarxes. La dècada passada ja es va assolir la paritat de costos amb les tecnologies 

de producció d’energia basades en combustibles fòssils i, per tant, són alternatives molt 

més que factibles per el seu us en sistemes de producció local d’energia elèctrica. 

La figura 3, extreta de [7], mostra l’evolució durant els últims anys del preu de la 

producció d’energia elèctrica utilitzant sistemes solar fotovoltaics i sistemes eòlics (tant 

en sistemes onshore como offshore). 

 

Figura 3.- Disminució en el cost de producció d’energia elèctrica utilitzant tecnologies solar 

fotovoltaica i eòlica. Adaptada de [7]. 

 

D’entre aquestes dues opcions, la modularitat del sistemes solar fotovoltaics fa que sigui 

aquesta la tecnologia preferida per la producció de d’energia elèctrica en entorns urbans. 

La potència típica d’un panell solar és d’uns quants centenars de watts, cosa que fa que 

els sistemes solars fotovoltaics siguin altament modulars (es pot afegir fàcilment una 

potència addicional). Aquesta modularitat té tres avantatges: en primer lloc, es pot 

ajustar la mida del sistema per adaptar-lo a qualsevol necessitat. En segon lloc, aquesta 

naturalesa modular fa que es puguin instal·lar petites àrees de panells en diverses 

ubicacions per utilitzar eficientment l’espai disponible i maximitzar la producció local. 

Finalment, les instal·lacions modulars no requereixen mà d’obra altament qualificada i 

són fàcils de construir mitjançant empleats locals [7]. 
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No obstant, cal tenir en compte la generació variable i la baixa densitat d’energia de les 

fonts d’energia renovables a l’hora de planificar una microxarxa. Les plantes solars 

fotovoltaiques només poden produir energia en determinats moments del dia, i això 

significa que per garantir el subministrament d’energia i augmentar l’autoconsum 

d’energia solar és necessari l’ús de sistemes d’emmagatzematge d’energia o una 

connexió a una xarxa elèctrica convencional. A més, i al igual com passa amb altres 

fonts d’energia renovables, l’energia solar fotovoltaica té una densitat energètica 

relativament baixa. Com a conseqüència, la instal·lació d’una microxarxa basada en 

producció d’energia fotovoltaica en entorns industrials implicarà probablement la 

utilització una superfície molt gran i, per tant, pot no ser adequada en aquests entorns. 

Però si parlem d’entorns urbans, els sistemes solars fotovoltaics instal·lats sobre teulada 

apareixen com una solució energètica adequada per edificis de poca alçada. 

És per aquests motius que els apartats següents es centraran en analitzar el territori 

d’aplicació d’aquest projecte sota un punt de vista del potencial de producció d’energia 

elèctrica utilitzant energia solar fotovoltaica, considerant la utilització d’espais municipals 

on aquesta tecnologia pugui ser aplicada. 

 

4. CAS D’ESTUDI: SANT ADRIÀ DE BESÒS 

Sant Adrià de Besòs és un municipi de la comarca del Barcelonès, que està dins l'àrea 

metropolitana de Barcelona i que ocupa una superfície d’uns 3,8 km2. Limita al sud-oest 

amb Barcelona, al nord-oest amb una petita franja de Santa Coloma de Gramenet, nord-

est amb Badalona i al sud-est amb la mar Mediterrània, tal com mostra la figura 4. 

 

Figura 4.- Situació del terme municipal de Sant Adrià de Besòs. 

 

Té una població de aproximadament 37.900 habitants (dades del 2020) i està dividit en 
els sis barris mostrats a la figura 5: Sant Adrià Nord, Sant Joan Baptista, la Verneda, la 
Catalana, el Besòs i la Mina. 
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Figura 5.- Distribució en barris del municipi Sant Adrià de Besòs. 

 

Segons l’informe l’anuari de població [8] publicat per l’ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs, la distribució de població per barris d’aquest municipi és recull a la taula II. 

 

Taula II. Distribució de la població en el municipi de Sant Adrià de Besòs a l’any 2020. 

Barri 
Població 

(habitants) 

Superfície 

(hectàrees) 

Densitat 

(habitants/ha) 

Sant Adrià Nord 10.552 32,1646 327,1 

Sant Joan Baptista 9.263 97,1675 95,3 

La Verneda 672 44,5821 15,1 

La Catalana 1.513 104,2331 14,5 

El Besòs 5.525 28,9078 191,1 

La Mina 10.341 72,7498 142,1 

Total 37.866 379,8049 99,7 

 

La piràmide de població per edats del municipi es mostra a la figura 6. 

 

Figura 6.- Piràmide de població del municipi Sant Adrià de Besòs a l’any 2020 [8]. 
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Els espais de gestió municipal que podrien ser utilitzats per la instal·lació de sistemes 
solars fotovoltaics per la producció d’energia elèctrica els podem classificar dintre de 
tres grans grups d’instal·lacions: Educatives, esportives i de servei o equipament. En els 
següents apartats s’explorarà la disponibilitat d’aquestes instal·lacions al terme 
municipal de Sant Adrià de Besòs. 

 

Instal·lacions educatives. 

L’ajuntament de Sant Adrià de Besòs publica al seu portal web un document que recull 
l’oferta formativa pública (i concertada) que s’ofereix al municipi [9]. 

A mode de resum, podem dir que aquest municipi disposa de 10 centres públics per 
l’educació infantil, primària, secundària i d’adults. També disposa de quatre centres 
d’educació concertats i de 5 llars d’infants. 

La localització dels centres públics es mostra a la figura 7, i són els següents: 

1. Llar d’Infants Garbí 
2. Centre per a la Petita Infància i Família Josep Miquel Céspedes 
3. Escola Catalunya 
4. Escola Cascavell (Comunitat d’aprenentatge) 
5. Escola Pompeu Fabra 
6. Institut Escola Sant Adrià de Besòs 
7. Institut Manuel Vázquez Montalbán 
12 i 13. Centre de Formació per Adults (CFA) Sant Adrià de Besòs 

 
Figura 7.- Plànol de situació dels centres d’ensenyament públic del municipi Sant Adrià de 

Besòs. Adaptada de [9]. 

 
L’ajuntament de Sant Adrià de Besòs també publica una guia educativa [10] on 
es recull informació més detallada dels centres que formen part de l’oferta 
d’educació pública del municipi. 
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Instal·lacions esportives. 

L’ajuntament de Sant Adrià de Besòs també dedica un apartat al seu portal web per 
descriure les instal·lacions esportives de gestió municipal existents dintre del seu terme 
municipal. Aquesta informació es pot consultar al següent enllaç (actiu al juny de 2021):  

http://www.sant-adria.net/sant-adria-per-temes/esports/instal-lacions-esportives 

Trobem un total de 8 instal·lacions dedicades a diverses activitats esportives: 

1. Poliesportiu Marina Besòs 
2. Zona Esportiva La Mina 
3. Poliesportiu Besòs 
4. Pista Poliesportiva Carrer Major 
5. Camps Futbol Municipals Besòs 
6. Camp de Futbol José Luis Ruiz Casado 
7. Pista Poliesportiva El Coloso 
8. Club Tennis Sant Adrià 

La localització d’aquestes instal·lacions es mostren en la figura 8. 

 
Figura 8.- Situació de les instal·lacions esportives municipals de Sant Adrià de Besòs. 

 
Instal·lacions de servei i equipament. 

Finalment, l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs també publica un extens llistats amb les 
adreces de totes les dependències on es presta algun servei municipal (oficines 
d’atenció o informació al ciutadà, policia local, protecció civil, serveis socials ...) o es 
troba algun tipus d’equipament municipal (escoles i instituts, aparcaments municipals, 
museus ...) [11]. 

Algunes d’aquetes instal·lacions podrien ser adequades per la instal·lació de 
sistemes solars fotovoltaics degut a que disposen de cobertes planes o bé es 
podien instal·lar fàcilment pèrgoles amb coberta fotovoltaica. 

http://www.sant-adria.net/sant-adria-per-temes/esports/instal-lacions-esportives
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L’estudi detallat del potencial solar d’algunes d’aquestes instal·lacions s’ha 
desenvolupat en dos Treballs de Fi de Grau (TFG) desenvolupats per estudiants 
del Grau d’Enginyeria de l’Energia de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est 
(EEBE). Aquests treballs es poden consultar a través del Servei de Biblioteques 
de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Les referències d’aquests dos treballs són: 

 

Títol: Potencial fotovoltaico del municipio de Sant Adrià de Besòs 
Autor: Alejandro Hernández Armillas 
Director: Guillermo Velasco Quesada 
Data presentació: Maig 2021 
Accés: https://upcommons.upc.edu/handle/2117/349631 

 

Títol: Estudi del potencial fotovoltaic al municipi de Sant Adrià de Besòs 
Autor: Juan Catchot Garcia 
Director: Guillermo Velasco Quesada 
Data presentació: Maig 2021 
Accés: https://upcommons.upc.edu/handle/2117/349658 

 

 

5. CAS D’ESTUDI: BADALONA 

Badalona també és un municipi de la comarca del Barcelonès, que està dins l'àrea 

metropolitana de Barcelona i que ocupa una superfície d’uns 20,9 km2. La ciutat limita 

amb Sant Adirà de Besòs al sud-oest, Santa Coloma de Gramenet al oest, Montgat i 

Tiana (de la comarca el Maresme) al nord-est, Sant Fost de Campsentelles (al Vallés 

Oriental) al nord, amb Montcada i Reixac (al Vallés Occidental) també al nord i amb el 

mar Mediterrani al est. La situació d’aquest municipi respecte als municipis fronterers es 

mostra a la figura 9. 

 

Figura 9.- Situació del terme municipal de Badalona. 

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/349631
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/349658
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Té una població aproximada de 223.166 habitants (dades del 2020) i està dividit en els 
24 barris mostrats a la figura 10. La densitat de població a aquest municipi es situa en 
uns 105,4 habitants/ha. 

 

Figura 10.- Distribució en barris del municipi Badalona. 

 

La piràmide de població per edats del municipi es mostra a la figura 11. 

 

Figura 11.- Piràmide de població del municipi de Badalona a l’any 2020 [12]. 

 

Al igual que el cas de Sant Adrià de Besòs, els espais de gestió municipal que podrien 
ser utilitzats per la instal·lació de sistemes solars fotovoltaics per la producció d’energia 
elèctrica són les instal·lacions educatives, esportives i de servei o equipament. 
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L’extensió territorial i la elevada densitat de població d’aquest municipi fa que existeixen 
un elevat nombre d’aquestes instal·lacions municipals, cosa que desaconsella presentar 
el seu llistat en aquest document. No obstant, l’ajuntament d’aquest municipi publica al 
seu portal web informació que permet obtenir dades al respecte. 

En referència a les instal·lacions educatives, es pot accedir al un document amb un 
mapa de situació dels centres d’ensenyament existents a la ciutat [13]. Aquest document 
també ofereix informació al respecte de les zones d’influència dels centres públics i 
privats concertats en ensenyament infantil, de primària i de secundària. 

També al portal web de l’ajuntament podem trobar informació detallada sobre els centres 
educatius públics existents al municipi [14] i [15]. Aquest documents i la informació sobre 
altres centres públics i concertat és accessible online des de l’enllaç:  

http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=contingut_esta
tic&dCollectionID=2553 

Al respecte de les instal·lacions esportives del municipi, al portal web de l’ajuntament de 
Badalona també es pot trobar un directori amb la seva descripció i localització. L’enllaç 
d’accés és el següent: 

http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=contingut_esta
tic&dCollectionID=283 

L’estudi detallat del potencial solar d’algunes d’aquestes instal·lacions s’ha 
desenvolupat en un Treball de Fi de Grau desenvolupat per un estudiant del Grau 
d’Enginyeria de l’Energia de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE). 
Aquest treball es pot consultar a la biblioteca de l’EEBE, ja que actualment no 
està disponible per la seva consulta online. 

La referència d’aquest treball és: 

 

Títol: Potencial Fotovoltaico del Municipio de Badalona 
Autor: Sergio Cazón Molina 
Director: Guillermo Velasco Quesada 
Data presentació: Juny 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dCollectionID=2553
http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dCollectionID=2553
http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dCollectionID=283
http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dCollectionID=283
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