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1. INTRODUCCIÓ, OBJECTIU I ANTECEDENTS 

 

1.1. Introducció: Barcelona i les necessitats de les infraestructures 
 
Les infraestructures són un dels factors per generar un territori cohesionat, sostenible i 
dinàmic. Cal planificar-les al servei de la justícia urbana, amb l’objectiu de millorar les 
condicions de vida de la ciutadania en tots els aspectes: socials, mediambientals, 
econòmics, salut, etc. 
 
Les infraestructures han de servir per a reduir les desigualtat existents, tant en l’àmbit 
territorial per corregir la injustícia espacial, com social per enfortir la cohesió social. La  
mala planificació en les infraestructures ha esdevingut un element important en la 
generació d’injustícies espacials. Aquelles ciutats o barris que pateixen un excés 
d’infraestructures acumulen ferides urbanes amb barris desconnectats. Així mateix, els 
que pateixen una infrapresència d’infraestructures també han tingut greus problemes 
de connectivitat, aïllament i inclús d’inseguretat. Per tant, la estratègia en la seva 
planificació, projecció i construcció és fonamental per aconseguir passar de la 
injustícia espacial a la justícia urbana. 
 
Per tal d’aconseguir una ciutat de tothom és indispensable una bona inversió i gestió 
de les infraestructures, aquestes han d’ajudar a desenvolupar la ciutat de manera 
sostenible reduint la intensitat energètica del PIB, la emissió de gasos defecte 
hivernacle, mitigar el canvi climàtic i reduir la contaminació millorant la qualitat de l'aire 
de la ciutat.  
 
Una visió integral del funcionament i de millora contínua de les infraestructures, és 
bàsica per no perdre de vista la transversalitat entre el disseny de la pròpia 
infraestructura, el servei que ha de donar i com resoldre les incidències que s'hi 
produeixen. 
 
Moltes de les infraestructures necessàries que repercuteixen directament en la 
ciutadania no depenen directament de l'Ajuntament de Barcelona malgrat el propòsit 
d'aquestes és el progrés de la ciutat i el seu entorn. 
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Impulsarem un estudi i anàlisi de totes les infraestructures, tant les convencionals 
(infraestructures grises) com també les infraestructures verdes associades als 
espais verds i fluvials, promocionant  les àrees naturals amb una visió integrada de 
gestió d'ecosistemes, com la purificació de l'aigua, qualitat de l'aire, l'espai per a la 
recreació i la mitigació del canvi climàtic, ja que es considera bàsica per millorar les 
condicions ambientals, la salut i la qualitat de vida de la ciutadania.  
 
És clau que la ciutat de Barcelona com a nucli de centralitat identifiqui i prioritzi quines 
han de ser les infraestructures a desenvolupar en el seu territori tant a curt, com a mig 
i llarg termini. 
 
Aquest fet de singularitat i autonomia de la ciutat de Barcelona queda reflectit des de 
l'any 1998 a la "Carta Municipal de Barcelona"; on se li traspassen a Barcelona 
competències de lideratge davant d'altres administracions. 
 
 

1.2. Objectiu de la Mesura 
 
L’objecte de la present Mesura és la de definir els mecanismes i procediments per tal 
d´establir les bases per a la creació d'un Pacte d'Infraestructures entre tots els 
partits polítics representats en l’Ajuntament de Barcelona i que conformen el Consell 
Municipal, a més de fer-lo extensiu a tots els principals sectors tant socials, econòmics, 
tècnics i institucionals.  
 
Per poder portar a terme la redacció del Pacte d'Infraestructures de la ciutat de 
Barcelona es proposa la creació d'una Comissió d'Infraestructures que treballaria 
per d'identificar les diferents infraestructures i la gestió que necessiten per la millora 
sostenible de la ciutat, el benestar, la salut i la qualitat de vida de la ciutadania. 
 
Un cop s'aconsegueixi arribar al consens en la selecció i la priorització de les 
infraestructures més importants, s'obtindria el document final del Pacte, ja que 
Barcelona disposa de les prerrogatives necessàries i la força per : 
 

" Corregir la injustícia espacial amb una planificació harmònica de les 
infraestructures que serveixi per crear justícia urbana 
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" Defensar davant tercers les infraestructures escollides i promoure els acords 
necessaris per portar-les a terme  

" Garantir l'equilibri i el funcionament de les mateixes  
" Optimitzar la coexistència dels diferents planejaments a la ciutat  
" Garantir la bona superposició  
" Disposar de veu única amb els responsables directes de les infraestructures  

 
Les infraestructures objecte d’aquesta mesura són totes aquelles infraestructures 
supramunicipals i/o de gestió no únicament municipal, en l'àmbit de la ciutat de 
Barcelona  o amb influència sobre la mateixa i de gestió i inversió tant pública com 
privada. 
 
Les temàtiques a desenvolupar s’agrupen de la forma següent :  
 

• Transports i mobilitat: Xarxa ferroviària i viaria 
• Cicle de l’aigua 
• Energia 

• Ports i altres infraestructures del Litoral 
• Aeroport  
• Telecomunicacions 

• Residus  
• Espais verds i fluvials  

 
 

1.3. Finalitat del Pacte 
 
Es considera necessari generar un marc global en matèria d’infraestructures per tal 
d'identificar i prioritzar les inversions i actuacions que maximitzin la millora en el servei 
a la ciutadania, l’avenç en la cohesió social i el progrés econòmic des d’una 
perspectiva mediambiental i territorial. 
 
El Pacte d'Infraestructures ha de servir com a eina al servei de la ciutat, amb la 
missió vers la ciutadania de: 
 

" Millorar la qualitat dels serveis 
" Disminuir incidències i vulnerabilitat 
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" Millorar i transformar  les infraestructures  
" Garantir la resiliència dels serveis 

 
Partint de l'estat actual d’implantació de les diferents infraestructures cal:  
 

- Reivindicar la funció social de les infraestructures per identificar i 
prioritzar les infraestructures fonamentals i necessàries per construir la 
justícia urbana de Barcelona i amb ella la de tot el seu àmbit metropolità i 
regional; amb el marc d'un model de disseny i funcionalitat de ciutat sostenible i 
resilient. 
 

- Coproduir les propostes amb els diferents agents socials i veïnals, tant pel 
que fa a les preferències com al seguiment de les inversions i de les polítiques 
públiques, al mateix temps que fer un front comú amb elles. 
 

- Assolir consensos bàsics sobre les infraestructures primordials a executar en 
base a criteris tant socials i mediambientals com econòmics tenint en 
consideració la gestió i la governança de les infraestructures.  
 

- Preveure i coordinar la implantació i execució de les infraestructures de 
manera coordinada i estratègica per tal d’aprofitar sinergies entre elles i 
evitar retards o interferències en la seva implantació tant per factors externs 
com per la incidència dels calendaris electorals  
 

- Aconseguir el més ampli compromís polític i institucional per a 
desenvolupar i executar  les inversions a curt termini necessàries per a millorar 
la qualitat de vida de la ciutadania i reactivar la economia i alhora planificar els 
recursos necessaris a mitjà i llarg termini per desenvolupar les dotacions en 
infraestructures en el futur.    

 
L'objectiu del Pacte que es proposa en aquesta mesura és la de prioritzar i impulsar 
les infraestructures fonamentals i establir mecanismes de control i gestió, sense perdre 
de vista l'esforç i les bases existents en els diferents plans i les propostes del CEDI del 
2008.  
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1.4. Antecedents i Plans Existents 
 
Existeixen un gran nombre de plans sectorials de les diferents infraestructures on es 
pot fer palès el llistat d’actuacions a realitzar i la seva inversió associada, inclús la 
previsió del calendari d'execució. 
 
A l'annex A1 s'inclou un recull dels principals documents de planificació vigents que 
ajuden a definir la diagnosi actual i a planificar i contextualitzar la prognosi de les 
infraestructures a Barcelona. 
 
Com a antecedent, cal recordar  que al setembre de 2007 es va crear la Comissió 
Especial de Desenvolupament d’Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona (CEDI) 
per acord unànime de la corporació municipal amb els següents objectius: 
 

• Identificar les actuacions pendents d’execució reflectides en els plans 
d’infraestructures aprovats per les diferents administracions, per tal que se’ls 
doni la màxima prioritat. 

 
•  Especificar quines són les infraestructures necessàries per a Barcelona en els 

pròxims anys, per assegurar la cohesió social, el desenvolupament econòmic i 
la competitivitat de la ciutat i de la seva regió metropolitana. 

 
En el si d'aquesta comissió es varen acceptar 56 propostes per unanimitat. A més, els 
grups municipals varen també incorporar algunes propostes de forma particular.  
 
A l'annex A2, s'inclou el recull de les infraestructures proposades per la CEDI al 
plenari municipal de setembre de 2008. 
 
Recentment i en aquesta línia, el proppassat 22 de juny de 2016 la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acordà:  
 
"Que el govern impulsi la creació d'una Comissió Especial d'Infraestructures, d'acord 
amb allò que estableix el Reglament Orgànic Municipal, amb l'objectiu de:  
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a) Vetllar pel compliment dels acords existents per part dels diferents agents i 
administracions implicades en el desenvolupament i execució d'actuacions 
de transformació urbana i d'infraestructures cabdals per a la ciutat.  

b) Impulsar el desenvolupament d'aquelles actuacions en les quals hi 
participin d'una manera o altra, diferents administracions públiques.  

c) Informar als diferents Grups Municipals de l'estat de desenvolupament de 
les diferents actuacions" 

 
Amb aquest escenari, la present Mesura es fa necessària per tal d'aconseguir un 
pacte consensuat d'Infraestructures per a la ciutat de Barcelona 
 
 

2. PROPOSTA DE CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES 
INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES 

 
Els criteris per a la identificació i priorització de les actuacions del marc de consens, 
tenint en compte que son infraestructures no 100% municipals, haurien de ser: 
 

- La millora de les xarxes d'infraestructures existents i visió resilient per tal 
d'oferir el màxim servei i nivell de qualitat possible. Independentment de la 
titularitat de la xarxa s'ha d'invertir en la qualitat i millora del servei. 

 
- La finalització de les infraestructures que actualment es troben 

inacabades però molt desenvolupades i on la inversió per entrar en servei 
(cost romanent) és molt baixa respecte la despesa ja feta. Amb aquest impuls 
s'estalviarien les despeses de manteniment d'unes infraestructures executades 
i que no donen cap servei. 
 

- La coordinació de les diferents actuacions en la gestió de les xarxes que al 
gestionar-se conjuntament comporten un gran benefici per l’operació dels 
serveis. 

 
- El suport a les infraestructures projectades amb benefici i retorn social i 

mediambiental elevat. Son infraestructures on s'optimitza l'anàlisi 
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socioeconòmic-ambiental cost/benefici i on el retorn de la inversió i la resta 
d'indicadors son favorables.  

 
- La connexió de xarxes d'infraestructures per tal de donar robustesa al 

sistema. Es tracta de buscar sinèrgies entre les diferents xarxes que millorin 
exponencialment el seu servei i la seva gestió amb intervencions acotades. 
 

- El recolzament de les infraestructures consensuades amb anterioritat i de 
gran recorregut de negociació, per tal de rendibilitzar l'esforç interadministratiu 
fet al llarg dels darrers anys. Aquestes infraestructures tenen una probabilitat 
molt alta d'èxit d'implantació amb un calendari realista i consensuat. 
 

- La promoció de les infraestructures que situïn a la ciutat com a centre 
referència i distribució de serveis i que malgrat no tinguin un impacte directe 
a la ciutadania, sí que tenen una transcendència territorial connectant la ciutat 
a la xarxa i d'altres oportunitats d'inversió empresarial. 

 
- El compartir i pactar el millor model de governança de les infraestructures, 

ja que Barcelona ha de tenir una visió integral, on el control i gestió son punts 
claus. 

 
 

3. ÀMBITS INFRAESTRUCTURALS CONSIDERATS.  
 
A continuació descriurem breument per cadascun dels sectors específics considerats 
quin és l'objectiu general: 

 
• Transports i mobilitat: Xarxa ferroviària i viaria 
• Cicle de l’aigua 
• Energia 

• Ports i altres infraestructures del Litoral 
• Aeroport  
• Telecomunicacions 

• Residus  
• Espais verds i fluvials  
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3.1. Transports i Mobilitat: Xarxa ferroviària i viària 
 
La mobilitat és un dret fonamental que cal garantir. Els models actuals basats en l’ús 
intensiu del vehicle privat son insostenibles pel seu nivell de contaminació i per la 
saturació que generen a l’espai públic.  
 
Aquesta realitat es fa especialment patent en ciutats compactes com Barcelona, on la 
combinació d’un espai públic molt limitat amb usos potencials molt variats i d’unes 
característiques climàtiques i geogràfiques fan que els nivells de contaminació local, 
provocats bàsicament pel transport, es puguin considerar d’inacceptables. 
 
El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 (PMU), en la línia de potenciar una 
mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient, estableix una prioritat clara entre els 
principals modes, concedint la prioritat als més sostenibles: a peu, en bicicleta i en 
transport públic. Dintre d’aquest escenari, es preveu un decreixement del 21 % del 
vehicle privat, i un increment d’un 3,5 % de l’ús del transport públic (41,3 % del total de 
desplaçaments).  
 
Per assolir els objectius cal millorar la intermodalitat, la qualitat del servei, la 
capacitat, la connectivitat i la cobertura del transport públic col·lectiu. 
 
En els darrers deu anys es van començar a planificar, en alguns cassos, i a activar, en 
altres, infraestructures ferroviàries. Malgrat això, moltes de les actuacions previstes en 
la planificació no estan començades, altres estan aturades sine die i altres en un estat 
molt avançat però no acabades i per tant, totes elles han implicat una despesa 
considerable sense revertir cap benefici social.  
 
Enmig de la realitat de les grans infraestructures del transport terrestre, la ciutat de 
Barcelona es troba en un procés de transformació de la mobilitat urbana especialment 
transcendent i que requereix una coherència global per arribar als resultats esperats, 
en la que aquestes infraestructures son peces clau. És, per tant, molt necessari que 
s’estableixi una priorització d’aquestes inversions, en coherència amb l’evolució de la 
mobilitat a la ciutat i d’acord amb les administracions responsables de portar-les a 
terme. 
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3.2. Cicle de l’aigua 
 
L'abastament d’aigua de la ciutat de Barcelona s'alimenta per mitjà de tres fonts 
principals: aigua superficial, subterrània i marina. 
 
L'aigua superficial es regula a les preses de contenció de la capçalera dels rius Ter 
(Sau i Susqueda) i Llobregat (Llosa del Cavall, Baells i St. Ponç). 
 
En les conques dels rius Ter, Llobregat i Besòs, es troben les quatre grans ETAP's 
(Estació de Tractament d'Aigua Potable) que potabilitzen l'aigua que alimenta la ciutat 
de Barcelona i altres poblacions. 
 
Recentment s'ha potenciat l'abastament d'aigua potable a partir d'aigua marina amb 
l'entrada en funcionament de la instal·lació de Tractament d'Aigua Marina (ITAM) o 
dessaladora del Llobregat a la desembocadura d'aquest riu.  
 
En la perifèria del nucli urbà de Barcelona s'emplacen dos grans dipòsits: el de la 
Trinitat i el de Fontsanta. Des d’aquests dipòsits de capçalera es distribueix l'aigua 
mitjançant un sistema de bombeig cap als 101 dipòsits de regulació de cua, situats a 
les cotes més altes. 
 
La reducció del consum d’aigua potable entre els anys 1999 i 2015 ha estat del 18% 
que suposa un estalvi de 1,35 hm3/any. El pla per l’aprofitament dels recursos hídrics 
alternatius preveu incrementar en 2,4 hm3/any que implicaria estalviar el 47% del 
consum total de la ciutat. 
 
La ciutat de Barcelona necessita que es continuï treballant en la línia de potenciar la 
utilització de recursos hídrics alternatius i promoure polítiques públiques per 
reduir el consum d’aigua potable per usos urbans, per retornar els cabals als 
rius que garanteixen l’abastament de la ciutat sense posar en risc els 
subministres bàsics que garanteixin el dret humà a l’aigua.  
 
La xarxa de clavegueram de la ciutat és atípica a causa de l'orografia del terreny de 
Barcelona i als episodis puntuals de pluja d'alta intensitat típics del clima mediterrani. 
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L'any 1891, es va crear el primer Pla de Sanejament de Pere Garcia Faria, amb la 
intenció de regularitzar i eliminar les epidèmies viscudes a la ciutat. Aquest pla s'ha 
anat modificant periòdicament fins al 1997, donant lloc al Pla Integral de Clavegueram 
de Barcelona (PICBA) la última versió del qual és de l'any 2006. La seva finalitat és 
solucionar definitivament les inundacions sofertes, dotar a la ciutat d'un sistema 
modern i mediambientalment sostenible, i protegir els medis receptors (el mar i els 
rius) de possibles abocaments.  
 
La xarxa de clavegueram de Barcelona està formada per 31 conques vessants, que 
ocupen 13.346 hectàrees que drenen a través d'una xarxa de tipus unitari amb 1.572 
km de col•lectors i 52.067 pous de registre.  
 
Per laminar l'evacuació de les grans pluges s'han construït 13 dipòsits subterranis de 
regulació. 
 
Posteriorment, les aigües residuals són transportades a les EDAR del Prat de 
Llobregat, la del Besòs i la de Vallvidrera. A les EDAR l'aigua rep els tractaments 
necessaris per finalment ser evacuada a través dels emissaris submarins a 3 km de la 
costa, amb la finalitat d'evitar l'impacte sobre les platges. 
 
La ciutat està implantant una política de potenciació dels sistemes de drenatge 
alternatius que permetin minimitzar el volum d’aigua d’escorrentiu superficial, i 
per tant, l’aigua gestionada i tractada a les depuradores i obtenir beneficis 
mediambiental amb la recàrrega d’aigua dels aqüífers i la reducció dels abocaments a 
medi receptor. 
 
 

3.3. Energia 
 
El subministrament energètic exerceix un paper fonamental en una ciutat en proveir 
d’energia a empreses, comerços, infraestructures de transport així com per garantir el 
benestar a les famílies. Per tant, la garantia de subministrament d'energia d’origen 
renovable al menor cost possible és essencial tant per al benestar de la ciutadania 
com per a la competitivitat de la ciutat  
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Des de finals dels anys 90, les activitats de subministrament d'energia convencional 
(electricitat i hidrocarburs), es realitzen en règim de lliure competència, i per que a fer-
ho possible s’ha dividit el subministrament en tres activitats independents: 
comercialitzadora, generadora i infraestructural. Aquesta darrera es subdivideix alhora 
entre xarxes de transport i xarxes de distribució. 
 
La xarxa de transport és el sistema que subministra energia des dels generadors, 
magatzems o interconnexions internacionals a les diferents xarxes de distribució 
permetent-ne la seva interconnectivitat i interoperabilitat. Consegüentment són 
infraestructures de gran magnitud que requereixen de gran d’inversió i per tant el seu 
disseny és d’àmbit estatal. Aquestes xarxes són planificades pel Govern Central i es 
desenvolupen en un règim de monopoli natural per les empreses Red Eléctrica de 
España (en endavant REE), ENAGAS i CLH. 
 
La xarxa de distribució té per objecte la transmissió de l’energia des de les xarxes de 
transport o, si s’escau des d’altres de distribució o des de la generació connectada a la 
mateixa xarxa de distribució, fins als punts de consum o altres xarxes de distribució en 
les condicions adequades de qualitat amb la finalitat última de subministrar-la als 
consumidors. Actualment a Barcelona, els distribuïdors són: Gas Natural i Endesa 
Distribución Eléctrica (en endavant EDE). Aquests són els responsables del disseny 
i gestió de la seva xarxa de distribució sota la supervisió de Direcció General d’Energia 
i Mines de la Generalitat de Catalunya (en endavant DGEM). Així mateix, la vigent 
legislació elèctrica estableix que aquest òrgan és també el competent per resoldre la 
introducció d’un eventual nou distribuïdor a la ciutat.  
 
Pel que fa a les activitats de subministrament d’energies no convencionals, en l’àmbit 
de les xarxes centralitzades de fred i calor, al tractar-se de concessions municipals la 
planificació de la xarxa correspon als reguladors a qui l’Ajuntament ha delegat la gestió 
d’aquestes concessions. En l’àmbit de les generació renovable, l’Ajuntament, d’acord 
amb la Mesura de Govern de Transició cap a la sobirania energètica desplegarà totes 
les mesures existents que té a l’abast per tal de potenciar la generació renovable i 
local amb la implicació de la ciutadania. 
 
Altrament, cal emmarcar la necessitat d’aquestes noves infraestructures dins del Pla 
d’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire de Barcelona 2011-2020, que vol promoure 
sistemes de generació de proximitat provinents de fonts renovables encaminats 
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cap a la sobirania energètica, la qual comporta una disminució de necessitats 
infraestructurals. 
 
 

3.4. Ports i altres infraestructures del litoral 
 
La franja de la ciutat que està qualificada de zona marítimo-terrestre aplega 
infraestructures blau-verdes (les platges) i grises (els ports i les estructures de defensa 
costanera). 
 
L’Administració de l’Estat, a través del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient (MAGRAMA), és responsable de les actuacions per a la preservació i policia 
de les platges, i la Generalitat de Catalunya, dels plans d’usos de temporada, la gestió 
dels títols d'ocupació i ús del domini i l'execució d'obres que no siguin d'interès 
general. El conveni de maig de 2007 entre el MAGRAMA, la Generalitat i l’Ajuntament 
de Barcelona desenvolupa la previsió de l’article 6.3. de la Llei 1/2006, de 13 de març 
(tram estatal de la Carta Municipal), aprovant el Pla de Gestió Integrada del Litoral 
(PGIL) de Barcelona per qual l’Ajuntament participa en la gestió i control dels béns del 
domini públic marítimo-terrestre del terme municipal. 
 
L’informe de seguiment del PGIL d’abril de 2016 evidencia que la problemàtica 
principal de les platges de Barcelona és la pèrdua progressiva de sediment que 
afecta tant els àmbits de platja seca com humida malgrat les actuacions 
d’alimentació de sorra i defensa costanera que s’hi han dut a terme. 
 
El litoral de Barcelona integra diferents infraestructures portuàries amb personalitat 
molt diferenciada: 
 
• El Port de Barcelona, entitat que forma part de Puertos del Estado, inclou una 

àmbit més logístic i energètic, una altre comercial i un tercer més ciutadà. 
 

El Port té entre els seus objectius esdevenir el principal centre de distribució 
euroregional a la Mediterrània en competència amb els ports del nord 
d’Europa. Per aquest motiu el III Pla Estratègic del Port de Barcelona 2015-2020 
defineix tres eixos estratègics: creixement, competitivitat i sostenibilitat. La finalitat 
d’aquests és la creació de riquesa en l’entorn, el foment de la intermodalitat per tal 
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d’aconseguir una sostenibilitat econòmica, social i mediambiental i assolint una 
oferta logística més eficient, atractiva i competitiva.  
 
Quant als àmbits de port-ciutat, cal buscar acords i mesures que permetin 
resoldre els conflictes existents que enfronten el dret de la ciutadania al lliure 
accés a l’espai litoral amb les restriccions imposades per les concessions 
atorgades per a instal·lacions de nàutica esportiva i de lleure. 
 

• Port Olímpic: Desprès de 24 anys des de la seva inauguració en el 1992 amb 743 
amarradors, les instal·lacions estructurals presenten problemes de conservació i 
de manteniment i un deteriorament tant dels espais públics i dels edificis  
Els espais del port estan ocupats predominantment per activitats de restauració i 
lleure nocturn, i vinculades a aquestes darreres hi ha una problemàtica ciutadana 
de seguretat ciutadana. El model de gestió en el que s’ha prioritzat la rendibilitat 
econòmica per sobre de funcions com la promoció de l’esport i l’activitat nàutica, 
pot ser una explicació d’aquestes problemàtiques.  
 
L’entorn immediat del Port i com a conseqüència tota la ciutat necessita que 
aquesta instal·lació nàutica estigui al servei de la ciutat i de la ciutadania. Cal 
treballar per a que esdevingui un equipament obert i pròxim a la ciutadania al 
servei dels esports i les activitats nàutiques, millorant els seus usos i la seva 
gestió. 
 

• Port Fòrum: Des de la seva inauguració en 2003 amb 201 amarradors, ha 
presentat problemes infraestructurals que condicionen la seva activitat. Per tant és 
prioritari resoldre les deficiències estructurals i de disseny que presenta per 
esdevenir un instrument de dinamització de l’eix del Besòs i com a espai per al 
desenvolupament d’activitats sostenibles. 
 
Cal potenciar i dinamitzar les nostres instal·lacions portuàries donat que tenen una 
gran importància no solament en ser unes infraestructures i uns serveis oferts en 
uns indrets específics de la costa al servei de l’esport i el lleure. També són un 
gran motor socioeconòmic que dona vida a un important conjunt d’empreses 
industrials, de serveis i de professionals que sovint no es localitzen a la costa.  
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3.5. Aeroport  
 
El Pla Director de 1999 és el que ha determinat l’actual configuració de les 
infraestructures de l’Aeroport de Barcelona-El Prat. Al ritme d’increment previsible del 
tràfic de passatgers, cal preveure que la capacitat de les actuals terminals de 
passatgers (55 Mpax en conjunt) s’haurà exhaurit d’aquí a uns 7-8 anys. Amb 
aquesta perspectiva, i en tant que es necessari mantenint l’actual nivell de servei de 
les instal·lacions d’atenció als viatgers, caldrà treballar per concretar les actuacions 
necessàries per augmentar la capacitat de l’aeroport fins els 70 Mpax. 
 
En l’actualitat la mobilitat aeroportuària no es pot entendre com un únic pol sinó que 
cal assumir-la com una xarxa d’aeroports que interactuen entre ells. Per tant és 
essencial l'operació en xarxa dels aeroports de Barcelona, Girona i Reus per 
treure el màxim profit del potencial de les seves instal·lacions.  
 
 
 

3.6. Telecomunicacions 
 
Per l'Ajuntament de Barcelona les telecomunicacions formen part de les grans 
infraestructures prioritàries per a la ciutat. 
 
Actualment les telecomunicacions es troben en un mercat liberalitzat de manera que li 
correspon al mercat la dotació de infraestructures i serveis. 
 
El Govern de l’ Estat, la CNMC (Comissió Nacional del Mercat i de la Competència) i la 
Generalitat de Catalunya són les administracions que tenen capacitat normativa i de 
gestió en el cas de les infraestructures de les telecomunicacions. 
 
Els agents que donen el servei son les Operadores de telecomunicacions, 
generalment privades. 
 
Els Ajuntaments tenen la capacitat de impulsar i facilitar a les operadores el 
desplegament de xarxes, donar llicència en el cas de la telefonia mòbil, construir i 
explotar xarxes corporatives i posar a disposició de tercers capacitats sobrants o 
existents en infraestructures municipals. 
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Des del Departament de llicències d'activitats de la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat es coordinen tots els temes relacionats amb les infraestructures de la 
telefonia mòbil a Barcelona. Des de l'Institut Municipal de Informàtica s'elaboren 
projectes d'execució pròpia i es realitza la direcció executiva de les 
Telecomunicacions, operant, a la vegada, les infraestructures de telecomunicacions 
(bàsicament canalitzacions) que altres departaments municipals doten a les obres que 
fan per altres serveis. 
 
Destacar com a projectes d'infraestructures més importants la reducció de la fractura 
digital, treballar per a la creació i millora de xarxes corporatives que donin un 
servei a la ciutadania i establir projectes d'Impuls i col·laboració amb operadores 
i altres agents del sector per a la millora de les telecomunicacions a la ciutat. 
 
Barcelona també aposta per la sensorització, i en general, el desplegament de serveis 
TIC a la via pública per tal de millorar la gestió de la ciutat a més d'oferir diferents 
serveis directes a la ciutadania amb les dades provinents dels sensors en temps real. 
La plataforma de gestió municipal dels sensors està plenament operativa amb resultats 
satisfactoris, i es dona suport en l'extensió del model a altres ajuntaments de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 
Les infraestructures de telecomunicacions son clau per a un  futur sostenible i 
equilibrat de les ciutats. Cal seguir impulsant i ampliant les cobertures dels serveis 
mòbils, la ampla de banda basada amb la tecnologia de fibra a la llar -FTTH-; 
infraestructures necessàries per situar a Barcelona com a HUB de telecomunicacions 
del sud d'Europa. 
 
 

3.7. Residus  
 
Els residus generats per les activitats i per els habitants d’un territori s’han de gestionar 
per minimitzar els impactes negatius sobre el medi ambient i la salut de les persones.  
 
A més d’evitar efectes nocius i no desitjables des d’un punt de vista ambiental, també 
cal potenciar el valor dels residus com a recursos per a l’obtenció de materials que es 
puguin integrar de nou en els processos productius i contribuir, d’aquesta manera, a 
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que Barcelona, la seva Àrea Metropolitana i Catalunya esdevinguin un referent de 
societat econòmicament i socialment sostenibles.  
 
Els recursos són un element bàsic per satisfer les necessitats de les societats 
humanes i garantir la seva millora. A la vegada, els recursos naturals tenen la limitació 
de la seva escassetat i en determinades situacions la seva extracció i processament 
pot causar importants desequilibris en els ecosistemes (en 2011 sols el 19% de 
l’extracció de recursos eren renovables). Per tant, els recursos (propis o importats) 
existents al territori s’han de mantenir en circulació i evitar el seu malbaratament. 
 
Es fa evident que la gestió dels residus, començant per la seva prevenció pot contribuir 
de manera significativa a l’ús eficient dels recursos. 
 
Per altra banda, no podem oblidar el paper de les diferents fases de la gestió de 
residus com són la recollida prioritàriament selectiva i el tractament amb les 
instal·lacions i equipaments necessaris. 
 
Cal tenir una visió global dels residus i treballar en diferents sentits: la prevenció de la 
producció de residus, el reciclatge i valorització dels residus ja generats, amb l’objectiu 
de transformar-los amb recursos útils.  
 
El context de la gestió de residus ha patit canvis significatius en els darrers anys que 
requereixen una revisió profunda de la planificació. L’entrada en vigor de la Directiva 
2008/98/CE, sobre residus, i de la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats, ha 
suposat l’establiment de nous objectius i criteris de gestió que els programes sectorials 
han de consolidar i reforçar. Així mateix, l’aposta per l’ús eficient dels recursos i la 
gestió dels residus és un dels pilars de la societat del reciclatge que proposen les 
estratègies europees. 
 
En aquest sentit, tot i la feina feta en els darrers anys, s’ha fet palès l’estancament en 
l’augment del percentatge de la recollida selectiva representat el 35% actualment, molt 
lluny de l’objectiu marcat del 50% per la Directiva Europea o del 60% per l’Agència de 
Residus de Catalunya a assolir en l’horitzó del 2020. 
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Per tant, les properes actuacions i esforços han d’estar enfocats a reduir la generació 
de residus, a l’augment de la recollida selectiva, sense oblidar la prevenció, 
reciclatge i la valorització i sota la perspectiva de contribuir a l’obtenció i a l’ús 
eficient dels recursos i a favor el desenvolupament d’una economia circular i 
baixa en carboni, que alhora sigui competitiva i generadora de noves activitats. 
 
 

3.8. Espais verds i fluvials  
 
La xarxa d’espais verds amb vegetació natural, enjardinada o agrícola, pública o 
privada, conforma la infraestructura verda de la ciutat, i ofereix uns serveis ecològics, 
ambientals, socials i econòmics, coneguts com serveis ecosistèmics. Aquesta 
infraestructura verda és el sistema de suport a la vida, i té una funció molt important: 
facilitar el funcionament de la ciutat, com ho fan també altres infraestructures.  
 
Els serveis ecosistèmics són tots aquells serveis que ens ofereixen els sistemes 
naturals i que són útils i necessaris per al benestar de les persones. Se solen agrupar 
en serveis de provisió, regulació i culturals, i es generen gràcies a la biodiversitat i als 
processos naturals dels ecosistemes. Són en definitiva, aquells beneficis que un 
ecosistema aporta a la societat i que milloren la salut i la qualitat de vida de les 
persones. És per això que són cada vegada més el focus de polítiques nacionals i 
europees, com a indicadors de la qualitat  de la nostra interacció amb l’ambient. 
 
La infraestructura verda és un concepte emergent arreu del món on s’estan 
desenvolupant nous enfocaments per a la conservació de la biodiversitat en un marc 
polític i d’implementació més amplis. Té com a objectiu conservar la biodiversitat 
mitjançant l'enfortiment de la coherència i la resiliència dels ecosistemes, 
contribuint, al mateix temps, a l'adaptació al canvi climàtic i a la reducció de la 
vulnerabilitat davant de desastres naturals.  
 
A Barcelona, el Pla del verd i de la biodiversitat 2020 té com a objectius planificar a 
llarg termini actuacions per aconseguir una infraestructura verda, que produeixi 
beneficis per a les persones, subministri serveis ambientals i socials, generi llocs de 
vida dins l'hàbitat urbà, insereixi la natura a la ciutat, connecti i relligui les urbs en el 
territori i faci la ciutat més resilient davant dels reptes de futur. 
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La infraestructura verda ha d’estar correctament planificada, desenvolupada, 
gestionada i mantinguda. Cal dissenyar-la de manera que s’obtinguin el màxim de 
beneficis socioambientals.  
 
Un dels conceptes clau és la connexió entre els diferents espais verds, municipals i 
supramunicipals, entenent-los com una xarxa que permet la complementarietat entre 
els diversos espais per fer més robusta i funcional la infraestructura verda tant a nivell 
ambiental com a nivell social; són els anomenats Corredors verds, que travessen el 
teixit urbà. 
 
Barcelona s’ha marcat com a objectiu per a l’any 2030 l’increment en 1,6 Km2 del verd 
de la ciutat i per a l’any 2018 el disseny d’un corredor verd que reforci els serveis 
ambientals i la mobilitat sostenible.  
 
 

4. SIGNANTS DE LA MESURA I MEMBRES DEL PACTE 

 
Aquesta mesura té la voluntat de d’assentar les bases per a un futur Pacte Municipal 
de les Infraestructures per part dels representats dels diferents partits polítics que 
conformen el Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona; així com la creació de la 
Comissió Municipal d'Infraestructures (CMI) 
 
La CMI, acabarà de definir la metodologia i participants en les diferents taules 
temàtiques proposades; així com els sotasignats del document resultant: el document 
consensuat del Pacte d'infraestructures per a la ciutat de Barcelona. 
 
Durant les fases del treball cal que s’incorporin el màxim nombre d’entitats i 
d’administracions públiques possibles per arribar a un document consistent i de 
consens i amb força per representar l’opinió global i conjunta de la societat catalana. 
 
Aquest Pacte d'infraestructures buscarà un nivell d’acord ampli i perdurable sobre 
les infraestructures i al mateix temps un compromís sòlid i ambiciós per al compliment 
de l’execució de les infraestructures necessàries millorar el benestar i la qualitat de 
vida de la ciutadania alhora d’impulsar la millora econòmica.   
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5. METODOLOGIA DE TREBALL 

 
Els passos a seguir serien: 
 

1) Presentació de la mesura de Govern 
 

2) Creació de la Comissió Municipal d’Infraestructures 
 

3) Per cadascuna de les temàtiques infraestructurals: crear coneixement 
mitjançant jornades i/o grups de treball on les empreses/institucions 
responsables de les infraestructures donin compte del planejament, de la gestió 
i del funcionament de les mateixes. 

 
Es plantegen sessions de treballs mensuals en les que s’estudiï i analitzi cada 
àmbit en concret. En aquestes sessions poden d’assistir representants dels 
membres del pacte així com persones o entitats que puguin aportar criteris, 
coneixements i expertesa.  
 
Un cop determinat per cada àmbit l'abast de la mesura es tractaria d'identificar 
les actuacions prioritàries, realitzar una planificació mínima a dotze anys vista 
(tres mandats), revisable cada quatre, i descriure els indicadors o mecanismes 
de seguiment de cada actuació 
 

4) Analitzar de manera conjunta i àmplia per tal de trobar sinèrgies i oportunitats, 
així com prioritzar les actuacions escollides: Fer sessions participatives 
transversals amb diferents agents socials i experts per tal d’optimitzar i 
encaixar conjuntament totes les propostes maximitzant el retorn ambiental, 
social i econòmic.  
 

5) Calendaritzar les infraestructures prioritàries i donar força per la negociació 
amb la resta d'administracions. 
 

6) Emmarcar la temporalitat del pacte en una durada mínima de dotze anys (tres 
mandats)  
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7) Definir i concretar mecanismes i indicadors de seguiment i control municipal per 
tal de conèixer en temps real l'evolució de les infraestructures 
 

8) Elaborar el document final que conformarà el PACTE MUNICIPAL 
D'INFRAESTRUCTURES 
 

9) Publicació (exposició pública) i difusió del document per a la seva final 
aprovació  
 

10) Signatura del document per els membres del pacte: Es imprescindible el 
compromís conjunt dels signants del pacte en donar continuïtat als acords 
establerts  

 
 

6. CALENDARI  

 

 
 
 



 

Bases per un Pacte Municipal d’Infraestructures per a la ciutat de Barcelona     23 

7. SEGUIMENT  I ACTUALITZACIÓ DEL PACTE 

 
Es considera necessària la creació d’una mesa/observatori permanent que es reunirà 
periòdicament i que tindrà les funcions de:  
 

- Vetllar per el compliment del pacte 
- Seguiment i avaluació de l’evolució del pacte mitjançant indicadors tant socials 

com mediambientals ( emissions, sostenibilitat, aprofitament de residus, etc.) 
- Revisar i ajustar els objectius del pacte segons les necessitats socials.  
- Preveure incidències i discordances en el seu compliment 
- Difondre i publicar informació sobre l’evolució del pla i de la situació de les 

infraestructures anualment  
 
La dinàmica de treball d’aquesta mesa/observatori es fixarà en el document del pacte, 
així com els indicadors de seguiment.  
 
L’actualització i revisió del document del pacte es preveu de manera periòdica cada 
quatre anys, per tal d’adequar als escenaris que es vaguin succeint. Per ser 
incorporades les actualitzacions al pacte hauran de ser aprovades per els signants del 
pacte.  
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ANNEXOS 

 

A1. Principals documents de planificació vigents  
 
A continuació s'indiquen alguns dels diferents planejaments en vigor que contemplen 
el futur de les infraestructures a la ciutat de Barcelona, amb caràcter general: 
 

- Pla Estratègic Metropolità (2010-2020) (PEMB) 
- Avantprojecte Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
- Pacte Nacional per a les infraestructures (PNI 2009) 
- Pla Director d’Infraestructures del Transport Públic Col·lectiu (PDl 2011-2020)  
- Pla Director d’Infraestructures de la RMB 2011-2020 
- Plan Estratégico de lnfraestructuras y Transporte del Estado (PEIT 2005-2020)  
- Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC 2006-2026)  
- Pla Director d'Infraestructures Ferroviàries (PDlF 2003-2025)  
- Pla de Infraestructuras ferroviàries de cercanías de Barcelona 2008-2015.  
- Pla d'Energia de Catalunya (2006-2015)  
- Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 
- Pla Director de l'Aeroport de Barcelona 1999  
- Pla de Gestió integrada del Litoral 
- Pla Estratègic del Port de Barcelona (2015-2020)  
- Pla de Ports de Catalunya 2007-2015 
- Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (pdM 2013-

2018) 
- Pla metropolità de Mobilitat Urbana 2015-2021 
- Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (PMU 2013-2018) 
- Pla de Sostenibilitat Ambiental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

2014-2020 (PSAMB), 
- Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya 2008-2012 
- Planificació xarxa de transport públic elèctric 2015-2020 
- Pla per a la Reducció de la Contaminació Acústica de la Ciutat de Barcelona 

2010-2020 
- La Xarxa Viària Transeuropea de la Comissió Europea (aprovada al 2004) 

Pla de Seguretat Viària 2011-2013 
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- Pla Integral de Clavegueram de Barcelona (PICBA) la última versió del qual és 
de l'any 2006. 

- Pla del verd i de la biodiversitat 2020 
- PMGRM-Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals 2009 / 2016 
- Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Residus Municipals (PTSIRM) 
- PRECAT20- Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de 

Catalunya 2020 
- Pla de millora de la qualitat de l’aire de Barcelona 2015-2018 
- Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, horitzó 2020 
- Compromís de Barcelona pel clima 

 
És molt important el coneixement del planejament existent per crear una estratègia 
d'impuls coherent i amb grans possibilitats d'èxit. 
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A2. Propostes de la CEDI al plenari municipal de setembre de 2008 
 
 
 



Propostes de la Comissió Especial de Desenvolupament d'lnfraestructures al 
Plenari de I'Ajuntament de Barcelona del dia 26 de setembre de 2008 



ENERGIA 

Propostes acceptades per unanimitat de tots e/s Grups Municipals 

Xarxa eléctrica 

• La planificació de I'Estat pels sectors Eléctric i de Gas 2008-2016 preveu !'arribada 

de la xarxa de 400 kV a l'entorn de Barcelona i el seu mallat, per tal d'assegurar la 

garantía i qualitat del subministrament de Barcelona i I'Area Metropolitana. Per tal de 

minimitzar el seu impacte ambiental i social , el mallat s'hauria de construir amb un 

tra9at soterrat. La implantació d'aquestes noves infraestructures de 400 kV hauria de 

permetre la racionalització de les línies aéries a l'entorn de Collserola per tal de reduir 

!'impacte paisatgístic en el Pare de Collserola amb la retirada de més de 57 km de 

línies d'alta tensió (220, 11 O i 66 kV). 

• En els darrers anys I'Ajuntament de Barcelona ha signat diversos convenís amb 

Fecsa - Endesa per tal de que es dugui a terme el desenvolupament infraestructura! de 

la xarxa eléctrica per disposar d'un servei de subministrament de qualitat dins de la 

ciutat. Deis convenís signats, alguns han estat del tot executats (1999, 2001 , 2002) tot 

i que es mantenen alguns aspectes generals oberts, i d'altres (2004 i 2005) estan en 

execució. En aquest sentit, és necessari l'acceleració de les inversions en 

subestacions del Pla Tramuntana (conveni 2005) i d'altres també incloses a la 

planificació de I'Estat pero previstes pel període 2008 al 2016. 

• Instar a l'execució en termini de les subestacions que es traben en construcció: 

Eixample, Valldonzelles i Facultats (tates elles previstes al conveni 2005 i incloses a la 

planificació ), i Sagrera -Metro (prevista a la planificació ). 

• Agilitzar el procés d'aquelles que es traben en tramitació -Zona Franca i Baró de 

Viver (prevista a la planificació )-, així com la resta de les previstes -Sarria, Lesseps, 

Nou Barris i Verneda (del conveni de 2005 i incloses a la planificació) i la de Cerda 

(inclosa a la planificació)-. 

• És necessari reconéixer la singularitat de la ciutat de Barcelona a la futura Llei de 

Garantía i Qualitat del subministrament eléctric de Catalunya amb la creació d'una 

Comissió Mixta formada paritariament perla Generalitat de Catalunya i I'Ajuntament de 

Barcelona per a la participació en l'elaboració del pla general d'inversió, seguiment 

deis plans d'inversió i de les actuacions que se'n deriven de la Llei, tenint com a 

principal finalitat, la coordinació de les actuacions del sistema eléctric derivades deis 

requeriments de seguretat i qualitat necessaris a la ciutat de Barcelona juntament amb 

l'adequació amb el seu desenvolupament urbanístic. 



• Desenvolupament d'un model topologic i infraestructura! de la xarxa eléctrica de la 

ciutat de Barcelona per tal d'assolir els nivells de seguretat necessaris per obtenir una 

garantia i qualitat del subministrament electric d'acord amb les necessitats i prioritats 

socials i economiques de la ciutat de Barcelona. 

Energies a!ternatives 

• Potenciar el desenvolupament de xarxes centralitzades de calor i fred ja que 

redueixen la demanda d'electricitat i gas natural, seguint els models del Forum, la 

Sagrera i la Marina d'EI Prat Verme! l. 

• Promoció de sistemes de generació amb fonts renovables: energía solar, eólica i 

revalorització de la biomassa. Promoció de combustibles alternatius per l'automoció 

(biocombustibles, gas natural, .. ), promoure punts de carrega per vehicles electrics. 

• Desenvolupar polítiques que promoguin la millora de la qualitat de l'aire i la reducció 

de les emissions d'efecte hivernacle. 

Proposta particular del Grup Municipal del PP 

• Iniciar una reflexió al voltant de la conveniencia de la utilització de !'energía nuclear. 



• CICLE DE L'AIGUA 

Propostes acceptades per unanimitat de tots els Grups Municipals 

• Cal diversificar la qualitat de l'aigua per usos diferents. No tots necessiten una 

qualitat d'aigua potable com ara: el reg, la neteja viaria , etc .. 

• Ampliació de tractaments a les EDAR's per millorar la qualitat deis efluents i millora 

deis tractaments deis fangs. En especial , pel seu cabal , el tractament terciari de 

I'EDAR Forum-Besos. 

• Garantir !'entrada en funcionament el més aviat possible i dins deis terminis previstos 

de la dessaladora d'EI Prat. 

• Garantir el desenvolupament de les dessaladores previstes pel Govern de la 

Generalitat i la connexió prevista de la futura dessaladora de Cunit per una banda amb 

la xarxa CAT i per altra ambla xarxa ATLL 

• Implementar la reutilització d'aigües residuals a les EDAR's metropolitanes més enlla 

de la del Llobregat. 

• Afavorir els sistemes de distribució de les aigües regenerades i freatiques. Incorporar 

la possibilitat d'una doble xarxa d'aigua de boca i aigua regenerada per diferents usos 

a les noves arees en transformació i desenvolupament de la ciutat de Barcelona 

• Millorar el sistema de gestió avanc;at deis drenatges (tractament de les aigües 

pluvials) a nivell de la ciutat i de l'area metropolitana. Construcció deis diposits anti

DSU planificats en el PCLAB. 

• És necessari la construcció de la canonada que travessa la vessant de Collserola en 

túnel ja que garanteix la interconnexió i la reversibilitat de la xarxa un cop estigui 

constru·ida la dessaladora d'EI Prat. 

Propostes particulars deis Grups Municipals de CiU i PP 

• Estudiar el transvasament del Roina com a solució estructural al problema de l'aigua. 

• lnterconnexió reversible de xarxes CAT- ATLL i Nogueres. 



RECOLLIDA 1 TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 

Propostes acceptades per unanimitat de tots e/s Grups Municipals 

• Desplegament de la nova contracta de residus a Barcelona. Aquesta incrementa la 

recollida selectiva de residus, la recollida de materia organica, i les deixalleries. A més, 

s'estén la recollida pneumatica a noves arees de la ciutat. 

• Cal garantir l'accessibilitat als contenidors de residus de tota la ciutat 

• Des del punt de vista del tractament, s'han d'assolir els objectius del nou PMGRM 

2008-2015. Aquest document es preveu que sigui aprovat al Consell Plenari de 

desembre 2008. 

• Estudi d'una nova fiscalitat que incentivi la cultura del reciclatge per part de la 

ciutadania i fomenti la recollida selectiva de residus . 

• Endegar una política activa per fomentar la reducció de la generació de residus 

urbans . 

• Cal optimitzar el funcionament deis Ecoparcs i donar prioritat a nous tractaments i 

instal·lacions per disminuir la fracció de rebuig. 

• És necessari buscar noves ubicacions per la disposició del rebuig, mitjan<;ant 

abocadors per a diposits de bales. Cal estudiar, en un futur, la possibilitat, per la seva 

flexibilitat, d'implementar la valorització energética com a tractament de residus (ús 

de CDR com a combustible, gasificació, plasma o incineració amb recuperació 

energética). 

• lnclusió de les noves instal·lacions i de les modificacions de les actuals al Pla 

Territorial Sectorial d'infraestructures de Residus Municipals (PTSIRM). Establiment de 

les bases d'un Contracte - Programa per contribuir al finan<;ament de la despesa 

corrent. 



DESPLEGAMENT DE LA XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

Propostes acceptades per unanimitat de tots e/s Grups Municipals 

• Vetllar per la integració i complementarietat deis diferents sistemes de 

telecomunicacions (ve u - da des - vídeo) móbil de tercera generació i ADSL sen se fils. 

• Extensió de la xarxa de cablejat de fibra óptica de nova generació (FTTx) a les llars. 

• Crear una xarxa oberta de fibra óptica seguint el model de fibra fosca per a 

empreses del 22@ a la resta de la ciutat. 

• Assegurar la cobertura de qualitat per a tot el territori i garantir un desplegament 

ordenat de les infraestructures de telefonia móbil, maximitzant la compartició 

d'equipaments, la integració en el paisatge urba i vetllar per la salut pública, 

incorporant noves tecnologies que permetin reduir les dimensions de les antenes . 

• Revisió normativa municipal, per tractar de forma excepcional les zones fosques i 

agilitzar els terminis de tramitació de les !licencies d'instal·lació . 

• Potenciar l'emplac;ament d'antenes als espais públics amb una utilització conjunta 

pels diferents operadors. 



MOBILITAT 1 GRANS INFRAESTRUCTURES 

TRANSPORT PÚBLJC 

Propostes acceptades per unanímitat de tots els Grups Munícípals 

• Garantir un financtament acurat del transport públic a través del contracte - programa 

i del conveni d'infraestructures del transport públic de I'Area Metropolitana de 

Barcelona, fins que s'elabori, el més aviat possible, la Llei de financtament de transport 

públic que, entre altres coses, suprimeixi el recarrec de I'IBI. 

• Garantir la gestió coordinada de les xarxes de metro - bus - tramvia per tal de 

millorar !'eficiencia del servei 24h al dia, tot l'any. 

• Instar a I'ATM a la incorporació de totes les mesures relacionades amb les seves 

competencies i proposades en aquest document, dins de l'actualització del POI 2008-

2017. 

Xarxa ferroviaria estatal 

Propostes acceptades per unanimitat de tots els Grups Munícípals 

• Recolzament al Pla de Rodalies presentat per l'Ajuntament de Barcelona i la 

Generalitat de Catalunya davant del Ministerio de Fomento al febrer del 2006 per 

reforctar !'eficiencia i la capacitat de les entrades ferroviaries de Rodalies a Barcelona. 

• Instar a les administracions competents el traspas deis serveis ferroviaris de 

Rodalies a la Generalitat de Catalunya amb el recolzament financer adient, amb 

l'objectiu d'una gestió integrada de tot el transport públic en el marc de I'ATM. 

• Agilitzar, superant endarreriments, la construcció de la Sagrera i el seu 

desenvolupament urbanístic, que ha de permetre el soterrament de vies i la creació de 

noves zones d'equipaments socials i habitatge públic 

• Garantir la connexió amb la xarxa ferroviaria d'ample europeu, especialment per les 

mercaderies i afavorir el corredor mediterrani FERRMED de ferrocarril per a 

mercaderies Gibraltar-Barcelona-Nord d'Europa de manera segregada a la via de 

passatgers. 



Proposta amb Facord majoritari deis Grups Municipals del PSC, PP i CiU 

• Recalzar l'ampliació de la xarxa d'alta velocitat al corredor Barcelona-Lieida

Saragossa - Bilbao, el corredor mediterrani i la diagonal peninsular Barcelona-Madrid

Lisboa. 

Proposta particular del Grup Municipal d'ICV- EUiA 

• Finalitzar les obres en curs amb ample ibéric, i en velocitat alta, en lloc d'una nova 

línia d'alta velocitat. 

Proposta particular del Grup Municipal del PP 

• Reclamar que el trac;at de I'AVE, en el seu tram central urba entre l'estació de Sants i 

la Sagrera, es deixi en via morta. Potenciar el corredor del Valles i revisar la opció 

litoral. 

Xarxa de Metro 

Propostes acceptades per unanimitat de tots els Grups Municipals 

• Instar a les administracions competents a l'execució en termini de la L9, així com 

l'agilització de les ampliacions en marxa, ja planificades o noves, com: 

• L 1 Hospital de Bellvitge-EI Prat. 
• L 1 Fondo-Badalona Centre. 
• L2 Pep Ventura-Badalona Centre . 
• L2 Sant Antoni-Parc Logístic . 
• L3 Canyelles-Trinitat Vella. 
• L3 Zona Universitaria-Sant Feliu. 
• L4 La Pau-Sagrera Meridiana. 
• L5 Horta-Vall d'Hebron 

Proposta particular deis Grups Municipals de CiU i del PP 

• Executar la línia 12 del Metro per connectar municipis del Baix Llobregat com 

Castelldefels, Gava, Viladecans, Sant Boi, Sant Joan d'Espí, Sant Just Desvern i 

Esplugues de Llobregat. 



Xarxa FGC 

Propostes acceptades per unanimitat de tots els Grups Municipals 

• Instar a una execució ben planificada i agil de les obres de la cua de maniobres de 

Pla9a de Catalunya . 

• Prolongació de la línia 6 des de Reina Elisenda fins a Finestrelles. 

• Prolongació de la línia 8 des de Pla9a Espanya cap al Besos, mitjan9ant una xarxa 

amb major capacitat, versatilitat i velocitat. 

Proposta amb J'acord majoritari deis Grups Municipals del PSC, CiU, PP i ERC 

• Nova línia Poblenou- Cerdanyola, prioritzant una primera fase de connexió entre les 

línies L3 i L5 del Metro (Val! d'Hebron) i el Centre Direccional de Cerdanyola. 

Proposta particular del Grup Municipal d'ICV-EUiA 

• Nou túnel ferroviari de connexió entre Barcelona i el Valles quan la capacitat del 

transport públic entre Barcelona i el Valles, producte de l'ampliació i les millares 

executades, estigui esgotada. 

Tramvia 

Propostes acceptades per unanimitat de tots els Grups Municipals 

• Instar a la definició en curt termini d'un possible perllongament de la línia T4 des de 

Wellington fins a Drassanes . 

• Instar a la definició en el termini més breu possible d'una connexió del TramBaix i el 

TramBesós. 

lntercanviadors 

Propostes acceptades per unanimitat de tots els Grups Municipals 

• Potenciar els intercanviadors com a elements fonamentals per a una major eficiencia 

del transport públ ic, impulsant, dins de la ciutat de Barcelona, el següents: 

• Sagrera Meridiana. 
• Sagrera Alta Velocitat. 
• Glories. 
• Sants Estació. 



• Diagonal Zona Universitaria. 
• Cardenal Reig. 

Carrils Bus-VAO 

Propostes acceptades per unanimitat de tots els Grups Municipals 

• Instar a les administracions competents a l'execució en termini deis carrils Bus-VAO 

projectats, així com ampliar la seva implantació als principals accessos a Barcelona: 

• C-58 Cerdanyola-Meridiana, i ampliar-la a Badia del Valles . 
• B-23 Molins de Reí-Diagonal 
• C-31 Montgat-Gióries. 

P/ans de modernització i mi/lora deis transports públics 

Propostes acceptades per unanimitat de tots els Grups Municípals 

• Instar a les administracions competents a l'execució deis Plans de modernització i 

millora necessaris per a un funcionament més eficient deis diferents sistemes de 

transport públic. 



PORT 

Propostes acceptades per unanimitat de tots els Grups Municipals 

• Prosseguir el procés d'interrelació entre el Port i la Ciutat mitjan9ant la reconversió 

urbana de les noves zones destinades a passatgers més properes al centre. 

• Recolzar !'estrategia de I'APB de promoure localitzacions de port sec i altres centres 

intermodals de mercaderies. 

• Instar a les administracions competents per agilitzar la construcció deis nous 

accessos viaris i ferroviaris al Port. 

• Refor9ar modalitats del transport marítim com el cabotatge (shorl sea shipping) i les 

autopistes del mar, com a alternativa de la congestió per carretera. 

• Instar a la introducció de millores a l'accessibilitat viaria pel transport de mercaderies 

en el corredor del Llobregat, mitjan9ant la implantació de carrils segregats per a 

vehicles pesants entre el Papiol i el Port. amb espai destinat al transport públic fins a 

l'al9ada de la Diagonal , sense afectar el Pare Agrari. 

• Estudiar la viabilitat de futures ampliacions del port en plataformes marítimes per a 

mercaderies perilloses. 



AEROPORT 

Propostes acceptades per unanimitat de tots els Grups Municipals 

• Our a terme les accions necessaries per a tenir una presencia de manera 

consorciada de I'Ajuntament de Barcelona en el futur model de gestió de l'aeroport 

seguint un model de partenariat públic- privat- entitats de la societat civil. 

• Instar a la rapida construcció de les connexions ferroviaries de les dues terminals 

amb la xarxa tant de Metro -L9 i extensió de la L2 fins a la L9-, com de rodalies , per tal 

de facilitar la connexió de l'aeroport tant amb els recintes firals com a la resta de la 

Ciutat. 

• Promoure la gestió coordinada deis aeroports d'EI Prat, Reus i Girona per facilitar la 

mobilitat de viatgers entre ells mitjan<;ant transport públic, aprofitant la nova xarxa 

d'alta velocitat. 

Proposta amb l'acord majoritari deis Grups Municipals del PSC, CiU i PP 

• Estudiar amb temps les necessitats de creixement futur de l'aeroport per tal de 

gestionar la reserva de sol per a potencials ampliacions de terminals, pistes o 

instal·lacions complementaries amb la finalitat de donar resposta a les necessitats 

futures de l'aeroport, tot evitant la contaminació acústica als ve·lns d'EI Prat, 

Viladecans, Gava i Castelldefels. 

Proposta particular del Grup Municipal del PP 

• Impulsar un nou Pla Director i la construcció d'una nova quarta pista a I'Aeroport d' 

El Prat. 



XARXA VIARIA 

Proposta amb l'acord majoritari deis Grups Municipals del PSC, CiU i PP 

• .Estudi de la millora de les connexions entre els antics i nous ambits productius com 

la Zona Franca, Fira, etc. i les zones en transformació com la Marina d'EI Prat Vermell , 

i l'ambit central de la Ciutat mitjanyant mesures com l'ampliació de la Ronda Litoral, o 

la construcció d'un túnel entre el carrer del Foc i Playa d'Espanya que alliberin !'actual 

transit per la muntanya de Montju"lc. 

• Estudiar solucions per evitar el col ·lapse de les Rondes de Barcelona, tot garantint la 

connectivitat adequada amb el conjunt de la Regió Metropolitana i, en especial, I'Area 

del Valles. 

Proposta amb l'acord majoritari deis Grups Municipals del PSC, CiU, PP 

• Recolzar la proposta de Ronda del Valles recollida a I'Avantprojecte de Pla Territorial 

Metropolita, per tal de millorar el funcionament de la xarxa viaria secundaria i la 

connectivitat metropolitana de Barcelona. 

• Estudiar la construcció d'una connexió soterrada deis túnels de Vallvidrera amb el 

carrer Numancia. 

Proposta particular deis Grups Municipals del PP i ERC 

• Eliminar peatges a l'entorn de la ciutat de Barcelona per tal d'eliminar les disfuncions 

que produeixen a l'ambit de maxima densitat de transit (20 a 30 Km del centre), així 

com els troncals intermedis, i creació immediata del Fons de Rescat Selectiu de 

Peatges destinat en primer terme als que incideixen en la mobilitat obligada de les 

persones, com són els de !'Autopista de Matará, Les Fonts o Monteada. 

Propostes particulars del Grup Municipal del PP 

• Construcció, com a mínim, d'un nou túnel viari d'Horta per connectar el Valles amb 

Barcelona. 

• Ampliació de les Rondes i construcció del Quart Cinturó. 

• Consideració com a via rapida de la Ronda del Mig entre Playa Lesseps Via 

Augusta, i ordenació deis accessos deis túnels de Vallvidrera. 
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