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Pla Especial d'Infraestructures de la MPGM 22@ 2022

TRAMITACIO

Ajuntament de Barcelona

PEI 22@ de 27/10/2000

OBJECTIUS

1. Concreció dels elements bàsics i característiques de les xarxes d'infraestructures i serveis a implantar en el proc és 

d'urbanització de l'àmbit del pla / 2. Incorporar les determinacions de la MPGM sobre requeriments del grau d'urbanització i la 

repercussió de càrregues i l'adaptació de la normativa pel que fa als serveis incorporats al PEI  / 3. Definició i programació 

econòmic -temporal de les actuacions a l'àmbit / 4. Determinació econòmica de les càrregues d'urbanització que suposarà la 

renovació d'infraestructures a l'àmbit / 5. Actualitzar la valoració dels costos del PEI segons la realitat actual i tenint en compte els 

projectes constructius redactats i obres executades.

DESCRIPCIÓ

APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial d'Infraestructures 

de la MPGM 22@ 2022; d'iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini d'un mes; SOTMETRE'L al Consell Municipal 

per a la seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

ACORD

Acords Consell de Districte

Publicació i Exposició

QUADRE DE PARÀMETRES URBANÍSTICS

FINANÇAMENT

AL·LEGACIONS

El cost global del PEI és de 117.375.962 Euros.  Tot i que no es determinació del PEI sinó de l'MPGM 22@ 2022 el finançament 

per part de les càrregues atribuïdes als àmbits de transformació i consolidació de l'MPGM 22@2022 que es tramita en paral.lel és 

del 55% en relació al cost global del PEI.

EQUIP REDACTOR UTE WSP SPAIN APIA SAU-MCRIT S.L-CETRES ENGINYERS S.L.P.

Aprovació Inicial

Aprovació Inicial Aprovació provisional Aprovació definitiva

El present Pla Especial d'Infraestructures és una actualització del Pla Especial d'infraestructures -districte d'activitats 22@bcn- 

del Poblenou aprovat definitivament el 27/10/2000 que cal adequar a les disposicions de la Modificació del PGM 22@ 2022, que 

es proposa aprovar provisionalment en paral .lel. Per tant, l'aprovació definitiva d'aquest PEI quedarà pendent de l'aprovaci ó 

definitiva prèvia de l'MPGM.

El Pla Especial d'Infraestructures, determina les condicions d'urbanitzaci ó, model urbà dels espais públics, concreció de les 

xarxes, defineix el model i tipologia de les infraestructures, les formes d'implantació i les estrat ègies a seguir per el seu 

desplegament progressiu en el territori. Contempla els sistemes d'accessibilitat, espais p úblics, neteja i tractament de residus, 

cicle de l'aigua, sistemes energètics i telecomunicacions, que l'MPGM vincula de manera general. També permet concretar les 

càrregues econòmiques que suposarà el seu desenvolupament i la renovació d'infraestructures i espai p úblic en el conjunt de 

l'àmbit de transformació.
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