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1990 Concessió per a la construcció del Port Olímpic per un termini de 30 anys

1996 Es cedeix la gestió i explotació del Port Olímpic a la societat POBASA, i es signen 
els diferents contractes de cessió de dret d’ús dels locals comercials amb la mateixa 
vigència, amb data de finalització 2 d’abril de 2020

2019 (17 de desembre) La Generalitat aprova la delegació a l’Ajuntament de 
Barcelona de les competències per a la gestió directa del Port Olímpic en base al Pla 
Director Estratègic del Port Olímpic

2020 (3 de febrer) Es formalitza el conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat per al 
desplegament d’aquesta delegació de competències i nova gestió municipal, 
posteriorment s’incorpora en els estatuts de BSM la gestió del Port Olímpic.

2020 (3 de abril) BSM inicia la gestió del Port Olímpic 

ANTECEDENTS
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VISIÓ DEL NOU PORT OLÍMPIC
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• Aprovació document i 
presentació pública:

• Comitè Tècnic del Port 
Olímpic – 21 Març 2021

• Consell Rector – 9 d’Abril 
2021

• Comissió de Seguiment 22 
d’abril de 2021

EL MASTERPLA
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• Antecedents

• Diagnosi / Problemàtiques ( sociodemogràfic, usos, espai públic, mobilitat, infraestructures i medi 

ambient)

• Línies d’actuació

• Millora infraestructura portuària

• Ordenació usos

• Millora connectivitat ciutat – port

• Model de gestió

• Actuacions per àmbits ( Moll Mestral, Gregal, Marina, Xaloc i Dic de Recer)

• Annex:

• Llibre blanc materials, elements urbanització, enllumenat i verd urbà

• Estat infraestructures i instal·lacions portuària

EL MASTERPLA
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ACTUACIONS
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7

PROJECTES I OBRES

Recuperació  del Moll de Mestral

Recuperació de 13.000 m2 d’espai ciutadà de qualitat per al gaudi, 
l’estada i la pràctica de l’esport dins el nou Port, en el Moll de 

Mestral i Gregal

Inauguració fase 1 desembre 2020 i fase 2 juny 2021
Inversió de 630.000 euros

Recuperació de casi 5.000 m2 d’espai ciutadà ocupat per 
les terrasses d’un oci nocturn que estava generant molèsties 

i problemàtiques importants al Port i al seu entorn

Inici recuperació locals i terrasses desembre 2020
Finalització enderrocs i retirada abril 2021

Urbanització provisional
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Una millora cabdal per garantir la correcta 
funcionalitat del Port i la seva seguretat integral

Recuperació d’un espai de passeig davant del mar

En execució de las obres
Inversión: 10,6 milions de euros

Construcció Botaones

Reparació formigó en mal estat

Reparació 
fissures

Bloc de 
guarda 
formigó

Escullera 1-3 
Tn

Escullera 6-8 
Tn

Dic submergit 
existent

Blocs 25 
Tn

Dic de recer

Dic submergit

Nou accés

Un projecte imprescindible per a la millora de la 
permeabilitat entre el Port i la ciutat

Projecte executiu redactat, inici de les obres març 2022
Inversió 2,8 milions d’euros

Millora funcional Dic de Recer

PROJECTES I OBRES
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Un nou punt d’activitat diària productiva, sostenible i 
innovadora que el converteixi en un Port viu

Projecte finalitzat, inici obres abril 2022.
Inversió 4 milions d’euros

Nous locals d'economia blava en el Moll de 
Mestral

Dos nous accessos intermedis en el Dic, que connectaran 
la zona de passeig de cota ciutat amb la cota port i 
crearan, entre d’altres, un nou eix d’economia blava

Projecte finalitzat, inici d’ obres maig 2022.
Inversió: 7 milions d’euros

Nous locals i pallols en el Dic de Recer

PROJECTES I OBRES
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Un nou espai per disposar dels àmbits necessaris per 
incentivar la formació i la pràctica de l’esport, 

especialment per als més joves

En redacció projecte executiu 
Inversión: 3,8 milions de euros

Rehabilitació del Centre Municipal de Vela

Millora per garantir la correcta funcionalitat i seguretat 
del dic, especialment en una zona utilitzada per 

alumnes.

Licitació de les obres principis 2022
Inversión: 1 mililó de euros

Millora funcional Dic Escola de Vela

PROJECTES I OBRES
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PLANIFICACIÓ
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GESTIÓ I MANTENIMENT

Es fan polítiques que incentiven la nàutica d’esbarjo,
la formació, la nàutica per a professionals i els esports nàutics

S’han acomplit les actuacions de millores de la 
infraestructura de la làmina d’aigua, millorant l’amplada així 

com els seus elements d’amarrament

Obres en execució amb finalització previst gener 2022
Inversió 350.000 euros

Actualització amarres

Millora de les condicions ambientals en els fons sedimentaris 
per augmentar la diversitat biologia de front marítim.

En execució conjuntament amb les obres dels dics.

Esculls i regeneració fons marí
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Pendent d’iniciar el dragat d’aquest any, s’ha iniciat el tràmit 
de sol·licitud de permís plurianual. 

Dragat bocana

Per millorar la seguretat d eles persones i instal·lacions, reforçant la 
imatge del canvi d’usos i de la pacificació del port. 

Restricció del accés nocturn

GESTIÓ I MANTENIMENT



www.bsmsa.cat


