
 
 

 

48. Ampliació recinte firal de Barcelona 
 
MUNICIPIS 
Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat 
 
 
TITULAR  
Fira de Barcelona finalitzarà les obres de construcció dels dos últims pavellons del recinte de 
Gran Via durant la primavera del 2011.  
 
Els dos edificis acolliran, el setembre del 2011, la celebració del certamen ITMA, la fira més 
important sobre tecnologia tèxtil. 
 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES 

- Superfície actual per a exposició  
o Nou recinte Gran Via: 200.000 m2 
o Recinte de Montjuïc: 165.000 m2 

- Superfície pendent d’entrada en servei al recinte Gran Via: 40.000 m2 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
El recinte, dissenyat per l’arquitecte japonès Toyo Ito, constarà de vuit pavellons d’exposició, un 
auditori, l’edifici corporatiu i l’edifici vestíbul o porta d’accés principal al recinte des de 
l’Hospitalet de Llobregat. Aquest edifici vestíbul és, a més, l’inici i el final de l’espina central que 
comunica tots els pavellons i arriba a l’altra porta principal des de Barcelona, al costat del 
passeig de la Zona Franca. El projecte inclou també la construcció de dues torres, situades a la 
plaça d’Europa de l’Hospitalet. 
 
El recinte està ubicat entre els termes municipals de Barcelona i l’Hospitalet, i la seva posada 
en funcionament facilitarà el desenvolupament econòmic i social del país i potenciarà l'activitat 
econòmica de l’àrea metropolitana. 
 
Aquest espai crea un impacte econòmic sobre l’economia catalana de 1.900 milions d’euros i 
genera més de 40.000 llocs de treball a l’any. 
Durant el 2010 s’ha desenvolupat l'última fase projectada del recinte, amb els pavellons 5-7, la 
construcció dels quals es preveu que finalitzi durant la primavera del 2011. Aquesta fase inclou 
la construcció de l'aparcament del carrer Joan Carles I, que es va avançar i es troba en 
funcionament des del 2009. Amb la construcció de l’auditori es culminarà el projecte firal. 
 
Durant el 2011, es preveu l’ampliació de la planta fotovoltaica de 3,3 Mw inaugurada el 2008 en 
1,1 Mw sobre les cobertes dels pavellons 5 i 7. Aquesta planta comptarà amb més de 22.000 
plaques i serà una de les més importants del món que s'han instal·lat sobre coberta en edificis 
públics. 
 
A partir del 2011 i a causa de la seva ampliació, Fira de Barcelona disposarà d'una superfície 
total de 405.000 m2 d'exposició coberta i més de 5.000 places d'aparcament. Així, no només 
esdevindrà un dels recintes firals més grans d'Europa, sinó també el més avantguardista, 
aspecte reconegut àmpliament. 
 
 
PÀGINA WEB  
www.fira2000.org 
 
RESPONSABLE DEL PROJECTE 
Francesc Solà i Busquets, director general de Fira 2000, SA. 
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