
 
 

 

40. Ampliació del recinte de Fira de Barcelona Gran Via 
 
 
MUNICIPIS 
Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat 
 
TITULAR 
Durant el 2009, s'han iniciat les obres dels pavellons 5 i 7, amb les quals culminarà la tercera i 
última fase de construcció del projecte. Aquest projecte d’ampliació permetrà que la Fira de 
Barcelona es converteixi en un dels recintes firals de referència a Europa, com també en un 
dels més avantguardista pel que fa a innovació tecnològica i serveis. 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
El recinte disposa de dos emplaçaments per satisfer les diverses necessitats generades entorn 
de cada esdeveniment, de manera que es permeti allotjar les activitats d’acord amb els 
requeriments d'immediatesa (recinte plaça Espanya) i físics i espacials (recinte Gran Via). Un 
factor clau a l'hora de realitzar el projecte ha estat la localització urbana del nou recinte. 
 
Aquesta ubicació, que comptarà amb les noves línies de metro 9 i 2, permetrà la integració del 
recinte amb la ciutat i facilitarà l'accés a les fires que s’hi organitzin, per tant, maximitzarà 
l'economia induïda que genera el nombre total de visitants. 
 
Actualment la construcció del recinte es troba en la tercera i última fase del projecte. Durant 
aquest any 2009 han finalitzat les obres de l’aparcament Joan Carles I, fet que ha permès dotar 
les instal·lacions amb 2.500 places addicionals, de les quals més de 2.000 són per a cotxes i 
400 per a motos. Posteriorment, s’ha finalitzat tota la urbanització de la coberta de 
l’aparcament, que ocupa un total de 35.000 m2, d’aquesta manera s’ha completat tota una zona 
d’espai verd davant del pavelló 1. Durant el 2009 s’ha iniciat la fase d’estructura dels pavellons 
5 i 7, un cop finalitzada la fase de fonamentació i pilotatge. Aquest projecte es preveu que 
finalitzi el març de 2011 i ocupi una superfície de 60.000 m2. 
 
Per altra banda, també durant aquest any s’han iniciat les obres de fonamentació de l’auditori. 
El projecte d’ampliació de la Fira de Barcelona disposarà, a finals de l’any 2010, d’una 
superfície total construïda de 400.000 m2 d’exposició coberta, la qual cosa permetrà a Fira de 
Barcelona esdevenir no solament un dels recintes firals més grans d’Europa, sinó ser 
reconegut com el més avantguardista en disseny, innovació tecnològica i serveis. 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES  
Termini d’execució del projecte global: fins al 2012 
Pressupost total: 950 M € 
Inversió fins al moment: 730 M € 
El finançament de Fira 2000, S.A. està format per un 73% d’endeutament i un 27% de recursos 
propis i subvencions 
Superfície total del recinte actual: 300.000 m2  
Superfície total del recinte ampliat: 400.000 m2 (un cop finalitzats l’auditori i els pavellons 5 i 7) 
Superfície total d’exposició: 243.000 m2 
 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA 
www.fira2000.org 
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE 
Raúl Antoñana Michelena, director financer de Fira 2000, S.A. 
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