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de l´àmbit litoral

Portes del Mar

Corredor litoral

Antiga ZMT

Nova ZMT (juliol 2009)

Grans equipaments relacionats amb el mar, la nàutica i el litoral
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PLATGES

ALTRES PROJECTES DE TERRITORI

 

€

PROJECTES

ÀMBITS TEMÀTICS DELS PROJECTES

SIMBOLOGIA DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA 

€

PROJECTES NO TERRITORIALITZATS 

Espigó del Gas
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Peu de Montjuïc

Pla Director del Port Olímpic

Marina del Prat Vermell

Nou parc de la desembocadura 
del Besòs 

Port Fòrum

Nous usos de la
plataforma del zoo marí

Interacció del Campus Besòs
amb el front litoral

Passeig marítim 
de Sant Martí

Porta del Mar 
Ciutat Vella

Porta del Mar
Paral·lel - Carbonera 

Porta del Mar
Ciutadella

Porta del Mar 
Born

Porta del Mar
Cementiri del Poblenou

Porta del Mar  
Vila Olímpica

Porta del Mar 
Poblenou

Porta del Mar 
Fòrum

Porta del Mar
Sant Martí

Node formatiu 
i tecnològic de la nàutica  

Ordenació d´espais públics 
a la Nova Bocana 

Nous espais públics
al Moll de Pescadors

Desafectació patrimonial i 
traspàs de terrenys de la ZMT

Accessibilitat i condicionamet 
dels espigons per a usos públics

Espigó de Sant Sebastià

 

Port Center

Accés públic a la
làmina d´aigua de la 
Dàrsena del Comerç

Recuperació de la memòria marítima de la ciutat

Pacte del Litoral
Reorganització de la gestió municipal del litoral
Observatori del Pla Litoral

Programa de promoció i divulgació de la cultura marítima

Estabilització de les platges 
de Barcelona 

Nou àmbit 
de divulgació marina 
al Moll d´Espanya

Actualització del 
Pla especial del Port Vell 

Modificació del 
Pla especial dels molls
Drassanes i Barcelona Barcelona 

Mar de Ciència

Porta del Mar
La Mina 

Potenciar els serveis socioambientals de la xarxa de parcs
Pla d’actuació sobre els serveis ecosistèmics del litoral de Barcelona Corredor blau-verd del litoral

Recorreguts temàtics del litoral: senyalització i programa de rutes
Accions informatives i de sensibilització per a la millora del coneixement 

dels hàbitats del litoral i el seu potencial
Centre del Litoral

Programes de suport a l’ocupació i l’emprenedoria en els sectors 
econòmics vinculats al mar (economia blava)

Accions de suport als projectes comunitaris existents i nous, referents a 
inserció laboral, formació i promoció de l’economia social, i les tasques 
solidàries

Accions d'impuls del pesca-turisme, el turisme pesquer i les demostracions 
de pesca, i activitats de promoció del peix de proximitat

Promoció de la nàutica popular

Reducció de les externalitats associades a la ronda litoral i dels seus 
impactes

Bus H2O
Foment dels modes actius 
Nou mapa de zones de pràctica i equipaments esportius del litoral
Gestió sostenible de la mobilitat al litoral com a àmbit de gran afluència

Ambientalització del trànsit marítim
Pla de gestió sostenible de la mobilitat terrestre induïda pel trànsit marítim
Creació d'una àrea ECA a la Mediterrània Occidental
Gestió dels riscos industrials

Accions de millora de la qualitat ambiental del litoral

Gestió d'equipaments
en clau de maritimitat

Senyalització informativa sobre l’accessibilitat i grau d’ocupació de les 
platges

Taula de platges

Moll de la 
Fusta

Lorem ipsum


