PROPOSTA SUBCOMISSIÓ INFRAESTRUCTURES 2008
Departament de Política Territorial i Obres Públiques

CARRETERES
A-2

Autovia Montgat Tordera – Fornells de la Selva – Frontera
Francesa
Tordera – Maçanet de la Selva
Sils – Caldes de Malavella
Girona – Frontera Francesa
Millora de l’N-II al Maresme. Tram: Montgat – Tordera
A-7
Autovia del Mediterrani
L’Hospitalet de l’Infant – Mont-roig del Camp
Castelló – l’Hospitalet de l’Infant
Altafulla – Vilafranca
Vilafranca – Abrera
A-14/N-230
Autovia/carretera Lleida – Frontera Francesa
Rosselló – Almenar
Lleida – Rosselló (enllaç A-2)
Almenar – Límit província Osca
Túnel de Vielha – Frontera Francesa
A-27
Autovia Tarragona – Montblanc - Lleida
Autovia Tarragona – El Morell
El Morell- Variant de Valls
B-40
Ronda del Vallès (Via orbital B-40)
Olesa de Montserrat - Viladecavalls
Terrassa – Granollers
Actuacions urbanes i accessos a ports i aeroports
Comarques de Connexió Cinturó Litoral de l’A-2 amb lla C-32
BCN
Millora de l’accessibilitat al Baix Llobregat
Accés al port de Barcelona des del Cinturó Litoral
Carril bus Molins de Rei- Avinguda Diagonal
Comarques de Pont sobre el riu Ter a Girona
Girona
Comarques de Aeroport de Reus - Tarragona
TGN
Condicionaments generals
N-152
Ribes de Freser – La Molina (Túnel de Tosses)
Puigcerdà – Frontera Francesa
N-260
Variant Gerri de la Sal
Variant de la Pobla de Segur
N-420
Variant de Gandesa
Variant de Corbera d’Ebre
Variants
Variant de l’Aldea
Variant de Vallirana
Variant de Riudecols
Conservació i millora de la xarxa local
Comarques de Tarragona
Millora de la seguretat viària
Comarques de Barcelona

Comarques de Girona
Comarques de Lleida
Comarques de Tarragona
Altres
Millora Guardiola de Berguedà - Campdevànol
Pont de la Granja d’Escarp
Nova carretera de Riba-roja d’Ebre a Almatret i Mequinensa

FERROCARRIL
Intercanviadors
Intercanviador de Martorell
Intercanviador Vullpalleres
Nova estació Can Llong
Aparcaments de dissuació (park & ride)
Intercanviador Estació Renfe – Baricentro BCN C-3 C-10 Renfe – FGC
Intercanviador Estació Renfe – FGC Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del
Vallès
Altres actuacions a xarxa de Rodalies
Connexió ferroviària BCN Sants – Aeroport de Barcelona
Desdoblament línia Barcelona – Vic i soterrament a Mollet del Vallès
Soterrament de la línia Barcelona - Portbou a Montcada
Actuacions xarxa convencional
Renovació línia Lleida – Manresa
Renovació línia Barcelona – Puigcerdà
Desviament ferrocarril façana marítima de Tarragona
Renovació de la línia Reus – Móra d’Ebre
Actuacions xarxa mercaderies
Apartadors ferroviaris de 750 m
Estació de la Llagosta
Connexió ferroviària Logis Empordà
Adequació de la terminal de Can Tunis
Accés ferroviari al Port de Barcelona
Noves actuacions
Noves actuacions a la xarxa de Rodalies
Nova línia orbital ferroviària Vilanova - Mataró
Estació central Camp de Tarragona
Adaptació a PMR estacions de Renfe a Catalunya

AEROPORTS
Terminal satèl·lit Aeroport de Barcelona

PEATGES
AP-7 Amposta – l’Ampolla
Peatge de Martorell
Noves actuacions a determinar

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Execució obres del projecte de regulació del Segrià Sud, xarxa de regulació i
distribució, fase 3
Execució obres de regadiu Garrigues Sud. Juncosa, Bellaguarda i els Torms, fase 6
Execució obres de regadiu Xerta-Sénia, xarxa primària, sector 1
Execució obres del projecte de regadiu Xerta-Sénia, xarxa de distribució
Execució obres del projecte de regadiu Xerta-Sénia, adequació del canal
Execució obres de rec a l’Aldea-Camarles. Captació, impulsió i bassa
Execució obres de recreixement de la presa de Margalef, inclosa la comprovació del
comportament de la nova presa en un model matemàtic
Projecte de nova captació per gravetat del canal Algerri Balaguer
Execució obres a la canonada de la sèquia principal de Cubells-Camarasa
Execució obres de modernització a la zona regable dels Canals d’Urgell als termes
municipals de Puigverd d’Agramunt, Tornabous i Tàrrega
Revestiment del canal auxiliar d’Urgell
Execució obres d’ampliació i modernització del regadiu de la Conca de Tremp
Condicionament i millora de la infraestructura de regadiu i desguàs de la comunitat de
regants Sindicat Agrícola de l’Ebre, 1a fase
Execució obres de transformació de secà en regadiu al marge esquerre del riu Segre,
al voltant del pantà de Rialb, al terme municipal d’Oliana
Condicionament i millora de camins als termes municipals de Santa Pau, Sant Farriol,
Camós, Sant Miquel de Campmajor i Vilademuls
Condicionament i millora de camins als termes municipals d’Anglès, Aiguaviva i Vilobí
d’Onyar
Nou accés al centre de l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita
Millora del camí de Mitanplana, al terme municipal d’Ulldecona
Condicionament i millora de dos camins a Arbúcies
Camí de Santa Margarida a Santa Maria del Corcó
Condicionament i millora dels camins d’accés a Escós i Estach, a Soriguera
Xarxa d’abastiment i millora de 14 camins a Les Masies de Voltregà
Camí rural d’accés a les masies de les Vinyes Grosses i Comarmada, a Sant Agustí de
Lluçanès
Condicionament i millora de camins als termes municipals de Malla i Muntanyola
Condicionament i millora de 12 camins a Les Masies de Voltregà
Condicionament i millora de camins a Torrefeta i Florejacs
Condicionament i millora del camí del Sorreigs a Sant Boi de Lluçanès, Sobremont i
Santa Cecília
Condicionament i millora del camí d’accés al nucli de Sentis i Torre de Capdella, a la
Vall Fosca
Condicionament i millora del camí de la Mina, a Serós
Condicionament i millora del camí del Forat del Buli, a la Baronia de Rialp
Condicionament i millora del camí del Llirt, a la Seu d’Urgell
Execució obres de millora de la canonada de rec i construcció d’un embassament a la
Comunitat de Regants de Mas de Barberans
Camins a Avià, 6,5 km
Millores al camí de Suró i altres camins
Millora del camí del Pi a la Creueta i camí de Sant Josep
Millora de camins rurals al municipi de Tordera
Camí del Parracoll, terme municipal del Perelló
Millora de camins al delta dret de l’Ebre, terme municipal d’Amposta

Millora de camins al terme municipal de Sant Jaume d’Enveja
Pavimentació de l’accés a les masies Vinyes Grosses i Comarmada, Sant Agustí de
Lluçanès
Camins a Mollerussa, 6,5 km
Millora d’infraestructures connexions explotacions ramaderes, 6 km, Cornellà de Terri
Millora de camins al terme municipal Torre de l’Espanyol
Camins de Pardines al coll del Pla, 5 km
Millora de camins al terme municipal d’Arbúcies
Millora del camí de Can Miquel de la Riera i altres millores a Cànoves i Samalús
Camins a la Taula del Sénia
Delta de l’Ebre, marge dret, 2ona fase, Tarragona
Marge esquerre del Ter. Presa de Colomers, Girona
Marge dret del Ter. Molí de Pals, Girona, 1a fase
Millora de regadius de la comunitat de regants de Valls
Canals d’Urgell, fase I, bassa de Juneda
Encanonament de la sèquia de la comunitat de regants del Sifó de Vincament, a Seròs
Millora de la comunitat de regants de Vilasec-Cogoll i de Montferri
Rec a pressió de la presa 121.8 de la comunitat de regants de Pla d’Escarp, a
Massalcoreig
Rec a pressió de la presa 5 de la comunitat de regants Llitera de Seròs
Encanonament de la sèquia principal de l’Ullal de les roques d’Albesa
Col·lectivitat de regants dels horts d’Artesa i Montornès
Masada de Bitem
Millora de la comunitat de regants dels Reguers de Tortosa
Canal d’Aragó i Catalunya

Departament d’Innovació, Universitats i Empreses
Infraestructures tecnològiques.
Construcció Nou Edifici, conjuntament amb CTTIC
Trasllat al Tecnocampus
Trasllat al Parc Tecnològic de la Catalunya Central
Cofinançament edifici IRTA a Monells
Proposta construcció edifici a Viladecans, Parc Tecnològic, Aerospai i mobilitat
Construcció Nou Edifici, conjuntament amb CI-BM
Trasllat a noves instal·lacions
Cofinançament nou edifici R+D+I de la Química al Parc Tecnològic de Tarragona
Cofinançament nou edifici al Parc Tecnològic de Reus
Cofinançament nou edifici Lleida
Equipaments tecnològics
Avions no tripulats
Túnels de vent
Laboratori mixt d’assaig real i virtual
Instal·lació comprovació sistemes electrònics embarcats
Infraestructures científiques. Actuacions
Centre de Regulació Genòmica
CRAG
Centre de Recerca Matemàtica
CIN2
Ampliació institut d’anàlisi econòmic
Institut Medicina Preventiva
Institut de Ciències Materials. Barcelona

Institut de Tecnologia de l’Aigua i del Mediambient
Institut de Biologia Molecular, Institut de Biologia Evolutiva, Institut de Biologia
Estructural
Institut d’Investigacions Biomèdiques
Equipaments científics i no científics, CSIC
Centre d’Investigacions Sociotècniques
IRB-UdL
Institut de Recerca en Energia de Catalunya, IREC
Parc Científic, UB
Retorn operacions endeutament per Centre d’Investigació
Retorn préstecs PCT-Universitaris
Addenda Conveni BSC-CNS ( ampliació Marenostrum)
Plataforma de Biologia Estructural i Proteòmica, PLATBIO
Altres infraestructures productives. Actuacions
Creació de la xarxa de Centres d’Atenció Turística
Gestor estadístic de la XOTC
Programa d’embelliment del paisatge urbà i periurbà
Pla d’Estructuració del Turisme de Natura
Pla director de l’ús turístic sostenible del ’espai litoral
Pla d’estructuració de l’Enoturisme
Pla d’estructuració de turisme de l’oli
Programa de posada en valor turístic del patrimoni cultural de Catalunya
Pla de Turisme Accessible
Inversions per descentralitzar fases de la cadena de valor (sector tèxtil)
Equipaments territorials per al desenvolupament industrial

Departament de Medi Ambient i Habitatge
Cicle de l’Aigua
Desdoblament col·lector de salmorres del riu Llobregat
Ampliació EDAR Terrassa
1a fase endegament, recuperació i integració ambiental del riu Anoia. Tram: Igualada –
Santa Margarida de Montbui. Trams: I, II, III i IV
Endegament del tram final del riu Riudaura al terme de Castell-Platja d’Aro
Estació depuradora d’aigües residuals i col·lector en alta de la Pobla de Lillet
Artèria Planta del Ter – Trinitat. Tram 2
Rehabilitació dels dipòsits de la planta del Ter. Dipòsit 4
Perllongament conducció Abrera-Fonsanta fins al Prat de Llobregat
Millora de la qualitat de l’aigua de l’ETAP de Sant Joan Despí
Complementació de la connexió entre les ETAP d’Abrera i Cardedeu: Tram: Fonsanta Trinitat
Dessalinitzadora de l’àrea metropolitana de Barcelona
Ampliacions de millora del tractament a la potabilitzadora d’Abrera
Dipòsit d’aigua potable a les instal·lacions de la Nau de control del CAT. Constantí
Dipòsit d’aigua potable a la cota 118 - Tarragona
Dipòsit d’aigua potable a EB-4 Perafort
Dipòsit regulador a l’EB-2 - l’Hospitalet de l’Infant.
Planta d’hidrogenació catalítica per al tractament de nitrats en aigües d’abastament al
Morell
Resta d’actuacions del conveni d’1 de juny de 2007
Redacció del projecte constructiu i execució de les obres de millora i condicionament

de l’EDAR de l’Aldea
Desglossat núm.1 de la derivació de les aigües pluvials dels torrents Ploent i Sant
Pere, als termes municipals de Juià i Sant Martí Vell
Endegament de la riera de Calonge. Tram 1
Redacció del projecte constructiu i construcció de les instal·lacions de reserva per a
garantir el subministrament d’aigua regenerada per a les instal·lacions contra la intrusió
salina a l’aqüífer del Baix Llobregat
Construcció de la primera fase de l’endegament del riu Cardener a Sant Joan de
Vilatorrada
Remodelació de l’estació de bombeig núm.3 de Santa Susanna
Ampliació de l’EDAR de Tàrrega
Ampliació de l’EDAR de Lleida i eliminació de nutrients
Soterrament de la riera de la Targa i els torrents de Daniel i Lloveras, des de la
confluència amb la riera Salvet fins al límit aigües amunt del nucli urbà
Bases de regulació per a les ETAP de Sant Joan Despí
Ampliació de 10 Hm3 a 20 Hm3 a la dessalinitzadora de la Tordera
Millora de l’abastament de la comarca de les Garrigues
Basses de recàrrega a l’aqüífer del Baix Llobregat
Millora de l’abastament a la Terra Alta, el Montsià i la Ribera d’Ebre
Connexió de la ITAM de la Tordera amb l’aqüeducte del Ter. Tram: Cardedeu – Sant
Celoni
EDAR i col·lectors de Can Massuet – el Far, al terme municipal de Dosrius
Estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors en alta del nucli principal del terme
de Jorba
Connexió del sistema CAT amb l’embassament de Riudecanyes
Connexió del sistema CAT amb l’embassament de Gaià
Actuacions de garantia i millora de la qualitat a l’abastament en l’àmbit del Consorci
d’Aigües de Tarragona
Residus
Actuacions en matèria de biomassa per a la generació d’energia
Millores de valorització energètica al tractament de la fracció de resta a l’Alt Camp, el
Baix Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès
Planta de tractament de fracció de resta de residus municipals Osona - Ripollès
Planta de resta i millores a la planta de compostatge de Montoliu

Medi Natural
Recuperació de l’espai els Muntanyans situat al costat de l’espai d’interès natural de
Torredembarra i Creixell
Recuperació del paratge de la Rubina al Parc dels Aiguamolls de l’Empordà
Recuperació de la platja de Sabanell, a Blanes

Departament de Governació i Administracions Públiques
Xarxes de telecomunicacions
Projecte Xarxa Oberta (troncals)
Projecte Xarxa Oberta (MAN municipals, connectant edificis corporatius)
Xarxes d’alta capacitat als polígons industrials (10 polígons /any)
Pilots FTTH

