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NOTA DE PREMSA 
 

BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT aprova la seva 
participació en el finançament del projecte d’estructura i accessos de 
l’estació de la Sagrera. 

Amb aquesta licitació, a realitzar per l’Adif, s’iniciarà la fase major de la 
construcció de la nova estació de la Sagrera. S’integra en el projecte la cobertura 
de les vies en l’àmbit de Bac de Roda. 

El Consell d’Administració de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, societat mercantil 
participada íntegrament pel Ministeri de Foment (a través de l’Adif i Renfe-Operadora), 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, ha aprovat avui la seva 
participació en el finançament del projecte d’estructura i accessos de l’estació de la 
Sagrera. 

Les obres seran licitades molt properament per l’Adif, amb un pressupost de licitació de 
677 milions d’euros. 

D’acord amb els recents acords entre administracions sobre el finançament de l’estació, 
anunciats el proppassat 21 de maig, l’Adif, amb les aportacions que rebrà de l’Estat, 
assumirà el 78% del pressupost (528 milions d’euros), que corresponen a l’estructura 
de l’estació i a la de tota l’obra ferroviària dels accessos. Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat assumirà el restant 22% (149 milions d’euros) corresponents a les cobertures 
del accessos ferroviaris a l’estació i demés obres d’integració urbana. Aquests recursos 
s’obtindran dels aprofitaments urbanístics que les administracions públiques tenen a la 
zona. Per a fer-hi front anticipadament el Consell ha acordat la contractació d’un crèdit 
bancari. 

Així mateix el Consell ha aprovat que es licitin les obres d’un tram del túnel viari, entre 
els tallers ferroviaris de Sant Andreu i el carrer Estefania de Requesens, de 465 m de 
llarg, que formarà part del viari segregat que unirà el nus de la Trinitat amb l’estació de 
la Sagrera. Les obres es licitaran per 13,3 milions d’euros juntament amb l’enginyeria 
de direcció i control de les obres. 

El Consell ha aprovat també encomanar a l’Adif el desviament del col·lector d’aigües 
que permetrà la primera fase del desplegament urbanístic del sector residencial davant 
l’estació al barri de la Sagrera. 

Finalment el Consell ha acordat, entre altres, contractar la redacció de diversos 
projectes de les fases d’obra futures i diversos serveis del pla de comunicació. 
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