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6. IMPACTE ECONÒMIC 
 
 
6.1. Inversions del projecte portuari 
 
 
En primer lloc, cal considerar les inversions del projecte del port estrictament, 
és a dir, la inversió destinada a la construcció de les obres portuàries i els 
edificis inclosos en el perímetre del port. Aquesta inversió no inclou l’edificació 
de nous habitatges en sectors de la façana marítima adjacents al port ni la 
urbanització d’aquests sectors (la inversió en aquests sectors està detallada a 
l’apartat 6.2.). 
 
Aquesta despesa és la que està gestionada directament per la societat 
mercantil de capital públic Marina Badalona S.A. i es correspon amb les dues 
fases de construcció descrites anteriorment. 
 
A grans trets, es preveu que l’amortització de les inversions permeti generar 
recursos i que es produeix una recuperació de beneficis en només 17 anys. 
 
 
6.1.1. Primera fase 
 
Les inversions en aquesta fase inclouen la construcció de les infraestructures 
del port i la urbanització dels terrenys adjacents. L’àmbit d’aquesta primera fase 
correspon al sistema general portuari que queda per sota de les vies del tren i 
per tant, no s’hi inclou la construcció del canal navegable previst en el projecte 
ni dels ponts necessaris per a creuar-lo. 
 
 

 
 
Figura 58. Obres de construcció de la primera fase. Font: pròpia. 
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A la taula 27 es detallen les inversions d’aquesta primera fase desglossades 
per tipus d’edifici. Cal dir que la inversió en obres portuàries no inclou el valor 
del sòl, xifrat en 4,8 milions d’euros. 
 
 

INVERSIÓ Euros (€) 
Obres portuàries, edificis no comercials i projectes 52.890.000 
Edifici comercial moll nord 7.750.000 
Edifici comercial moll capitania 2.000.000 
Edifici marina seca i tallers 1.300.000 
Escola de vela 380.000 
Total projecte portuari primera fase 64.320.000 

 
Taula 27. Pressupost d’inversions de la primera fase. Font: [3]. 
 
 
La inversió total que reflexa aquesta taula és la que s’ha utilitzat per a calcular 
l’impacte econòmic del port de Badalona a l’estudi [3] i inclou la construcció del 
viaducte del tren, tot i que està previst a la segona fase del projecte. En aquest 
sentit, si als 64,32 milions d’euros de la taula li resto el pressupost assignat al 
viaducte del tren (3.526.712 €) i li afegeixo el valor del sòl, obtinc una inversió 
de 65.593.288 € per a la primera fase del port. 
 
Si desglossem aquesta inversió segons les obres que s’han adjudicat en la 
primera fase, obtenim un valor total de la inversió molt semblant al calculat 
abans, amb una petita diferència degut a que l’estudi [3] és anterior:  
 
 

OBRA ADJUDICADA Euros (€) 
Terrenys ocupats (no requereix adjudicació) 7.813.157 
Direcció facultativa, executiva i coordinació 1.103.690 
Direcció mediambiental 428.672 
Desviament col·lectors Ponent, Tortosa i J.Galve Brusson 3.675.081 
Control qualitat col·lectors 53.767 
Moviment i tractament de sòls 3.814.206 
Infraestructura portuària de la primera fase  19.166.469 
Control qualitat obres portuàries 265.536 
Desviament interceptor de Llevant i estació bombament 10.371.344 
Control qualitat interceptor i estació bombament 142.700 
Urbanització i accessibilitat al port 5.350.831 
Construcció d’edificis logístics, comercials i d’equipaments 13.506.468 
Total projecte portuari primera fase 65.691.921 

 
Taula 28. Pressupost de les obres adjudicades de la primera fase del port. 

Font: [10]. 
 
 
El 20% de la primera fase prové de fons propis de la societat pública [9], 
mentre que el 80% restant es finançarà a través de fons externs i inversions de 
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tercers. El centre d’oci previst en el port permetrà l’entrada d’inversions 
privades mitjançant una licitació pública, i d’aquesta manera la inversió es 
reduirà en uns 12 milions d’euros. 
 
 
6.1.2. Segona fase 
 
La segona fase s’executarà just en acabar la primera fase i es finançarà amb el 
rendiment dels equipaments de la primera fase. Consistirà en la construcció 
d’un canal que s’endinsarà en la ciutat i en la remodelació del barri del Gorg 
fins a la plaça Tarradellas. 
 
 

 
 
Figura 59. Vista aèria de l’àrea afectada per la reforma del Gorg. Font: [15]. 
 
 
El pressupost per dur a terme aquesta segona fase cal subdividir-lo en dues 
parts: el propi projecte de l’obra portuària i les inversions destinades a 
construcció i urbanització de la zona destinada a edificis residencials 
(remodelació del barri del Gorg). En aquest apartat només considero la inversió 
destinada a la construcció del canal navegable i les obres directament 
relacionades amb la seva explotació (la inversió en l’entorn està considerada a 
l’apartat 6.2.1.). 
 
 

INVERSIÓ Euros (€) 
Obres portuàries i projectes (canal navegable) 19.230.000 
Total projecte portuari segona fase 19.230.000 

 
Taula 29. Pressupost d’inversions de la segona fase. Font: [3]. 
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La taula 29 especifica les inversions en obres portuàries i projectes de la 
segona fase de construcció del port. La inversió no inclou el valor del sòl, fixat 
en 9,6 milions d’€.  
 
Per a detallar valors concrets, faig referència a l’adjudicació del viaducte del 
ferrocarril que està prevista en 3.526.712 € i a l’adjudicació de l’entrada del 
canal, que serà de 9.597.413 €. [10] 
 
 
 
6.2. Inversions en la urbanització de l’entorn 
 
 
Per poder definir les inversions en urbanització i edificacions de l’entorn, he 
dividit la zona afectada en els sectors esmentats a l’apartat 5:  
 
- Sector A-2, que inclou les inversions no portuàries de la franja del canal i 

d’altres espais al voltant del port. 
 
- Sector A-1 o Bórax, situat a ponent del port 
 
- Sector A-3 o Campsa, situat a llevant del port.. 
 
- Sector Cotonifici, entre els sectors A-2 i A-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bórax (A-1) Primera fase 

A-2 i  
Segona fase 

Cotonifici 

Campsa (A-1) 

A-2 

A-2 

Figura 60. Imatge virtual del port i dels sectors de reforma urbanística. Font: 
elaboració pròpia a partir de [14] [18] [19] [20] [22]. 

 
 
L’estimació del pressupost d’inversions en el cas dels edificis residencials i 
aparcaments s’ha fet en base a uns paràmetres establerts en l’estudi [3]. Tot i 
les diferències que puguin existir segons els nivells de qualitat aplicats en la 
construcció dels habitatges, i donat que els projectes encara no estan 
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plenament definits, s’ha aplicat una ràtio mitjana pel cost d’urbanització i de 
construcció.  
 
Pel que fa a la urbanització de les zones afectades s’ha suposat un cost mitjà 
de 180,3 €/m2. Aquest valor pot semblar més elevat que el cost d’urbanització 
real, però cal considerar que en aquest preu s’hi inclou el cost total de l’àmbit 
excepte els edificis i els aparcaments, per tant, engloba també el preu dels 
equipaments i espais verds del voltant. Aquest valor elevat també es justifica en 
el gran nombre d’espais verds projectats, sobretot al Gorg i en que la majoria 
d’edificis no superen la PB+5. 
 
El cost d’edificació pot variar de 540 a 900 €/m2 i s’ha adoptat un valor mig de 
781,3 €/m2. En el cas del sostre disponible dedicat a usos comercials, s’ha 
optat per un valor de 540 €/m2 que correspon al nivell baix del cost de 
construcció.  
 
Per poder avaluar el cost dels aparcaments, s’ha suposat que cada plaça de 
pàrquing ocupa 26 m2 i que el cost mitjà de construir-lo és de 480,8 €/m2. Així 
mateix, perquè es disposi de suficients places de pàrquing, s’ha suposat una 
mitjana de 1,5 places per habitatge. 
 
 
6.2.1. Sector A-2  
 
A part del canal amb 178 amarradors, aquest sector preveu la urbanització de 
l’entorn amb un passeig de 80 metres d’amplada que estarà envoltat d’edificis 
comercials, residencials i equipaments. La taula següent mostra la inversió en 
aquest sector, sense comptar el que té a veure amb el canal: 
 
 

INVERSIÓ Euros (€) 
Urbanització de l’entorn 49.582.500 
Edificis residencials 197.208.818 
Pàrquings 37.502.400 
Total inversió no portuària sector A-2  284.293.218 

 
Taula 30. Pressupost d’inversions del sector A-2. Font: elaboració pròpia a 

partir de [3]. 
 
 
El Pla Especial [18] defineix de manera general la urbanització i edificació de la 
franja entre els carrers Ponent i Antoni Bori, però deixa per a futurs estudis de 
detall la concreció dels espais. És per això que la inversió s’ha calculat 
considerant que el sostre edificable serà de 275.000 m2 tal com fixa el Pla, amb 
un 26% destinat a usos comercials i la resta a usos residencials. Per al càlcul 
del cost dels aparcaments, s’ha suposat que hi haurà 2.000 habitatges. 
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6.2.2. Sector Bórax (A-1) 
 
La reconversió d’aquest sector inclou passar dels usos industrials de l’antiga 
fàbrica Bórax a usos residencials. Per a poder estimar tota la inversió en 
construcció prevista, s’han aplicat els mateixos criteris que en el sector anterior. 
A la taula següent es detallen totes aquestes inversions: 
 
 

INVERSIÓ Euros (€) 
Urbanització de l’entorn 15.974.219 
Edificis residencials 65.617.802 
Pàrquings 13.125.840 
Total inversió sector Bórax (A-1) 94.717.861 

 
Taula 31. Pressupost d’inversions del sector Bórax (A-1). Font: Elaboració 

pròpia a partir de [3]. 
 
 
En aquest cas, el sostre edificable establert en el Pla Especial [19] per a tot el 
sector és de 88.598 m2, que s’han distribuït en 73.663 m2 residencials i 14.935 
m2 comercials. Pel càlcul del cost dels pàrquings s’ha suposat que hi haurà uns 
700 habitatges, un valor lleugerament superior als 607 fixats en el Pla. 
 
 

 
 
Figura 61. Visió global del sector Bórax des de la FECSA. Font: pròpia. 
 
 
6.2.3. Sector Campsa (A-3) 
 
Aquest sector també comporta una reconversió de sòl industrial en sòl 
residencial. Es tracta dels terrenys més propers al centre de Badalona i ha 
estat el primer sector en urbanitzar-se i construir-se. A la taula 32 hi ha el 
resum de les inversions en els tres mateixos conceptes que el sector Bórax, 
considerant que aquí hi ha 122.058 m2 edificables i uns 1000 habitatges: 
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INVERSIÓ Euros (€) 

Urbanització de l’entorn 22.007.057 
Edificis residencials 92.418.608 
Pàrquings 18.751.200 
Total inversió sector Campsa (A-3) 133.176.865 

 
Taula 32. Pressupost d’inversions del sector Campsa (A-3). Font: elaboració 

pròpia a partir de [3]. 
 
 

 
 
Figura 62. Edificis a primera línia de mar del sector Campsa. Font: pròpia. 
 
 
6.2.4. Sector Cotonifici 
 
És el sector que té un pressupost més petit, ja que només consta de dues illes 
amb dos zones verdes projectades al seu interior i un sostre total de 39.971 m2. 
El Pla Especial [22] estableix que hi haurà un màxim de 349 habitatges, però 
pel càlcul de pàrquings s’ha suposat un nombre de 400. 
 
 

INVERSIÓ Euros (€) 
Urbanització de l’entorn 7.206.771 
Edificis residencials 31.229.342 
Pàrquings 7.500.480 
Total inversió sector Cotonifici 45.940.000 

 
Taula 33. Pressupost d’inversions del sector Cotonifici. Font: elaboració pròpia 

a partir de [3]. 
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6.3. Resum comparatiu de les inversions 
 
 
Les inversions derivades de la construcció del port no es realitzen de manera 
simultània sinó que duraran fins a l’any 2008. En conseqüència, l’impacte 
econòmic no es produirà d’una manera concentrada en el temps sinó que tindrà 
lloc de manera progressiva. Tot i això, es pot fer un resum de les inversions 
que provocarà el nou port, tant per la construcció de la pròpia infraestructura 
portuària com pels sectors de remodelació considerats. 
 
La taula 34 és un resum de les inversions dividides per sectors i segons el tipus 
d’obra que es realitzarà. Cal observar que l’únic sector que agrupa obres 
portuàries i edificació és l’àmbit del Gorg (a causa del canal), ja que en el 
sector A-2 port tot és sistema portuari i en els altres tres sectors (A-1, A-3 i 
Cotonifici) es realitza un procés de transformació a espai residencial. 
 
 

SECTOR OBRA 
PORTUÀRIA URBANITZACIÓ EDIFICACIÓ PÀRQUINGS 

A-2 port 64,32 - - - 
A-2 canal 19,23 49,58 197,20 37,50 

Bórax (A-1) - 15,97 65,61 13,12 
Campsa (A-3) - 22,01 92,42 18,75 

Cotonifici - 7,21 31,23 7,50 
TOTAL 83,55 94,77 386,46 76,87 

 
Taula 34. Pressupost comparatiu d’inversions per sectors, en milions d’euros.  

      Font: elaboració pròpia a partir de [3]. 
 
 
Comparativament, s’observa que la inversió en edificació és molt més gran que 
la despesa en la construcció de la infraestructura portuària. Es pot concloure 
que la zona on hi haurà major inversió en habitatges i locals és el sector A-2 
canal degut a la remodelació integral del barri del Gorg. Aquest sector també 
destaca per la inversió en urbanització de l’entorn. El segon sector amb major 
inversió en construcció és el sector Campsa i el sector Cotonifici és el que atrau 
menor despesa donades les seves reduïdes dimensions. 
 
Si considero que la transformació de la façana marítima de Badalona és un 
procés unitari, i que la urbanització de l’entorn és conseqüència directa de la 
construcció del port, puc deduir que la inversió destinada per aquest concepte 
és de 641,65 milions d’euros. 
 
 
 
6.4. Hipòtesis de treball 
 
 
Els pressupostos d’inversió detallats prèviament, permeten conèixer l’augment 
de la producció o el valor dels treballs realitzats a partir de la construcció del 
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port de Badalona. Tot i això, els costos són només una part de l’impacte del 
port ja que les relacions entre els diferents sectors i l’augment de la demanda 
provoquen repercussions sobre altres sectors d’activitat. Per tant, cal valorar 
també els efectes indirectes o induïts de la construcció de la infraestructura. 
 
Per valorar tots aquests impactes econòmics, l’estudi econòmic [3] analitza el 
projecte del port de Badalona conjuntament amb la construcció del nou polígon 
industrial de Les Guixeres, situat fora de l’àmbit del port, però dins de la ciutat. 
Tot i això, la inclusió d’aquest segon projecte no implica una sobrevaloració 
excessiva dels impactes econòmics, ja que la inversió del port és de 641,65 
milions d’euros, molt superiors als 104,53 milions d’euros invertits en el polígon 
esmentat. 
 
L’estudi [3] utilitza el model input-output per a valorar els impactes econòmics i 
dóna els resultats per al conjunt de l’economia catalana ja que no existeix una 
taula input-output per al municipi de Badalona. Per a poder relacionar els 
resultats de Catalunya amb el possible impacte sobre Badalona s’han utilitzat 
les dades de valor afegit brut i ocupació de la base de dades municipals de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya [2]. 
 
L’avantatge d’utilitzar la taula input-output és que aquesta taula exposa els 
fluxos de béns i serveis entre els diferents sectors d’activitat i així permet 
valorar l’impacte que l’augment d’activitat en una branca provoca en la resta de 
sectors econòmics. 
 
 
 
6.5. Impacte directe 
 
 
Es tracta d’analitzar l’impacte econòmic de les inversions projectades a mig 
termini en l’economia de la ciutat. Per a fer-ho, s’ha analitzat l’augment del 
valor afegit brut (VAB) i de l’ocupació.  
 
L’impacte directe considerat es refereix a l’increment de la producció del sector 
construcció a partir de les inversions previstes en tot el projecte de port i de 
remodelació urbanística:  
 
 

 Catalunya Badalona 
Augment de la producció 
(milions d’€) 746,18 14,08 

Augment del VAB 
(milions d’€) 356,92 6,74 

Augment de l’ocupació 
(persones ocupades) 11.555 367 

 
Taula 35. Impacte directe dels projectes d’inversió a Catalunya i Badalona. 
       Font: [3]. 
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La construcció dels dos projectes considerats a l’estudi [3] representa una 
inversió global de 746,18 €, com s’ha vist en les taules precedents. La 
conclusió de l’impacte directe és que, a partir d’aquestes inversions, es 
produeix un augment d’11.555 persones ocupades al sector de la construcció 
en el conjunt de Catalunya i de 367 llocs de treball al municipi de Badalona.  
 
Cal dir que resultat aplicat a Badalona no s’ha obtingut directament i per tant, 
pot estar infravalorat. A més, cal apuntar que les empreses subcontractades 
per als projectes de la ciutat no estan ubicades a Badalona i per tant, és molt 
possible que la majoria dels llocs de treball creats no siguin residents a 
Badalona. 
 
 
 
6.6. Impacte indirecte 
 
 
Si analitzem de manera completa els impactes econòmics del projecte del port 
de Badalona, no ens podem restringir només a l’impacte produït en el sector de 
la construcció. Les inversions previstes en tot l’àmbit de la façana marítima de 
Badalona provocarà també efectes econòmics sobre altres sectors relacionats 
indirectament amb el port. 
 
Per satisfer l’augment de la producció en el sector de la construcció, aquesta 
activitat ha d’augmentar també les seves compres d’inputs, fet que té efectes 
sobre la resta de sectors de l’economia. Considerar aquestes relacions entre 
activitats ens condueix a l’impacte indirecte o induït: 
 
 

 Catalunya Badalona 
Augment de la producció 
(milions d’€) 409,36 7,73 

Augment del VAB 
(milions d’€) 224,35 4,23 

Augment de l’ocupació 
(persones ocupades) 5.534 176 

 
Taula 36. Impacte indirecte dels projectes d’inversió a Catalunya i Badalona. 
       Font: elaboració pròpia a partir de [3]. 
 
 
Comparant les taules 35 i 36, es pot comprovar que l’impacte directe és 
superior a l’impacte indirecte tant pel que fa als paràmetres econòmics com pel 
que respecta a l’ocupació. Això és degut a que el projecte constructiu del port 
té una forta implicació en el sector de la construcció d’obra pública i la reforma 
urbanística de l’entorn també té aquesta implicació, però en el sector de 
l’edificació privada. 
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6.7. Impacte total 
 
 
A partir dels valors anteriors, podem trobar l’impacte total produït per les 
inversions del port de Badalona i el polígon de les Guixeres, tenint en compte 
que l’impacte total és la suma de l’impacte directe i l’indirecte: 
 
 

 Catalunya Badalona 
Augment de la producció 
(milions d’€) 1.155,54 21,89 

Augment del VAB 
(milions d’€) 581,27 10,97 

Augment de l’ocupació 
(persones ocupades) 17.089 543 

 
Taula 37. Impacte total dels projectes d’inversió a Catalunya i Badalona.  

Font: [3]. 
 
 
6.7.1. Impacte total per sectors productius 
 
Considerant el global de Catalunya, podem descomposar l’impacte total en els 
diferents sectors productius, és a dir, sector primari, indústria, construcció, 
serveis de mercat i serveis de no mercat. Aquesta classificació sectorial 
correspon a la definida en la Comptabilitat Regional. 
 
 

Sector VAB  
(milions d’€)

VAB  
(%) 

Número 
d’ocupats 

% 
d’ocupació 

Primari 0,52 0,08 25 0,15 
Indústria 98,57 16,97 2.245 13,14 
Construcció 359,27 61,81 11.555 67,62 
Serveis de mercat 122,91 21,14 3.264 19,09 
Serveis de no mercat - - - - 
Total 581,27 100,00 17.089 100,00 

 
Taula 38. Impacte total per sectors productius a Catalunya. Font: [3]. 
 
 
Com es podia esperar, observo que l’impacte major dels dos projectes que 
considera l’estudi és en el sector de la construcció, tant en valor afegit brut com 
en ocupació. A part d’això, el major impacte es produeix en el comerç i en les 
indústries d’altres productes minerals no metàl·lics i immobiliàries i serveis a les 
empreses. Tot això és conseqüència de la relació que tenen tots aquests 
sectors amb la construcció. 
 
La repercussió de les inversions en el sector primari és molt baixa quant a VAB 
i també en termes de llocs de treball. Això s’explica per la poca relació del 
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projecte del port amb el sector primari i sobretot, pel poc pes que té el sector 
primari en l’economia de Catalunya. 
 
Pel que fa els llocs de treball, l’augment de l’ocupació es manifesta de manera 
predominant en el comerç, el sector metal·lúrgic i la indústria de minerals no 
metàl·lics. 
 
 
6.7.2. Impacte total per anys a Catalunya 
 
Tots aquests resultats obtinguts anteriorment no es produeixen de manera 
immediata sinó que es faran gradualment des de l’any 2003 fins al 2008, que 
és quan està previst que s’acabin totes les obres projectades.  
 
S’ha considerat que les obres portuàries del sector A-2 port s’han executat l’any 
2003 i que la resta d’edificis del mateix sector s’han realitzat totalment durant 
l’any 2004. Així mateix, les inversions del sector A-2 canal (obra portuària i 
construcció d’edificis) s’han repartit de manera proporcional entre els anys 2005 
i 2006. Finalment, la construcció dels sectors Bórax (A-1), Campsa (A-3) i 
Cotonifici s’han repartit entre els anys 2004 i 2008, exceptuant el sector 
Campsa que va començar a construir-se l’any 2003. 
 
A la taula següent es mostra la relació cronològica dels impactes en termes de 
producció, valor afegit brut i ocupació per al conjunt de Catalunya: 
 
 

Any Producció  
(milions d’€) 

VAB  
(milions d’€) 

Número 
d’ocupats 

2003 226,19 113,78 3.345 
2004 142,63 71,75 2.109 
2005 332,63 167,32 4.919 
2006 308,02 154,94 4.555 
2007 73,02 36,73 1.080 
2008 73,02 36,73 1.080 

 
Taula 39. Impacte total per anys a Catalunya. Font: [3]. 
 
 
S’observa un gran creixement de la producció i del VAB durant els primers 
quatre anys i això té com a conseqüència una creació de llocs de treball 
considerable. Aquest creixement és màxim en els anys 2005 i 2006 ja que és 
quan es preveu realitzar les obres de construcció del canal i tota l’edificació de 
la zona del Gorg (és a dir, el sector A-2 canal), que implica una forta inversió en 
obra pública, urbanització i edificació. 
 
Els impactes econòmics dels anys 2007 i 2008 són menors, ja que es preveu 
que l’obra portuària ja estigui acabada i corresponen només a la repartició dels 
tres projectes residencials en els sis anys considerats. 
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Aquests distribució per anys és només orientativa i correspon a la previsió 
inicial de les obres, però cal dir que la finalització de la  primera fase del port 
s’ha endarrerit més d’un any, i això també ha retardat l’execució de la segona 
fase, que no pot començar fins que acabi la primera. 
 
 
6.7.3. Impacte total per anys a Badalona 
 
Seguint els mateixos criteris de la base municipal de dades de [2], es pot 
obtenir la distribució anual dels impactes totals a la ciutat de Badalona: 
 
 

Any Producció 
(milions d’€) 

VAB  
(milions d’€) 

Número 
d’ocupats 

2003 4,27 2,15 106 
2004 2,69 1,35 67 
2005 6,28 3,16 156 
2006 5,81 2,92 145 
2007 1,38 0,69 34 
2008 1,38 0,69 34 

 
Taula 40. Impacte total per anys a Badalona. Font: [3]. 
 
 
Els resultats aplicats al municipi de Badalona també mostren els valors més 
alts en els primers anys, sobretot en el 2004 i el 2005 i això es tradueix en el 
nombre més gran de llocs de treball. 
 
 
 
6.8. Impacte de les futures activitats 
 
 
El que s’ha vist fins ara correspon a l’impacte econòmic de les inversions 
relacionades amb la construcció dels projectes. Per poder estimar l’activitat i 
ocupació que es generarà a partir de les activitats que es localitzin al port de 
Badalona la informació disponible és molt escassa i l’estudi ha hagut d’adoptar 
moltes hipòtesis d’utilització dels espais projectats.  
 
L’impacte de les futures activitats pretén analitzar l’activitat i ocupació que es 
generarà com a conseqüència de les activitats que s’instal·lin a la zona del futur 
port de Badalona. La major part del sòl de la zona de la façana marítima i de 
tota la remodelació urbana es destinarà a usos residencials. Tot i això, cal tenir 
en compte que en la zona A-2 port hi ha prevista la construcció d’edificis 
destinats a usos terciaris (comercials i restauració) i que en la zona A-2 canal i 
les zones Bórax i Campsa  hi ha una part del sostre destinat a usos comercials 
i equipaments. 
 
Suposant una mitjana d’ocupats per m2, l’estudi [3] conclou que es pot generar 
una ocupació d’entre 4.000 i 4.500 llocs de treball. A més, es preveu que la 
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major part de l’ocupació sigui de nova creació i no tant de trasllat. Suposant 
que alguns dels edificis comercials puguin ser ocupats per establiments 
preexistents, podria establir-se la hipòtesi que al voltant del 80% de l’ocupació 
serà de nova creació. Això significa una creació de 3.000 a 3.500 llocs de 
treball nous, el que suposa un increment de l’ocupació d’entre un 5,5% i un 
6,5% addicional.  
 
Si agrupem els resultats obtinguts pels dos projectes considerats, el port i el 
polígon industrial “Les Guixeres”, obtenim un augment de l’ocupació a la ciutat 
de Badalona d’un 10 a un 12% fins a l’any 2008.  
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