
 
Sessió-debat 

'Port-Ciutat: cap a quin model anem?'  







Límit 0,1% contingut de sofre
Àrea de Control d’Emissions ECA



RESULTATS 
Àrea de Control d’Emissions ECA



Fiscalitat NOx



Connexió xarxa elèctrica 





Acord Port i Ajuntament de Barcelona
Externalitats mediambientals 

Port-Ajuntament Demanda entitats socials 

 Limitació de les terminals internacionals 
de creuers de 8 a un màxim de 7, 
s’agruparan totes al moll Adossat. 

 Trasllat de 2 terminals Maremàgnum 
(creuers) i Drassanes (ferries) al moll 
Adossat amb la construcció 2 noves 
terminals, una de creuers (F) i altre 
de fèrris.  

 Tancament 2 Terminals N-S del moll 
Barcelona. 

 Acord incrementarà el nombre de creuers de gran 
volum a Barcelona. Augment emissions contaminants i  
nombre creueristes (de 2,7 milions creueristes 2017 es 
podria arribar a 4,4 milions). #NovaTerminalNo.

 Terminal de creuers de Maremàgnum només 
existeix al paper, mai ha operat.

 Tancament de 2 Terminals N-S obsoletes per a les 
necessitats del sector de creuers. Actualment 
només fan escala el 15% dels creuers/anual i no 
tenen capacitat per amarrament de grans eslores.

 3 noves terminals sense límit d'eslora en el Moll 
Adossat (E, F, G). Finalització de les obres de la 
Terminal E i construcció de 2 noves Terminals (F i 
G) de gran capacitat.



Acord Port i Ajuntament de Barcelona
Externalitats mediambientals 

Port-Ajuntament Demanda entitats socials

 Informe sobre el sistema de control 
actual de les emissions dels 
vaixells. 

 Informació sistema inspecció i sanció, 
protocol i registres des de l'any 2010, en 
compliment normativa de reducció contingut 
sofre combustibles d'ús marítim. Directiva 
(UE) 2016/802 i Decisió (UE) 2015/253. 

Presentació termini màxim d'1 mes 
    (Drets d’accés a la informació ambiental i Llei 19/2014 

del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern).





Acord Port i Ajuntament de Barcelona
Externalitats mediambientals

 

Port-Ajuntament Demanda entitats socials

 Estudi de l’impacte de la 
contaminació a llarg termini sobre 
barris de proximitat.

 Estudi a curt termini i independent per 
avaluar l’actual situació exposició barris a 
concentracions partícules ultra-fines, 
PM10, PM2,5, black carbon, NO2 i SO2. 

 Curt termini: abril a desembre 2018, 
temporada intensa de creuers. 

 Estudi ha de ser previ, condicionar decisions 
sobre noves actuacions, noves terminals i 
mesures de reducció de les  emissions 
vaixells. 



Acord Port i Ajuntament de Barcelona
Externalitats mediambientals 

Port-Ajuntament Demanda entitats socials

 A la vista dels resultats dels 
estudis anteriors, el Port 
formularà un Pla per a 
l’ambientalització del tràfic 
de creuers

 Ja existeix un Pla de millora de la Qualitat de 
l'Aire del Port. No conté quantificació ni terminis 
de reducció d'emissions. Mesures ineficaces. 

 Es demana reformular el Pla actual amb mesures 
estrictes de reducció per complir la legalitat, sense 
esperar nous estudis.
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