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Resum
El Port de Barcelona és un element clau en el desenvolupament de la ciutat, tot i així, la seva constant
necessitat de millora al llarg dels anys ha comportat una sèrie de conseqüències que ha afectat la
qualitat de vida dels ciutadans. El següent treball presenta un estudi de l’impacte i evolució del Port en
diferents àmbits.
En primer lloc, s’analitza la relació del Port amb la ciutat i la seva influència tant a nivell social com
econòmic.
Posteriorment, s’estudiarà el cas de dos tipus d’impactes ambientals que genera el seu funcionament:
l’impacte al medi marí degut a la generació de residus i les obres, i en segon lloc, l’impacte al medi
atmosfèric a causa de les emissions generades per les activitats portuàries i relacionades amb el sector
marítim. En aquest darrer cas també, es tindrà en compte el nivell de contribució de contaminació a la
ciutat de Barcelona respecte al que es genera en la seva totalitat, mitjançant l’estudi d’un model
d’emissions del Port i les dades obtingudes en diferents estacions dels districtes de Barcelona.
Més endavant, s’estudiarà el pla estratègic del Port de Barcelona a nivell ambiental per tal de reduir
aquests efectes en els propers anys, i mantenir el seu compromís ambiental amb les diferents
organitzacions i institucions. Finalment, es proposaran diversos casos de millora i innovació tecnològica
que pot incorporar el Port per tal d’avançar en aspectes de gestió d’operacions, seguretat i control
ambiental.
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Resumen
El Puerto de Barcelona es un elemento clave en el avance de la Ciudad, aun así, la constante necesidad
de mejora a lo largo de los años ha conllevado una serie de consecuencias que ha afectado a la calidad
de vida de los ciudadanos. El siguiente trabajo presente un estudio del impacto y la evolución del
puerto en diferentes ámbitos.
En primer lugar, se analizará la relación del puerto con la ciudad, y su influencia tanto a nivel social
como económico.
Posteriormente, se estudiará el caso de dos tipos de impactos que genera su funcionamiento: el
impacto al medio marítimo debido a la generación de residuos y obras marítimas, y el impacto al medio
atmosférico debido a las emisiones generadas por las actividades portuarias. En este último caso, se
tendrá en cuenta el nivel de contribución de la contaminación en la ciudad de Barcelona respecto al
que genera en su totalidad, mediante el estudio de un modelo de emisiones del puerto y las dadas
obtenidas en diferentes estaciones de los distritos de Barcelona.
Más adelante, se estudiará el plan estratégico del Puerto de Barcelona a nivel ambiental para reducir
estos efectos en los próximos años, y mantener su compromiso ambiental en las diferentes
organizaciones e instituciones. Finalmente, se propondrán diversos casos de mejora e innovación
tecnológica que puede incorporar el puerto con tal de avanzar en términos de gestión de operaciones,
seguridad y control ambiental.
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Abstract
The Port of Barcelona is a key element in the development of the city, however, its constant need for
improvement over the years has led to a series of consequences that have affected the quality of life
of the citizens. This thesis presents a study of the impact and evolution of the Port in different areas.
First of all, the relationship of the Port with the city and its influence both socially and economically is
presented.
After that, the case of two types of environmental impacts generated by its operation will be studied:
the impact on the marine environment due to the generation of waste and construction, and secondly,
the impact on the atmospheric environment due to emissions generated by port activities and related
to the maritime sector. Apart from that, in the second case, the level of pollution contribution to the
city of Barcelona will be considered regarding to what is generated in its entirety, through the study of
a model of emissions of the Port and the data obtained in different stations in the districts of Barcelona.
Later, the strategic plan of the Port of Barcelona at the environmental level will be studied in order to
reduce these effects in the coming years and maintain its environmental commitments with the
different organizations and institutions. Finally, several cases of technological improvement and
innovation that the Port can incorporate will be proposed to advance in aspects of operations
management, security and environmental control.
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1. Prefaci
El transport marítim ha estat històricament la forma de comerç predominant a nivell internacional,
aproximadament el 90% de mercaderies són transportades per aquest mitjà degut a la viabilitat tant
en forma de volum de càrrega com per l’abast que disposen els vehicles per viatjar1.

Figura 1.1. Volum de càrrega del comerç marítim internacional transportat per vaixells
portacontenidors entre 1980 i 2017.
Font: https://es.statista.com/estadisticas/598872/trafico-maritimo-mundial-con-contenedores/
Aquest tipus de mercat, el qual creix exponencialment cada any degut, entre altres, per factors com la
globalització i la participació de països emergents, és a hores d’ara, una de les formes menys
contaminants que existeixen pel transport de grans càrregues. A continuació es mostra un gràfic
comparant l’eficiència en relació a les emissions per càrrega i distància recorreguda, on es pot apreciar
la gran diferència existent entre els diferents mitjans (Figura1.2).
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Figura 1.2. Emissions de CO2 entre diferents modes de transport. Font: IMO GHG Study (2009)
Tot i així, al tractar-se d’un sector el qual està en constant funcionament i treballant a escala mundial,
s’ha acabat convertint en un dels principals actors de la contaminació atmosfèrica, contribuint en
aproximadament2 en un 3% en les emissions de CO2 a nivell global, i afectant de forma negativa al
medi ambient.
És d’esperar que, en conseqüència, l’activitat del tràfic marítim, la qual té com a punt de sortida i
d’arribada als ports, faci d’aquests últims un element decisiu per al comerç exterior, fent-los
responsables d’aquesta forma, tant en la contribució de l’economia dels estats on s’hi integren, com
dels possibles impactes ambientals que causen a través del sector de transport i altres activitats
marítimes.
Els ports degut a l’evolució dels mercats, els serveis i la tecnologia, han patit una transformació
progressiva, convertint-se no només en l’accés de mitjans de transport marítim i terrestre, sinó també
en integrants de sistemes de manufactura i distribució, amb la capacitat de facilitar la recepció i la
càrrega a costos mínims.
El constant augment de la producció i eficiència dels ports i la seva importància tant per formar part
del transport marítim com per ser nodes de transferència modal, és a dir, punts on s’articulen diferents
mitjans per transportar la mateixa unitat de càrrega, ha comportat que els ports esdevinguin els motors
del desenvolupament local i regional, causant un gran impacte econòmic i social al seu voltant.
Durant l’any 2019 segons les dades del Ministeri de Transport2 en els 46 ports d’interès general de
l’Estat Espanyol, hi van passar més de 564 milions de tones de càrrega, amb un tràfic addicional de
passatges, tant en línies regulars com en creuers, que va superar els 37,3 milions de persones. És per
tant d’esperar que les activitats portuàries siguin essencials per al creixement i desenvolupament
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econòmic dels països, no només per la seva contribució neta al PIB (Producte Interior Brut), sinó per

altres efectes indirectes i induïts que es transmeten a la majoria d’activitats econòmiques.
Com a punts privilegiats de comerç, els ports han participat de forma decisiva en la constitució i el
posterior desenvolupament de les ciutats; no obstant, els ports també han tingut una participació
exterior i diferent de la pròpia ciutat, fet que ha comportat la necessitat d’articular les relacions entre
ambdues realitats. Així doncs, és necessari compatibilitzar l’activitat portuària, derivada de les
exigències de la navegació i el transport marítim, amb el desenvolupament de la urbanització i la
ciutadania.
Un fet a tenir en compte en les relacions dels ports respecte a la ciutat, és la transició del transport
marítim de mercaderia de “port a port” a “porta a porta”. En el primer cas, el transport de contenidors
son transportats des del port d’origen, o port de càrrega, fins al port de destí, o port de descàrrega,
sense incloure els serveis de transport anteriors o posteriors de la càrrega. Per altra banda, en el
transport marítim de contenidors porta a porta, existeix un servei de recollida i entrega de mercaderies
al magatzem o punt indicat pel client final. Aquesta situació provoca la penetració dels espais portuaris
cap a l’interior del territori amb la necessitat de garantir el transport terrestre en condicions d’eficàcia
i eficiència màximes.
El navilier per tant ha d’acomodar-se cada cop més a una cadena de transport intermodal que suposa
la necessària confluència de diferents modes de transport en espais situats al voltant als ports, el que
implica la necessitat de zones amplies on ubicar aquestes infraestructures. Aquest fet comporta que la
ubicació dels ports en les proximitats de les ciutats, puguin suposar molèsties per als residents
d’aquestes, a la vegada que un impediment per al posterior desenvolupament i ampliació dels
mateixos ports.
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2. Objectius
Els objectius principals d’aquest treball es desglossaran segons els diferents continguts que es treballin.
En aquest cas es tracta d’un projecte compost tant per l’anàlisi de les dimensions de l’impacte del port
a la ciutat de Barcelona, com per la tendència i possibilitats que seguirà els propers anys. Els objectius
a assolir son els següents:
•

Documentar i analitzar la situació històrica del port i de quina forma ha afectat els canvis socials
a la ciutat del port.

•

Classificar els efectes de les obres marítimes i analitzar els paràmetres de la qualitat de les
aigües per entendre quin és l’estat actual.

•

Analitzar els principals contaminants emesos per part del port, la repercussió en la salut
humana i el canvi climàtic, i el seu pes respecte a les activitats dutes a terme a la ciutat. També
s’haurà de comprovar quins son els principals factors contaminants provinents d eles activitats
portuàries.

•

Realitzar un estudi de quina és la direcció que està prenent el port a partir dels convenis
internacionals i establir les principals mesures que suposaran un canvi en la transició
energètica així com de quina forma es mitigarà l’impacte ambiental.

Un cop s’analitza l’estat actual del port, es durà a terme un cas per estudiar la factibilitat del port com
a infraestructura per al desenvolupament d’energies renovables, en aquest cas l’energia eòlica marina
flotant, així com els costos associats a la fabricació, muntatge i adquisició de les estructures i
tecnologies.
Finalment, s’aportaran dos casos d’eines tecnològiques que el port pot incorporar per tal de millorar
en els controls i la qualitat del medi atmosfèric i marí.
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3. Context General
3.1. Història del Port de Barcelona
3.1.1. Primera Etapa. Inicis del Port
La fundació de la ciutat s’explica segons la llegenda romana, a través del transcurs d’una expedició de
nou barques travessant una tempesta, on vuit aconseguirien escapar, mentre que una novena acabaria
perduda i arribant a aturar-se a Montjuic. Els navegants decidirien anomenar el lloc d’arribada com a
la barca perduda “Barca Nona” (la novena barca). Aquesta llegenda ja dona a entendre la relació de la
ciutat amb la situació marítima des dels seus principis4 (León, 2020) .
El tràfic marítim ja es practicava a l’àrea de Barcelona durant els segles V i IV a.C, tot i així, en aquells
anys el nucli urbà i l’actual port es trobarien situats en llocs diferents a l’actualitat.
Les dades històriques del Port de Barcelona3 daten que l’any 1438, el port deixaria de ser un port
natural per començar a gestionar-se la construcció d’un moll i un dic, per part del rei Alfons el
Magnànim, qui donaria la llicencia per la seva construcció amb el privilegi de decidir i gestionar els drets
d’ancoratge per a la conservació de l’estructura. Aquestes obres començarien l’any 1474, però després
de varies reformes i fases no s’arribaria al punt de finalització del port fins l’any 1696, a fi de construir
un port segur.
Posteriorment a la Guerra de Successió del segle XVIII, per assegurar el control de la ciutat i
complementar la funció del Castell de Montjuic, la monarquia borbònica va ordenar construir la
Ciutadella, la qual esdevindria una gran fortificació.

Memòria

Figura 3.1. Mapa de la ciutat, el Port, Montjuic i la fortalesa de la Ciutadella a la dreta (1823).
Font: http://www.atlesdebarcelona.cat/gravats/662/?lang=es&tax=series&taxId=84#prettyPhoto

Per tal de dur a terme la construcció es va destruir una part del barri del Born, i tres dècades més
endavant, es va iniciar la construcció del que avui es coneix com a La Barceloneta, la qual constituiria
una nova forma de relació amb el mar i la urbanització de la ciutat11 (Tapia Gomez, 2015) , connectantla de forma directa, contínua i estreta, incrementant el desenvolupament d’activitats vinculades al port
per part dels habitants.
La construcció de la Barcelona, amb una tipologia urbana caracteritzada per la uniformitat i regulació
del conjunt, hauria de permetre mantenir la visibilitat i possibilitats de control des de la Ciutadella. La
seva ubicació externa a les muralles representaria un punt clau de desenvolupament al qual la ciutat
hauria de respondre, així com una oportunitat de relació amb el mar.
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Figura 3.2. Mapa de la Barceloneta a principis de segle XIX. Font: https://monbarcino.wordpress.com/
Sobre aquest relleu, els sediments transportats pels corrents del litoral, els corrents marítims i els que
es depositaven per la desembocadura del riu Besos, dificultaven la navegació del port4, disminuït la
profunditat i fent menys accessible l’entrada i sortida de vaixells. Per tal de solucionar-ho es va
prolongar l’escullera durant el període de 1812 a 1882 (Leon, 2020).

3.1.2. Segona Etapa. Revolució Industrial
Els avenços tècnics propiciats per la introducció del vapor als transports terrestres i marítims durant la
Revolució industrial, van generar un canvi transcendental en la concepció i en el funcionament dels
transports al llarg del segle XIX7 (B. Sanchez, 2003). El nou sistema de transport que integrava les
màquines de vapor suposaria per una part, la independència a les adversitats climàtiques com la falta
de vent, i en segon lloc, una reducció dels temps i costos, afegint-se la possibilitat d’augmentar el volum
de viatgers i mercaderies.
Durant els inicis de la revolució industrial, la necessitat d’exportar productes elaborats i proveir de
matèria prima a la industria tèxtil, la qual estaria tenint un fort creixement mantindria un gran augment
de l’activitat, tot i que el fet de no haver realitzat les reformes necessàries per adaptar-se al canvi, es
veuria insuficient per tal de cobrir aquestes exigències. Es va fer necessària per tant, l’ampliació de les
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instal·lacions portuàries per tindre la capacitat d’acollir vaixells cada cop més grans i amb més capacitat
de càrrega.
Aquest procés d’industrialització, implicaria la concentració dels mitjans de producció, de la mà d’obra
i dels serveis necessaris, produint-se d’aquesta forma una connexió entre la industrialització i la
urbanització. A Europa el desenvolupament urbà va tindre un fort efecte en les ciutats portuàries, en
les quals els ports agafarien el rol central en la planificació de la ciutat i en els projectes de reforma. En
el cas de Barcelona, hi destaca la millora en l’articulació del territori a traves de carreteres i ferrocarril,
fet que va facilitar la mobilització de mercaderies entre magatzems del port i altres ciutats.
El pla de l’Eixample d’Ildefons Cerdà (figura 3.3.) marcaria un dels canvis més importants de la ciutat,
doncs aquesta a l’haver-se desenvolupat entre muralles no disposava de suficient espai per suportar
el canvi del sector industrial (Leon, 2020). Es proposa per tant, un model urbà que potenciaria les xarxes
d’infraestructura de transport, com a factor principal d’una ciutat que caminava cap a la
industrialització.

Figura 3.3. Fragment del pla de la proposta de l’Eixample.
Font: https://issuu.com/anycerda/docs/litografia1859

Ildefons Cerdà va proposar l’enderrocament de la Muralla del Mar, i la seva substitució per un moll que
s’hauria de prolongar des de el Portal del Mar fins a la zona de Can Tunis. Aquest moll rendiria un gran
servei a la navegació permetent que el servei del port es dugués a terme per tot l’entorn, i no estaria
confinat com el barri de la Barceloneta, amb perjudicis d’interessos mercantils.
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La proposta de Cerdà inclouria també l’articulació del port amb la ciutat, mitjançant l’apertura de noves
vies de la ciutat que comuniquessin la zona portuària amb el nou Eixample. El Port de Barcelona es
convertiria d’aquesta forma en el punt de partida d’importants avingudes com la Meridiana, el
Paral·lel, l’actual Rambla del Raval o la Via Laietana4.

Figura 3.4. Apertura de la Via Laietana amb detall del node amb el Passeig Colom. Font:
labarcelonadeantes.com
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A partir de la dècada dels anys seixanta del segle XIX, començaria una decaiguda i canvi de vida dels
ports urbans (B. Sanchez, 2003). La Guerra de Secessió dels Estats Units tindria greus repercussions en
les exportacions tradicionals catalanes del cotó, a més, s’hi afegirien la superioritat comercial i naviliera
de països com Anglaterra i França. Sumant les noves exigències difícils de resoldre per al que era en
aquell moment un port petit en una zona urbana ja consolidada, el port començaria a patir una sèrie
de canvis per tal de recuperar la competència. Segons data la memòria històrica del port6, l’any 1863
Ángel Camón va implementar el projecte de quatre grues manuals de moll de baixa capacitat de
càrrega que més endavant millorarien les seves capacitats i vindrien replicades en tots els molls de
Barcelona.
El sector començaria a recuperar-se a partir de 1870, on a causa de la influència per la competència
del ferrocarril, es va incentivar la recerca de noves solucions tecnològiques que van afavorir el transport
marítim, com les millores en els vaixells a vapor.
3.1.3. Tercera Etapa. Segle XX
El segle XX es caracteritza per un gran impuls en el desenvolupament de les infraestructures (Romero
de la Cruz, 2004), mitjançant la construcció de nous molls interiors i exteriors, la modernització de les
instal·lacions i la prolongació del dic est6 . Finalitzen les obres de l’apertura de la via Laietana l’any 1908
concebuda en el pla de construcció de Cerdà de l’any 1860 (Leon, 2020). Aquest avançament en les
millores es veuria bloquejat en el període de les dues guerres mundials i la Guerra Civil a Espanya, serà
fins el 1960 on es començarien a reprendre i reparar les instal·lacions i activitats comercials amb les
ampliacions del Port cap a la zona Franca i la zona del Morrot.
Al llarg d’aquest segle s’hi dona lloc el trasllat dels ports històrics cap a zones que tinguessin capacitat
d’albergar grans superfícies d’emmagatzematge. Aquests ports es desenvoluparien en recintes tancats
i controlats, deslligant-se de l’activitat urbana que es caracteritzava anteriorment. Aquest fet va
suposar que a partir del 1960, el port es traslladés al sud de la ciutat de Barcelona, mitjançant el
dragatge de la zona del Delta del Llobregat finalitzada l’any 1966, augmentant l’àrea portuària en unes
250 hectàrees a través de la construcció del port interior5.
A finals dels anys seixanta, es va realitzar la proposta d’un dels primers plans amb nombroses crítiques
per part de la ciutadania i els espais veïnals afectats, el Pla de la Ribera de 1968 (Tapia, 2015). A
conseqüència dels primers senyals de decadència del sector industrial, una Societat Anònima
d’empresaris (Ribera, S.A) plantejava construir davant del front litoral un complex residencial intensiu
i de luxe, tractant de donar una revaloració a un terreny mitjançant la terciarització de l’economia11.
Finalment aquet pla degut a la forta oposició social, tot i ser aprovat i modificat en els anys posteriors
mai es va arribar a dur a terme.
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Als anys vuitanta, degut a la realització dels Jocs Olímpics de 1992, s’intervindria en la zona portuària
per tal de revitalitzar-la i dotar-la d’un augment de benefici econòmic i productiu. Mitjançant ordres
del Govern central, la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant centralitzarien les gestions i
anul·lant les autonomies portuàries. L’anomenat en aquell moment Port Autònom de Barcelona
prendria el nom d’Autoritat Portuària de Barcelona8.
El port va rebre i reformar una sèrie d’infraestructures com el centre comercial del Maremàgnum,
l’Aquàrium, el cinema IMAX al moll d’Espanya, la construcció de l’edifici World Trade Center al moll de
Barcelona, la instauració del Port Vell com a zona d’oci, etc.
Les instal·lacions tot i inserir-se en una àrea consolidada de la ciutat, no formarien part del sol urbà,
sinó que formarien part de l’àrea portuària, per tant, els mecanismes de planificació dels que es
disposen per regir el sol urbà, no tenen potestat per determinar les funcions que es desenvolupen al
port (Tapia, 2015).

Figura 3.5. Rambla del Mar, Maremagnum i Moll d’Espanya. Font:
barcelonaturismo2000.wordpress.com
Aquesta iniciatives originades per una sèrie de negociacions entre l’Ajuntament de Barcelona i
l’Autoritat Portuària per tal de recuperar el front marítim, es duen a terme mitjançant una inversió
pública permetent el desenvolupament d’activitats privades dutes a terme al port així com la realització
d’un a zona comercial sempre propietat de l’Autoritat Portuària. Aquests esdeveniments comportarien
una forta oposició en alguns sectors de la ciutadania els quals reclamaven una falta de participació en
aquesta presa de decisions, així com la pèrdua de patrimoni històric de la ciutat.
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Finalitza l'activitat portuària d’aquest segle amb l’aproximació del port fins al delta i les ampliacions del
port interior i el dic. L’any 1994 es signa el Pla Delta per part del Govern, la Generalitat i els ajuntaments
de Barcelona i el Prat de Llobregat, per tal de desviar el tram baix del riu Llobregat i ampliar tant
l’Aeroport de Barcelona com el port8. S’hi afegeix a més, ampliacions d’accessos tant viaris com
ferroviaris, així com la construcció de la depuradora del Baix Llobregat.
3.1.4. Quarta Etapa. Darreres reformes
Aquesta darrera etapa, comença amb una de les obres amb més impacte de la història del Port.
Mitjançant el Pla Delta i el creixement del Port cap a l’interior de la zona Sud, l’any 2001 es du a terme
la desviació del riu Llobregat desplaçant-lo 2,5 quilòmetres cap al sud4.
Es conforma al port la construcció del nou dic Sud, d’uns 4800 metres de longitud, la prolongació del
dic Est en 2.025 metres i la construcció del moll del Prat en 1500 metres de longitud. Les obres
acabarien l’any 2004, amb l’inici de les ampliacions de les infraestructures portuàries, amb un
pressupost de 3.5000 milions d’euros. Les dimensions respecte les de finals dels anys noranta,
suposarien la duplicació de la superfície terrestre (de 558 fins a 1.300 hectàrees) i la superfície marítima
(de 374 fins a 786 hectàrees), juntament amb la prolongació de la línia de molls (de 19.766 a 29.702
metres).
L’any 2006 es comença la construcció del dic de la desembocadura i l’Hotel W conegut també com a
Hotel Vela juntament amb la Plaça del Mar i noves instal·lacions esportives pertinents al port interior8.
La construcció de l’Hotel Vela no ve del tot benvinguda per part de la ciutadania i els moviments veïnals,
ja que la seva construcció al ser sota sol portuari, l’exclouria de les obligacions de la Llei de Costes
(Tapia, 2015). A més, la construcció de l’hotel s’ubicaria en una zona on suposaria un gran impacte
visual per a l’entorn de la costa de la Barceloneta.
S’inaugura finalment l’any 2010 a primera línia del mar, contràriament a la indicació de la vigent Llei
de Costes 22/1988 de 28 de juliol, la qual estipula l’ús públic del mar sense més excepcions que aquelles
derivades de l’interès públic. Tot i així, aquesta llei vindria modificada l’any 2013 de forma que l’hotel
compliria les exigències demandades al situar-se 20 metres més enllà de la ribera de Mar, complint
d’aquesta forma la distància límit establerta per la modificació4. Més endavant, l’any 2018 finalitzarien
les obres del nou passeig del trencaones, o Passeig de la Escullera, que prolonga el passeig Marítim cap
a l’antic espigó.
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Figura 3.6. Hotel Vela vist des del nou Passeig de l’Escullera. Font: elperiodico.com
Paral·lelament a aquestes obres de més atenció pública, a inicis de 2011, s’inaugura la central tèrmica
de cicle combinat de Gas Natural Fenosa5 i s’hi comença a construir all moll del Prat l’any 2012,
mitjançant concurs públic, la nova terminal de contenidors BEST (Barcelona Europe South Terminal)
del Port de Barcelona, la qual seria gestionada per Hutchinson Port Holding, una empresa multinacional
i principal operadora de terminals del món. La construcció d’aquesta terminal suposaria una millora en
les operacions logístiques del Port així com l’augment del tràfic de contenidors.

Figura 3.7. Terminal BEST. Font: best.com.es
Destaquen també les ampliacions del moll Sud, on opera l’actual grup APM (degut al nom del fundador
Arnold Peter Moller), i l’àrea logística que compren les tres Zones d’Activitats Logístiques del Port (ZAL).
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El Port de Barcelona actualment, disposa d’una superfície terrestre de 828,9 hectàrees, i més de 20
quilòmetres de molls i atracaments. S’organitza en tres grans zones de negoci (Figura 3.8):
•
•
•

El port comercial, que concentra les activitats dedicades a tràfics específics.
El port logístic, lligat al comercial i base per consolidar el model de port en xarxa.
El port ciutat, part del port recuperada per a usos urbans, nàutics i esportius.

Figura 3.8. Plànol del Port de Barcelona (2018). Font: http://www.portdebarcelona.cat/es/web/elport/mapa-guia

Les properes reformes pendents de construcció pels pròxims anys són les següents:
•
•
•
•

La modernització del Moll Adossat on s’hi situen les principals terminals de creuers.
L’ampliació del Moll Prat Nord.
La construcció de tres nous punts d’atracada al Moll de l’Energia.
La construcció del nou Moll Catalunya.
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Figura 3.9. Construcció del Moll de Catalunya a la part inferior i per sobre l’ampliació del Moll del
Prat Nord.
Font: https://interactius.ara.cat/150-anos-puerto-de-barcelona

3.2. Tipologia portuaria
Per tal de classificar el Port de Barcelona, s’analitzarà segons les diferents possibilitats potencials d’un
port analitzades per Bernardo Sanchez Pavón dintre de l’estudi “El futuro de las relaciones PuertoCiudad” .
El tipus de port es classifica principalment segons la forma de prestació dels serveis, segons la seva
funcionalitat i segons la característica física i de l’entorn on s’ubica.
3.2.1.

Segons la prestació de serveis

La resposta dels ports a la globalització marítima ha provocat uns processos d’adaptació condicionats
per la característica de tres dinàmiques vinculades entre sí:
•
•
•

L’aposta per la independència de la gestió i del finançament, és a dir, la major quota de
responsabilitat en les atribucions.
El concepte d’autoritat única, i el seu poder per exercir el màxim control del recinte
portuari
La gestió en les decisions, en la que les prestacions privades poden prevaldre per sobre
dels serveis públics.

Actualment, s’hi distingeixen tres tipus de ports respecte a la posició que assumeix l’autoritat
portuària7.
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•
•

•

3.2.2.

Port operador (Operating Port), on la totalitat de les instal·lacions i serveis estan gestionats
per l’Autoritat Portuària. Cas de països soviètics
Port instrument (Tool Port), en el que l’Autoritat Portuària planifica, construeix i conserva
la infraestructura portuària i els equips de manipulació de la mercaderia, però cedeix a
l’organització privada certs serveis.
Port propietari (Landlort Port), on els ports planifiquen i construeixen obres d’accés, així
com les zones terrestres i molls, i al mateix temps atorguen concessions de terminals a
empreses privades per a que gestionin un servei integral i directe a les naus i a la
mercaderia. És el cas del Port de Barcelona.

Segons la funcionalitat
Cal tindre en compte que a mesura que els ports creixen en quant a expansió de territoris,
aquests engloben cada cop més funcions que s’entrellacen entre elles formant doncs un port
amb diferents funcionalitats. A continuació s’enumeren possibles potencialitats del Port de
Barcelona7:
•
•
•
•
•
•

3.2.3.

El port com a accés: amarratge i desamarratge de vaixells.
El port com a part del litoral.
El port com a zona industrial.
El port com a connexió intermodal.
El port com a àrea logística i d’emmagatzematge.
El port com a espai lúdic i zona comercial per a ciutadans

Segons les característiques de l’entorn
Una altra forma de classificació dels ports és segons les característiques físiques de l’entorn on
s’ubiquen i on s’han anat construint7:

•
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•
•

Port natural i artificial. Els ports naturals són aquells formats sense intervenció
humana en el que s’hi forma un conjunt d’aigües abrigades parcial o totalment de
forma natural. Per altra banda, els ports artificials que constitueixen la major part,
són aquells construïts a partir de les obres humanes, que han modificat l’entorn
per garantir la funcionalitat i manteniment de les infraestructures marítimes.
Port marítim, ubicats al mar.
Port fluvial, ubicats en rius navegables

•
•

Port interior, format a l’interior d’un territori, a través de canals o rius.
Port lacustre, format en llacs navegables.

El Port de Barcelona en aquest cas, es tracta d’un Port marítim i artificial.

3.3. Connectivitat del Port
A continuació es presenta les connexions que comprèn el Port de Barcelona.
•

Hinterland o rerepaís, representa la zona terrestre d’origen de les mercaderies embarcades
al port, i destí de les mercaderies desembarcades pel mateix, és per tant, l’àrea d’influència
del port mateix. En el cas de Barcelona, aquesta zona d’influència inclou tota la península
ibèrica, especialment el nord-est i centre peninsular, i altres països europeus i del
mediterrani, com Algèria, Marroc i Tunísia8.

Figura 3.10. Mapa d’influència del Hinterland del Port de Barcelona. Font:
http://www.portdebarcelona.cat/memoria2014/esp/511.html
Per tal d’establir un apropament dels serveis als operadors de logística marítima així com als clients
que busquen importar i exportar en les proximitats del territori, el Port estableix una sèrie de serveis i
infraestructures concebudes com a terminals marítimes interiors que ajuden a millorar l’eficiència de
la cadena de transport.
Les terminals que disposa el Port de Barcelona són les següents:
o
o
o
o

Terminal Marítima de Saragossa.
Ports Secs de Coslada (Madrid) i Azuqueca de Henares (Guadalajara).
Terminal Intermodal de Navarra
Terminal de contenidor de St. Charles (Perpinyà)
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o
o
o
•

Terminal Intermodal Empordà
Terminal Marítima de Toulouse
Terminal Marítima de Lyon

Foreland, representa aquelles regions nacionals o internacionals que són origen de les
mercaderes desembarcades al port, i destí de les mercaderies embarcades en el mateix. És
per tant, l’àrea d’influència del port a la qual hi està connectada per mar i on s’hi dirigeix la
càrrega generada pel seu hinterland o de la qual procedeixen les mercaderies destinades en
aquest.
Aquestes àrees d’influència són variants segons el moment de mercat en el que es trobi el
Port, tenint en compte el percentatge total d’activitats de càrrega i descàrrega en les diferents
regions, segons la Memòria Estadística del Port de l’any 2019, els principals països que
contribueixen són la Xina, Estats Units i Algèria.

Figura 3.11. Tràfic per origen/destí marítim. Font: Port de Barcleona
•

Short Sea Shipping, o Transport Marítim de Curta Distància. Fa referència a la unió marítima
dels ports situats a la Unió Europea, i aquells d’altres països que es situen e línies de costa als
mars tancats que rodegen el continent.
Aquesta forma de transport promou la creació d’Autopistes del Mar, amb l’objectiu de crear
una xarxa de transport d’abast continental, que permeti mitjançant la intermodalitat,
promoure una modalitat porta a porta on el tram marítim sigui una part de la ruta, minimitzant
la participació de mitjans de transport terrestre. Actualment el Port de Barcelona mitjançant
la reforma del Moll de Costa disposa d’una terminal destinada al Short Sea Shipping.
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Figura 3.12. Mapa d’Autopistes del Mar. Font: Ministeri de Foment
•

Transport Ferroviari

El transport en ferrocarril s’ha convertit en un dels punts estratègics del Port de Barcelona13, permetent
reduir costos en la cadena logística i aportant un retorn econòmic i ambiental. El Port de Barcelona és
l’únic port de l’Estat amb connexió a Europa mitjançant ferrocarril, i és un dels fets que ha aportat
avantatge en la competitivitat respecte els altres ports.
Actualment, el Port té en servei 50 km de vies i un total de 15 terminals ferroviàries. Degut a la inversió
de més de 50 milions d’euros des de 2011 en la xarxa ferroviària, aquests canvis s’han traduït en un
increment de a quota de contenidors d’un 3% al 2006 fins a més del 13% l’any 2018, amb una quota
ferroviària de vehicles actual de més del 35%,
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Figura 3.13. Mapa de connexions ferroviàries del Port de Barcelona. Font: arxius.portdebarcelona.cat

3.4. EL PORT DEL FUTUR
3.4.1. Ports 4.0
El creixement de la competició a nivell internacional, l’alta volatilitat del mercat, la demanda per
productes personalitzats i l’escurçament del nivell de vida dels productes han estat una de les principals
causes de la quarta revolució industrial, o també coneguda com a Indústria 4.0 (Grimald, 2019).
Aquesta revolució portaria una sèrie de tecnologies disruptives9 (taula 3.1) com la Internet de les Coses,
Blockchain, Intel·ligència artificial, entre d’altres, que han sigut responsables del desenvolupament
accelerat tant a nivell industrial com en la gestió de la logística i l’administració de la cadena de
subministrament, que venen englobats en la nova logística intel·ligent o també coneguda com “smart
logistics”.
Dintre d’aquesta revolució industrial, es combinen les infraestructures físiques amb softwares, sensors,
i comunicacions digitals, que permeten la descentralització de decisions i la cooperació humana a
través de sistemes cibernètics.
Aquesta transformació de la industria i de l’economia, afecta directament al sector logístic i portuari,
causant una digitalització i automatització completa de les operacions logístiques i de la cadena de
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transport. La integració d’innovacions tecnològiques a l’entorn portuari conforma per tant el concepte
de Port 4.0.
El Port de Barcelona té l’objectiu d’apostar per a diverses tecnologies que el permetin situar-se en una
posició capdavantera en quant a innovació i ús de la informació. Alguna de les tecnologies disruptives
generals que s’estan treballant a nivell general en els ports més digitalitzats es mostren a continuació
(Taula-).

Descripció

Casos d'ús

Internet de les coses (IoT)

Xarxa d'objectes físics que es
connecten i intercanvien dades.
Pilar fonamental d'altres
tecnologies

Localitzar, monitoritzar i
controlar processos,
objectes, etc.

Intel·ligència Artificial

Disciplina que té com a objectiu la
creació de màquines intel·ligents.
Fonamentada en l'aprenentatge
automàtic

Predicció d’esdeveniments i
suport de decisions (ETA,
ETD, optimització de rutes,
etc.)

Realitat virtual i Realitat
Augmentada

Tecnologia immersiva que dona a
l'usuari informació a temps real
sobre l'entorn

Capacitat portuària a
distància i segura,
manteniment, etc.

Informàtica en núvol (Cloud
Computing)

Model que permet accés a una
xarxa, sota demanda, de recursos
virtuals escalables, elàstics i
d'autoservei

Emmagatzematge i
processament de grans
quantitats de
dades/informació, etc.

Blockchain

Registre únic i consensuat i
distribuït en diversos nodes d'una
xarxa compartida

Smart Contracts, Bill of
Lading electrònic, etc.

Drons

Vehicles sense pilot a bord.
Completament autònoms o a
control remot, treballen tant en
aire com en aigua

Inspeccions d'infra/super
estructura, moviment
d'objectes, etc.

Taula 3.1. Algunes de les tecnologies disruptives. Font: Elaboració pròpia

Memòria

3.4.2. Ports intel·ligents
El concepte de Port Intel·ligent o Smart Port, és una idea emergent la qual prové de l’adaptació de les
Smart Cities en l’entorn portuari9. Per tant, no existeix una definició acceptada internacionalment, tot
i així, es pot entendre com a un mitjà que utilitza contínuament, mitjançant una força laboral
qualificada, eines tecnològiques com a eina per obtindré solucions que puguin ajudar als ports, usuaris
portuaris i personal laboral a millorar processos i activitats, donant un valor afegir a la comunitat
portuària i a la cadena logística en la seva totalitat.
Aquest nou model d’organització fa requerir als ports de solucions modernes que els permeti
sobreviure a un alt nivell de competència, però que a la vegada siguin vàlides en un llarg termini per
no arribar a causar grans pèrdues, per tant les autoritats portuàries necessiten uns objectius
determinats que permetin definir que volen aconseguir esdevenint ports intel·ligents.
El port intel·ligent, per tant, s’uneix al concepte de la Industria 4.0 en el que s’utilitza les tecnologies
emergents (Big data, blockchain, automatització, IA, etc.) i altres mètodes, per millorar la competitivitat
econòmica i la eficiència, la sostenibilitat ambiental i energètica, així com la protecció de les
instal·lacions. La diferència d’un port 4.0 amb un port intel·ligent radica en els components sobre els
quals actua, resumits en la següent figura 3.14:

Tecnologies
digitals

Seguritat i
protecció

Estratègia
digital

Port
Intel·ligent
Sostenibilitat

Persones

Productivitat

Figura 3.14. Components del Port Intel·ligent (Smart Port). Font: El·laboració pròpia
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El Port de Barcelona, al ser un dels principals ports tants a nivell estatal com internacional, té l’objectiu
de cara als propers anys d’integrar aquesta sèrie d’elements per tal desenvolupar un propi model de
port intel·ligent que s’ajusti a les necessitats específiques de cada moment.
Actualment s’està treballant en diversos projectes d’automatització i digitalització de la logística. Un
dels principals reptes del port en aquest ambient es situa en l’agilització, descongestió i transformació
del transport a nivell terrestre. Per tal de millorar aquests plantejaments la digitalització i la
intel·ligència artificial son eines que poden aportar una millora considerable en el sistema, reduint
temps d’accessos i d’espera de forma segura i eficaç.
En el cas de la intel·ligència artificial, per exemple, una de les aplicacions en aquest sector és la de crear
una predicció del trànsit al port en un període d’antelació de fins a 24 hores. El Port disposa del portal
Temps d’Accés (figura 3.15) el qual permet la consulta del temps mitjà en que els camions ingressen a
les terminals de contenidors un cop accedeixen al Port.

Figura 3.15. Entrada del portal Temps d’Accés. Font: Temps d’Accés del Port de Barcelona

En els aspectes documentals, el Port disposa d’un sistema de portes virtuals (Virtual Gates), on es
digitalitzen tots els tràmits a les duanes. Tota la documentació que es requereix per l’entrada o la
sortida d’un contenidor del recinte portuari es du a terme de forma totalment telemàtica arribant a
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compartint-se d’aquesta forma a tots els integrants de la cadena de transport. Aquesta informació pot
ser recollida tant per personal de l’Autoritat Portuària, com per càmeres LPR o lectors OCR, sent
transmesa a temps real a un servei web que ho trameti als sistemes compartits9.
D’altra banda, s’està incentivant per part de les empreses del Port, el desenvolupament de Sistemes
de Comunitats Portuàries (PCS – Port Community System), basades en el blockchain amb els objectius
d’optimitzar i arribar a l’automatització de les planificacions de les activitats portuàries i intermodal,
reduint així la documentació manual i augmentant les velocitats d’operacions amb una major
transparència a la gestió portuària.
Un dels objectius finals de la digitalització en la logística, és arribar a l’ús de vehicles autònoms, en
especial els camions, començant en carreteres i àrees reduïdes i específiques per a una primera
implementació. Actualment, els grans volums de tràfic portuari son gestionats individualment i sense
coordinació, canviar cap a un model més centralitzat de camions autònoms permetria la sinergia i
viabilitat d’aquest mode de transport.
Segons un estudi de Price Waterhouse Coopers (PwC), la incorporació de camions autònoms tindria
una reducció de fins al 47% de costos total en logística, així com un 40% en els temps de lliurament,
que es tradueix en un 78% de temps de circulació del vehicle beneficiant l’impacte ambiental.

3.4.3. Principals reptes
Els principals reptes que ha de superar un port per transformar-se en port intel·ligent són els següents:

•

Inversió necessària. La implantació de tecnologies relacionades amb ports intel·ligents
requereixen d’una significativa inversió econòmica en infraestructures, equips, softwares,
personal i capacitació.

•

Gestió i canvi de la innovació. Els canvis relacionats amb les innovacions tecnològiques, noves
visions econòmiques, major cooperació interempresarial i noves cultures corporatives
exigeixen a les organitzacions una capacitat d’aprenentatge i una gestió del canvi de la
innovació.
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•

Ciberseguretat. Davant la vulnerabilitat i desconfiança cibernètica, les organitzacions han
d’implementar i configurar mesures de seguretat en protecció davant de possibles ciberatacs,
generant confiança de cara al desenvolupament tecnològic.

•

Treball cooperatiu. Per a que la incorporació de les tecnologies sigui òptima, ha d’existir una
col·laboració a nivell intra o inter-empresarial. Institucions i persones han de col·laborar per
fomentar el desenvolupament tecnològic.

•

Personal qualificat. L’aparició de noves solucions comporta una demanda de personal
qualificat en nous àmbits com l’anàlisi de dades, la ciberseguretat, etc. És necessari trobar
personal capacitat per treballar amb les noves tecnologies del sector logístic-portuari.

Una qüestió important sobre els possibles inconvenients a l’hora d’incentivar l’automatització pot ser
la relació amb la pèrdua de llocs de treball i el possible rebuig per part de diferents grups que s’oposin
a tals canvis.
Tal i com va succeir amb la revolució del contenidor, les dinàmiques de la logística canviaran pel que
alguns llocs tendiran a desaparèixer, i per altra banda se’n crearan altres de nous. S’espera que degut
a la gran quantitat de dades amb les que s’haurà de treballar, el perfil de treballador que guanyarà
rellevància serà aquell enfocat a les gestió de dades en noves tecnologies, també destacarà el sector
de manteniment i reparació de maquinàries.
El debat sobre l’automatització, per tant, haurà d’estar centrat en els llocs de treballs més rutinaris
com els conductors de vehicles i els operadors de càrrega i descàrrega, ja que és on pot haver-hi més
impacte a nivell laboral.
Per tal de saber quines conseqüències pot tindre aquest efecte, s’ha estudiat el cas del port de
Rotterdam el quals té un dels nivells més elevats en quant a digitalització i automatització, tot i així, tal
i com es pot veure en la figura 3.16, els impactes semblen ser limitats.
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Figura 3.16. Evolució del creixement del treball en el Port de Rotterdam. Font: Port de
Rotterdam

Per altra banda, no tots els països tenen les mateixes capacitats d’adaptació, per tant aquests canvis
es deuran a diversos factors propis de cada regió, com poden ser les inversions empresarials, la qualitat
de les infraestructures, el capital humà del qual es disposa, les regulacions i governança, etc. La figura
3.17 indica a quin nivell estan situades diferents regions en quant a la capacitat per adaptar-se a
aquests canvis, tant a nivell general com en el sector marítim, mostrant una relació existent en el
diferent grau de desenvolupament dels països i la seva velocitat d’adaptació.

Figura 3.17. Velocitat d’adaptació de cada país per la introducció de noves tecnologies. Font: Transport
2040, The Future of Work, World Maritime University (2019)
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3.4.4. Dimensions d’un port intel·ligent
Les activitats que es desenvolupen en un port intel·ligent es poden agrupar en quatre grans grups25
principals: operacions, medi ambient, energia i seguretat i vigilància.
•

Gestió d’operacions

Els ports treballen per rebre diferents tipus de vaixells, ja siguin portacontenidors, creuers, petroliers,
de càrrega horitzontal, de càrrega a granel o vaixells frigorífics especialitzats en el transport de
càrregues refrigerades, entre d’altres. La principal activitat per tant és la de carregar i descarregar
vaixells i gestionar el procés de transportar la càrrega als magatzems i altres destinacions. Un port
intel·ligent utilitzarà tecnologies que s’adaptin a models d’organització eficients per tal d’incrementar
la productivitat d’aquestes activitats i minimitzar els costos associats. Les operacions dels smart ports
per tant es sostindran en els aspectes de la productivitat, l’automatització i les infraestructures
intel·ligents.
En l’automatització la maquinària automatitzada pot reemplaçar la força humana dels treballadors i en
conseqüència reduir possibles accidents, així com errors, congestions en el port i augmentar l’eficiència
en les operacions.
Per altra banda les infraestructures intel·ligents augmenten l’eficiència i sostenibilitat a partir de
processos de gestió de dades a temps real. La informació respecte el flux de tràfic tant dels vaixells,
dels vehicles que treballen a hinterland, així com el temps de tancament dels ponts mòbils i altra
informació de les infraestructures com la situació al terminal de contenidors o les zones d’aparcament,
serien disponibles per a tots els usuaris dels ports. Una ràpida gestió de la informació permet reduir
l’error en la presa de decisions tant per part de les autoritats portuàries com dels clients, fet que
proporciona un increment en la productivitat, un alt nivell de competència del port dintre del mercat i
una reducció important en el nivell d’emissions.

•

Medi ambient

Com ja s’ha esmentat, els ports poden ser determinants en aspectes contaminants tant a nivell
terrestre com marítim a causa de les seves activitats. En conseqüència, els port intel·ligents han de
tindre en compte els principals impactes cap al medi ambient els quals es poden agrupar en: emissions
i contaminació a l’atmosfera, contaminació acústica, contaminació de l’aigua i el consum i generació
de residus.
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Per tal d’avaluar l’eficiència del port en aquest plànol, s’analitzen els paràmetres següents:
•

Sistema de gestió ambiental: Els Sistemes de Gestió Ambiental (SGA) ofereixen un marc
de treball per avaluar, monitoritzar i reduir l’impacte del port en l’ambient. L’Organització
Internacional per a la Estandardització ha desenvolupat l’entorn de treball més
comunament usat per un SGA, la ISO 14001, en la qual s’hi estableix que les cinc principals
etapes a seguir per complir les normes de seguretat i obtenir la certificació en aquest marc
són les següents: compromís públic, planificació, implementació, avaluació i revisió10.

•

Control d’emissions i activitats contaminants:. Les partícules en suspensió provinents de
les emissions dels vaixells són causants d’un gran nombre de malalties respiratòries així
com d’efecte cancerigen. Altres gasos contaminants com els òxids de nitrògen i de sofre,
tenen conseqüències com l’agreujament del canvi climàtic, efectes de pluja àcida entre
d’altres que s’analitzaran més endavant . Existeixen múltiples solucions per tal de reduir
les emissions, per exemple, mitjançant l’ús de combustibles alternatius i tecnologies
reductores d’emissions per a vaixells i altres vehicles de transport.

•

Gestió de residus: Els ports reben una gran quantitat de residus, ja sigui de forma directa
per les pròpies activitats portuàries, o bé a través dels vaixells que reben. La classificació
de la generació de residus per part dels vaixells ha estat establerta per part de la IMO a la
convenció MARPOL 73/78, on s’hi estableixen sis tipus principals de residus provinents
dels ports: residus d’oli, químics a granel, substàncies tòxiques, envasos, provinents del
clavegueram i de les escombraries. Cada un dels tipus mencionats pot tindre efectes
perjudicials a l’entorn si no s’hi estableixen plans per tal de reduir-los a la quantitat
estandarditzada.

•

Gestió de l’aigua: El consum de l’aigua per part de les activitats als ports generen
complicacions a l’entorn en quan els ports s’ubiquen habitualment vora zones
residencials. L’alta concentració d’organismes en els residus de l’aigua afavoreix el
desenvolupament de diferents tipus de bactèries que poden ser analitzades per tal de
comprovar l’estat en que es troben les aigües. Per altra banda s’hi troba el gran consum
d’aigua, que o bé ve extreta directament per les empreses del port, o bé es comprada a
altres companyies, la qual comporta uns costos elevats degut a activitats com ara el procés
de refrigeració de grans espais i productes.

•

Contaminació acústica: La contaminació acústica dels ports es provocada en gran part per
maquines de treball com grues o tractors de terminal, el tràfic de camions, operacions
ferroviàries, la connexió entre el moll i el vaixell i el moviment de les rampes i estructures
per fer-la possible, la manipulació de càrregues, etc. El soroll ambiental està regulat per la
Directiva de soroll ambiental de la Unió Europea (END “Environmental Noise Directive”),
amb la finalitat d’oferir un sistema d’opcions de gestió per prevenir els efectes perjudicials
i les molèsties del soroll.
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•

Energia

El desenvolupament dels ports, l’augment en la demanda del transport marítim i les activitats
industrials comporten un gran consum energètic. Tenint en compte la limitació de les fonts d’energia i
els pressupostos, s’han de prendre les consideracions necessàries per reduir aquest consum i
optimitzar-lo. La gestió energètica es pot dividir en tres seccions:

•

Consum eficient d’energia: El consum d’energia als ports es pot dividir en dos categories:
consum de forma directa i de forma indirecta. En el primer cas, s’hi inclou el sistema
d’il·luminació de l’àrea terminal del port, oficines i altres instal·lacions. El consum indirecte
depèn en major part del volum d’activitats del port, i per tant es presenta en forma estacional
i depenent del cicle d’activitats. Aquest últim tipus de consum afecta a les activitats amb grues,
la flota interna del port, contenidors refrigerants, etc.

•

Producció i ús d’energies renovables: aquest procés permet cobrir la demanda energètica del
port. Algunes fonts d’energia renovable que es poden desenvolupar als ports són la tecnologia
eòlica instal·lada a ultramar, petites turbines eòliques o panells fotovoltaics incorporats als
edificis per satisfer el consum d’energia d’oficines, als garatges o als vehicles elèctrics,
combustible biodièsel, i tecnologia marítima per aprofitar l’energia de les ones i convertir-la
en electricitat que pot ser aprofitada per les grues elèctriques o els carretons elevadors.

•

Gestió de l’energia: Aquesta categoria ve regulada per la ISO 50001:2011, en la qual s’hi
estipulen els requeriments que ha de complir el sistema de gestió energètica, contribuint
d’aquesta forma a un ús d’energia més eficient i sostenible. En aquest sistema, les últimes
mesures establertes en referència a polítiques ambientals inclouen el reemplaçament de llums
publiques amb il·luminació LED, comportant un estalvi energètic així com la reducció
d’emissions de CO2.

•

Seguretat i vigilància

Els ports són llocs vulnerables respecte a problemàtiques de seguretat i protecció, fets que poden
traslladar-se a una pèrdua en termes de beneficis, reputació, i eficiència de les operacions. Alguns
exemples de les principals qüestions que han d’afrontar els ports son els accidents naturals, riscs
de les activitats portuàries i possibles atemptats contra l’Estat.
Els ports intel·ligents han d’utilitzar solucions com regulacions, formació de treballadors, control
periòdic de les instal·lacions i sistemes de monitorització, entre d’altres, per tal de prevenir i
detectar qualsevol assumpte de seguretat, incrementant la rapidesa de resposta i resiliència de la
zona. Les actuacions sobre aquests reptes, es poden mesurar segons els sistemes de gestió de la
seguretat operacional i de la informació, i la monitorització i sistemes d’optimització.
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•

Sistema de gestió de la seguretat de la informació: és el conjunt de polítiques
d’administració de la informació que permeten identificar potencials amenaces als ports i
establir, implementar, revisar i mantindré accions apropiades per tal de controlar
possibles riscos. La IMO introdueix un Codi Internacional de Seguretat internacionals per
a vaixells i Ports (ISPS) per garantir la seguretat en entorns portuaris.

•

Sistema de gestió de la seguretat operacional: és una aproximació sistemàtica per a la
gestió de la seguretat operacional que inclou la organització , les línies de responsabilitat,
les polítiques i els procediments requerits de seguiment. La IMO ho regula a través del
Codi Internacional de Gestió de la Seguretat (ISM – International Safety Management
Code) aplicant la seva implantació a vaixells amb passatges, tancs químics, petroleres i
portacontenidors.

•

Monitorització i sistemes d’optimització. Inclou la connexió a hardwares com càmeres,
tecnologia sense fil, sensors i softwares per la visualització, anàlisi i optimització de dades.
L’emmagatzematge i l’anàlisi de dades poden aportar una sèrie de beneficis com obtenir
informació a temps real de diferents sectors i la conseqüent eficiència en l’anticipació de
les gestions.
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4. Impacte del model turístic
4.1. Impacte social a la ciutat
A causa de les reformes portades a terme al port històric de Barcelona, si bé és cert que ha sigut un
factor que gràcies als Jocs Olímpics impulsaria l’activitat econòmica de la ciutat, la major part dels
canvis beneficiarien l’activitat hotelera i d’oci nocturn, provocant per tant la terciarització de tipus
turístic, esdevenint un dels pilars de l’economia barcelonina i catalana.

Taula 4.1. Número de turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona (1990-2012). Font:
barcelonaolimpica.net
Aquestes intervencions comporten un desequilibri social i econòmic generat a partir de les fonts
d’inversió pública que es traslladen a plusvàlues privades i una falta de retorn a l’Estat11. Els principals
impactes socials de les intervencions que es sostenen per una manca de transparència en l’adjudicació
de projecte i la falta d’informació a la ciutadania, tindrien conseqüències en l’augment de l’especulació
Inmobiliaria i del cost de lloguer i compra de l’habitatge, així com la pèrdua d’espais de la ciutat per a
les activitats privades11. Comença a créixer per tant, un desequilibri entre la població resident i la
visitant.
Un dels impactes més rellevants a Barcelona durant els darrers anys és la tendència del conflicte entre
l’activitat turística i la vida urbana. Les necessitats dels visitants es tornarien cada cop més rellevants
en la oferta i la dinàmica de transformació de la ciutat i, per altra banda, es produeix una reducció en
la qualitat de la vida urbana, mitjançant el descens de la qualitat dels serveis i productes, horaris
adaptats a les activitats d’oci i l’augment del comerç il·legal dels apartaments turístics, entre altres.
A nivell urbanístic destaca la feblesa dels instruments de planificació. Mitjançant l’aprofitament de
situacions d’excepcionalitat normativa o buits legals, es perd la planificació de l’àrea comportant
impactes negatius i la vulneració de la participació democràtica del desenvolupament de la ciutat.
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Per altra banda, l’activitat comercial local i tradicional, es veu completament eclipsada pel nou model
de producció impulsat per les grans cadenes de comerç internacionals i la dependència en el sector
turístic com a motor de l’economia.

4.2. Efecte del turisme de creuers
El canvi del model de producció enfocat en el turisme, situaria a Barcelona com a centre del turisme
internacional, creixent de forma continua en aquest sector des de l’any 1992, i s’estabilitza l’any 2010
degut a possibles limitacions en les estructures de la oferta (infraestructures, nombre de vaixells, etc.).
El turisme de creuers com a element propi de l’activitat turística, també s’adapta a la transformació, i
en base a les qualitats i ubicació estratègica de la ciutat, valida al Port de Barcelona com un punt de
referència internacional del mercat mediterrani12. L’efecte del turisme propulsat per l’activitat de
creuers, i la concentració d’activitats degut al temps limitat d’estada per part dels visitants, afecta a les
gestions dels espais en temes de seguretat i mobilitat, xocant amb la qualitat urbana de les persones
residents. Tot i així, també té una sèrie de beneficis econòmics a considerar.

Figura 4.1. Evolució del nombre de passatgers (fèrries i creuers). Font: Barcelona Regional

L’increment de les inversions per part d’empreses navilieres al mercat mediterrani, així com l’adaptació
del Port de Barcelona a les determinades circumstàncies, mitjançant l’augment d’infraestructures per
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poder rebre creuers, han portat al Port de Barcelona a ser (durant l’any 2019, segons les dades de
l’Ajuntament de Barcelona), el primer lloc en quant a passatgers de creuers a Europa, i en quarta
posició a nivell global.
Cal afegir també la compenetració amb el transport per avió, ja que donada la proximitat i facilitat
d’arribada amb l’aeroport del Prat, impulsa un factor important per a escollir el Port com a punt
estratègic per a les companyies turístiques.
Segons un estudi promogut pel Port de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona12, les activitats
de creuers a Barcelona suposarien, durant l’any 2014, els següents valors:
-

Facturació total de 796 milions d’euros
Contribució al producte interior brut (PIB), de Catalunya, de 413,2 milions d’euros
Generació de 6.759 llocs de feina
Rendes fiscals generades de fins a 150,8 milions d’euros (impostos estatals i autonòmics)
Taxa turística de 844.643 euros

El perfil mitjà de les persones que utilitzen el creuer com a transport, indica un 58% de perfil
excursionista (visites sense pernoctacions), acumulant una mitja de 4,3 hores a la ciutat i una mitja
diària de despeses de 53€, mentre que pel cas dels turistes que embarquen i desembarquen a la ciutat,
l’estada mitjana és de 2,6 nits amb una despesa de fins a 202€ al dia.
Aquest estudi d’impacte econòmic, sintetitzat en la Figura 4.2, atribueix al a la despesa inicial de 442,5
milions d’euros d’efecte directe, una contribució per part dels creuers en un 71%, en un 21% les
empreses navilieres i el 2% en la tripulació, contribuint a la generació directe de 4.026 llocs de treball.
De manera indirecta comportaria la generació de 353,5 milions d’euros i 2.733 llocs de treball.
Les conseqüències en els diferents sectors econòmics es traslladen en:
-

Sectors turístics, generació de 3.995 llocs de treball (59% del total), implicant la facturació de
339 milions d’euros (42,6% del total dels sectors turístics)
Sectors no turístics (serveis de gestió logística, sanejament, fabricació de productes
alimentaris, etc), generació de 2.764 llocs de feina, i 457 milions d’euros d’ingressos.

Cal destacar també, la contribució a l’aeroport de Barcelona, mitjançant la interconnexió de transports,
d’aproximadament 21,8 milions d’euros i 80 llocs de feina.
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Figura 4.2. Resultats globals de l’impacte econòmic de l’activitat de creuers. Font: Ajuntament de
Barcelona
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5. Impacte ambiental del medi marí
5.1. Efectes d’obres marítimes
La dinàmica litoral és el conjunt de mecanismes físics que controlen el moviment de sediments a la
costa (Romero Gil, 2019). Tant l’onatge, el vent, les marees i els corrents produeixen un moviment de
sediments donant lloc que es puguin produir efectes com erosió, acreció o estabilitat a les costes. Tot
i així, els efectes de l’activitat humana també comporten diferents canvis en la situació del litoral.
Accions antròpiques
Algunes de les activitats principals que es duen a terme en la modificació de l’entorn del litoral són les
següents26:
•

Actuacions en lleres (preses, extraccions...). La disminució de sediments que arriben a la
desembocadura provoca degradació i recessió a les platges.

•

Pressió urbanística. Les grans edificacions son barreres que provoquen que el transport eòlic
de sediments, pugui ser detingut a causa de la construcció d’edificacions a primera línia de la
costa.

•

Dragatges, en les seves tres fases (extracció, transport i dipòsit). Afecten al medi biòtic i a la
qualitat de les aigües, tant per l’augment de sòlids en suspensió, com en el cas de dragatges
contaminats, per la contaminació que pugui tindre el fons marí.

•

Obres i actuacions per la defensa de les costes. L’objectiu és restaurar les zones costeres i
litorals, fent ús d’activitats com per exemple dics paral·lels o transversals a la costa, espigons,
revestiments adossats a la costa, transvasament de sorra o regeneració de dunes.

Efectes ambientals

•

En el cas de les construccions de ports a la costa catalana, a la zona nord del port pot produirse un creixement de la platja, comportant a la part sud una regressió de la costa. Aquest efecte
es deu a que la dinàmica litoral, en el cas del mediterrani espanyol, conté corrents litorals de
nord a sud, fet que provoca una sedimentació al nord dels ports i una erosió al sud.

•

En funció de la morfologia a l’interior de les dàrsenes del port, a dàrsenes més tancades, la
hidrodinàmica jugarà un paper important en la qualitat de l’aigua. A major temps de residència
de l’aigua, es pot generar una reducció en la barreja dels components, amb una menor
diversitat del plàncton, menor biomassa mitjana, i en ocasions amb l’aparició de marees roges.
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•

És important el control en les operacions de dragatges perquè el material pot estar contaminat
per materials pesants, hidrocarburs, etc. Un altre tipus de contaminants que s’han de tindre
en compte són els vessaments, com ara substàncies que s’utilitzen com a pintures
antiincrustants per evitar el biofueling, que atrapa, per exemple, microorganismes en els cascs
dels vaixells, aquestes pintures (TDT, compostos de metalls), poden arribar a passar a l’aigua i
generar contaminació.
Alguns accidents marítims com ara les descàrregues de forma accidental dels vaixells a les
aigües portuàries, poden modificar les característiques d’aquestes, ja sigui a nivell físic a causa
d’una dessalinització o bloqueig de la llum necessària per al fitoplàncton, o bé a nivell químic
augmentant les aportacions de nutrients inorgànics, contaminants, etc.

•

L’intercanvi de mercaderies, pot provocar emissions solides o líquides, a més, l’existència de
la obra provoca canvis en els hàbitats, amb pèrdues de tots els hàbitats de la zona que ocupa
la obra, i el desenvolupament de nous hàbitats, (dics, dàrsenes) pel que la diversitat de la fauna
es veu alterada.

5.2. Efectes ambientals dels creuers
A continuació s’assenyalen els principals efectes causats per l’activitat de creuers12:
•

Producció d’aigües negres o fecals. Són un tipus d’aigua residual contaminada amb substàncies
procedents del cos humà. Segons un estudi de l’Agència de Protecció Mediambiental dels
EE.UU, se’n poden arribar a generar fins a 30 litres per passatger i dia.

•

Producció d’aigües grises. Són aigües que procedeixen de piscines, lavabos, dutxes i
rentadores, podent arribar a presentar contaminants i provoquen impactes mediambientals a
causa de la concentració de nutrients i altres materials amb demanda d’oxigen. Se’n poden
arribar a generar fins a 340 litres per passatger i dia.

•

Producció d’aigües olioses procedents de les sentines. La sentina és l’espai que es situa a la
zona més inferior de la sala de màquines, amb l’objectiu de recollir líquids oliosos que
procedeixen de pèrdues en mecanismes (canonades, bombes, etc.) a causa del funcionament
de la planta propulsora.

•

Generació de residus sòlids. Poden incloure plàstics, paper, fusta, matèria orgànica i altres
residus generats pels passatges. L’efecte de la consciència mediambiental en els passatges fa
que aquest tipus de residu s’hagi reduït al llarg del temps.
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•

Producció de residus perillosos. Inclouen piles, bateries, pintures, dissolvents, aparells amb
CFC, etc.

•

Contaminació atmosfèrica. Producció de gasos contaminants, d’efecte hivernacle, resultants
de la incineració de residus, etc.

Recull de sòlids flotants
El Port s’encarrega de forma diària del recull de residus sòlids flotants a l’aigua16. Durant l’any 2016, es
recolliria un total de 400m3 de brossa, l’origen principal per part de l’oci i el turisme, calculat en un 52%
del total, seguidament per les activitats portuàries (13%) i el sanejament de la ciutat (13%), la pesca
(12%), les embarcacions esportives (6%) i altres activitats d’orígens desconeguts13.

Figura 5.1. Tipologia de residus recollits. Font: Port de Barcelona

5.3. Seguiment de la qualitat d’aigua i de sediments
La principal normativa que aplica el port és la relacionada amb el seguiment i avaluació d’aigües
superficials i normes de qualitat ambiental, així com aquella referent a la descàrrega dels sistemes
unitaris de sanejament de les aigües del Port.
• Reial Decret 817/2015, del’11 de setembre, on s’estipulen els criteris de seguiment, avaluació de
l’estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.,
• Reial Decret 509/1997, del 15 de març. Desenvolupat a partir del Reial Decret-Llei 11/1995 , del 28
de desembre, en el que s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals
urbanes i modificacions posteriors.
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Per tal d’analitzar possibles conseqüències i problemàtiques de les activitats portuàries, es realitza un
seguiment i control de la qualitat de l’aigua així com dels sediments portuaris.
Aquests estudis tenen com a objectiu mostrar les dades més rellevants de l’estat de les aigües
portuàries durant l’any 2019 (última informació disponible).
A continuació es mostra les diferents estacions de mesura (Figura 5.2):

Figura 5.2. Punts de mostreig amb la seva profunditat corresponen. Font: Editada del Port de Barcelona
Resultats i indicadors
Els nivells de qualitat en cada punt de mostreig s’indiquen a la Taula 5.1.. A continuació
s’esmenten els indicadors de mesura que s’han utilitzat i els seus principals paràmetres14:
•

Índex FAN: Permet avaluar el nivell de la qualitat de les condicions fisicoquímiques generals,
les quals s’estudien a partir de dades superficials relatives al contingut d’aigua dolça
(mitjançant valors de salinitat), i la concentració de nutrients inorgànics dissolts (nitrats, nitrits,
amonis, fosfats i silicats). Aquest nivell de qualitat mesura el grau d’influència que exerceix
l’esser humà sobre una quantitat determinada d’aigua, que serà inversament proporcional a
la seva qualitat. La idea d’aquest índex és que les aportacions antròpiques, majoritàriament
urbanes, aporten aquesta sèrie de nutrients inorgànics que disminueixen la qualitat de l’aigua
a l’allunyar-la de la condició fisicoquímica que tindria en el seu estat natural.

•

Qualitat química de l’aigua: Permet un grau de mesura dels contaminants específics de l’aigua
segons la DMA, en relació amb la norma de qualitat ambiental NA, que pot ser establerta per
la quantitat màxima anual (NA -CMA), o la mitja anual (NCA – MA). Els valors que determinen
els nivells de la qualitat venen establerts pel Reial Decret 817/2015, d’11 de setembre, en el
que s’estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l’estat de les aigües superficials i les
normes de qualitat ambiental. Les substàncies analitzades pel Port de Barcelona en aquest
estudi són les següents: DEHP, benzo(a)pirè, cibutrina i PFOs.
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•

Categoria DCMD: Per tal d’analitzar els sediments, s’utilitza els nivells d’acció corresponents a
les DCMD els quals classifiquen els materials en tres categories (A, B i C) segons la concentració
de contaminants corresponents. En aquest estudi s’hi integren per una part les condicions
generals, que comprenen la mida de gra i el percentatge de matèria orgànica als sediments, i
per altra banda s’estudien els contaminants específics (coure, mercuri, plom, zinc i PCBs)

•

Nivell de Qualitat Clorofil·la a: La clorofil·la a és un pigment fotosintètic present en el
fitoplàncton el qual li dona un color verd. La concentració de la clorofil·la a permet estimar la
concentració de fitoplàncton i en conseqüència de l’activitat biològica.

•

Índex MEDOCC Bentos: Les comunitats bentòniques comprenen al conjunt d’organismes que
habiten al fons marí. Aquest índex permet avaluar la sensibilitat així com la resistència
d’aquestes comunitats a les pertorbacions. La base d’aquest índex és la capacitat que tenen
els organismes de respondre a les variacions en l’enriquiment en matèria orgànica.

Taula 5.1. Indicadors utilitzats per determinar l’estat ecològic de les masses d’aigua portuària . Font:
Qualitat d’aigua i sediments del Port de Barcelona (2019)
Les aigües portuàries abrigades (Figura 5.3.) com és d’esperar tenen una forta influència dels usos del
port i l’activitat humana de l’entorn. Respecte al que fa la qualitat la que obté pitjors resultats és la
MA36A ubicada a Port Vell.
Aquests resultats es deuen a diferents factors combinats. L’àrea de Port Vell és de les zones més
antigues en quant a funcionament, pel que existeix un fort component de contaminació històrica.
També té un menor volum relatiu respecte a les altres zones, pel que les aportacions continentals
tenen un fort impacte en la seva qualitat. A més, es tracta d’una de les zones amb menor taxa de
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renovació d’aigües, no és dragada amb freqüència degut als usos portuaris que s’hi duen a terme,
principalment pesca i embarcacions d’oci.
Aquestes característiques fan que s’hi trobi una forta contaminació en els sediments (especialment en
coure, mercuri i amb més moderació plom, zinc i PCBs), així com un alt percentatge de matèria orgànica
(6,5%) respecte a les altres estacions. També cal destacar una gran concentració de cibutrina, una
substància tòxica i algicida que s’utilitza com a producte antiincrustant principalment en els cascs dels
vaixells.
A nivell general la resta d’aigües portuàries abrigades (figura 5.3) tenen una millor qualitat, tot i que es
veuen afectades pels diferents contaminants de les activitats portuàries i terrestres. Dintre d’aquest
grup la MA36D presenta uns millors resultats doncs també és renovada amb més freqüència. Pel que
fa a les aigües obertes, tenen una bona qualitat però també estan influenciades per les contribucions
continentals procedents de la ciutat i la situació respecte el port.

Figura 5.3. Zones d’aigua del Port. Font: Port de Barcelona
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Els resultats dels paràmetres fisicoquímics de les aigües interiors i exteriors, així com de la concentració
de nutrients i contaminants es mostren a continuació:

Taula 5.2. Paràmetres fisicoquímics de les aigües del Port.
Font: http://www.portdebarcelona.cat/es/web/el-port/102

Taula 5.3. Concentració de nutrients de les aigües del Port.
Font: http://www.portdebarcelona.cat/es/web/el-port/102
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Taula 5.4. Principals contaminants de les aigües del Port. Font:
http://www.portdebarcelona.cat/es/web/el-port/102

Taula 5.5. Paràmetres de la composició de la comunitat bentònica a les aigües del Port. Font:
http://www.portdebarcelona.cat/es/web/el-port/102
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6. Impacte del medi atmosfèric
6.1. Principals contaminants
Els principals contaminants atmosfèrics venen recollits a La contaminació atmosfèrica (Luna i Tomàs
Gonçal, 1995), s’estableixen els següents components:
Partícules en suspensió
Les partícules en suspensió són una barreja de petits fragments que es troben dispersos a l’aire i, en
funció de la seva mida i pes s’hi troben sospesos per un determinat període de temps fins arribar a
depositar-se a terra. La classificació d’aquestes partícules es du a terme a través de la seva mida, doncs
és el principal factor limitant per a la major o menor introducció a les vies respiratòries. La forma de
les partícules és de caràcter irregular, però per tal de definir-les s’associen a una forma esfèrica podent
classificar-les segons el seu diàmetre aerodinàmic equivalent: les PM10 per tant, tenen un diàmetre
inferior a 10 µm, i les PM2,5 es troben per sota dels 2,5µm de diàmetre.
Les PM10 tenen origen tant per fenòmens naturals com fonts d’emissió volcànica, incendis forestals,
pols sahariana entre d’altres, o a causa de l’activitat humana degut a activitats industrials, moviments
de terra en àmbits de construcció o agrícoles, etc.
Les PM2,5 s’originen en major mesura per l’activitat antropogènica, principalment a causa de la
combustió de motors, i la fricció dels frens així com el desgast dels pneumàtics. Altres fonts poden ser
activitats industrials relacionades amb el cement i la mineria.
Les partícules en suspensió afecten principalment al sistema respiratori, de forma inflamatòria i podent
augmentar el risc d’infeccions bacterianes o víriques. La mida d’aquestes és de vital importància ja que
amb un major diàmetre serà possible la retenció per part de les vies respiratòries, podent passar de
ser retingudes pels orificis nasals, a penetrar en bronquis, alvèols pulmonars, i en el cas de les més fines
(inferiors a 0,1 µm), entrar directament a la sang.

Òxids de nitrogen
Els òxids de nitrogen comprenen la combinació d’un conjunt d’emissions de monòxid de nitrogen
(NO), diòxid de nitrogen (N02) i restes d’altres generats durant el procés de combustió. Les fonts
principals d’aquestes emissions provenen del transport, les centrals elèctriques i les incineradores
mitjançant la combustió de combustibles fòssils, on en funció de la temperatura i l’aire causarà
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l’emissió d’un nivell determinat de NOx. Generalment aquests nivells estan formats pel voltant de 9095% de NO i la resta de NO2.
Aquesta part majoritària de monòxid de nitrogen, s’oxida a l’atmosfera transformant-se en NO2, el
qual en reacció amb la llum solar i radicals d’hidrocarburs, també emesos per vehicles, o altres fonts
com l’evaporació de dissolvents o combustibles, pot ser causant de boira fotoquímica i pluja àcida.
A nivells de salut humana, el diòxid de nitrogen té conseqüències severes degut a la seva propietat
corrosiva per a la pell i a les vies respiratòries, augmentant les probabilitats d’infecció pulmonar.

Òxids de sofre
El grup de gasos d’òxids de sofre estan formats per triòxid de sofre (S03) i, en major mesura, el diòxid
de sofre (95%). La formació dels òxids de sofre té origen principalment en emissions de centrals
tèrmiques i de vehicles que utilitzen el gasoil.
El monòxid de sofre reacciona amb l’oxigen donant lloc al diòxid de sofre, el qual mitjançant el contacte
amb l’ozó (O3) situat a l’atmosfera s’oxida formant triòxid de sofre (SO3). El triòxid de sofre, pot
reaccionar amb l’aigua dels núvols provocant àcid sulfúric (H2SO4), disminuint el pH de l’aigua i
precipitant en forma de pluja àcida.
El diòxid de sofre també és un gas irritant, el qual té efecte sobre la mucosa i de nou a les vies
respiratòries. Uns alts nivells d’exposició en termes de concentració durant un breu període de temps
pot arribar a provocar episodis asmàtics, bronquitis, aturades respiratòries, entre altres.
En el gràfic es presenten les concentracions de SO2 a les estacions del port des del 2007. Des de
l’entrada en vigor (el 2010) de l’obligació d’utilitzar gasoil marí amb un contingut màxim de sofre del
0,1% en massa als vaixells atracats al port, les concentracions han baixat considerablement. A partir
del 2010, les concentracions registren valors inferiors a 5 µg/m3 , molt per sota del límit legal de 125
µg/m3 (VLD) o el límit recomanat per l’OMS de 20 µg/m3 (VLD). No s’ha registrat cap superació des del
2009 a les estacions del port respecte del valor límit horari (VLH) de 125 µg/m3 .

Benzè
La molècula de benzè és un hidrocarbur líquid i incolor, el qual forma part dels compostos orgànics
volàtils (COV), que s’evapora amb facilita, podent emetre vapors tòxics i inflamables.
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El seu ús es considerable en el procés de refinament petrolífer i en la industria química tenint una gran
varietat d’aplicacions. La major font d’emissions a l’atmosfera son aquelles produïdes per combustions
incompletes, procedents dels vehicles amb rodes, i en menor mesura, per sistemes de calefacció.
Es classifica el benzè com una substància cancerígena, i en exposicions prolongades pot afectar a la
sang i a la medul·la òssia, causant episodis d’anèmia i leucèmia. Tot i així, per part de l’OMS no s’hi
indica cap valor màxim admissible.

Ozó
L’ozó (O3) és una molècula la qual a temperatura i pressió ambiental es troba en estat gasos. Es troba
present en la capa més alta de l’atmosfera, a la estratosfera (20km per sobre de la superfície terrestre),
formant el que es coneix com a capa d’ozó, la qual contribueix a estabilitzar la temperatura a la terra
mitjançant l’absorció dels raigs ultraviolats. A la troposfera, en els nivells més baixos de l’atmosfera, es
considera com un contaminant de l’aire amb conseqüències negatives per al sistema respiratori, les
funcions pulmonars i altres efectes variats.
A diferència dels altres contaminants, els nivells d’ozó acostumen a ser menors en zones urbanes més
contaminades, ja que en contacte amb alts nivells de monòxid de nitrogen (NO), l’ozó es consumeix
ràpidament mitjançant l’oxidació de NO a NO2.

6.2. Estacions de control d’immissions al Port
Per tal de controlar i regular el nivell d’emissions provinents del port, l’Autoritat Portuària disposa per
al control de la qualitat d’aire, una xarxa manual de control de contaminació15 amb captadors d’alt
volum (CAV) per a les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), així com una xarxa automàtica20 per tal de
mesurar els gasos contaminants com són el diòxid de nitrogen (NO2), el diòxid de sofre (SO2), el benzè
i l’ozó (O3).
La xarxa de captadors d’alt volum (CAV) compren un total de vuit unitats ubicades en cinc estacions
per a l’anàlisi de partícules PM10, de les quals tres d’elles disposen d’un segon captador per a les
PM2,5. Únicament el captador de partícules PM10 de l’estació ubicada a Port Vell s’inclou en la Xarxa
de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya, aportants un
valors d’immissió de caràcter oficial, en contra de les altres estacions les quals tenen un caràcter de
referència, per a mesures indicatives. Addicionalment, també es disposa de dos captadors d’alt volum
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per a partícules en suspensió totals (PST), les quals s’utilitzen exclusivament per a mesurar les
concentracions d’al·lèrgens de soja.
La xarxa automàtica consta de tres estacions equipades amb diferents analitzadors automàtics. Dues
d’elles, de cabina fixa s’ubiquen a la Zona d’Activitats Logística del Prat, ZAL 2 Prat, mesurant únicament
el diòxid de nitrogen. A la zona Dàrsena Sud es mesura únicament el diòxid de sofra, i finalment la
tercera estació és la Unitat Mòbil actualment ubicada al Port Vell, la qual mesura tots els contaminants
anteriors.
Aquestes tres estacions també són de caràcter indicatiu per a la qualitat de l’aire, ja que s’ubiquen en
un entorn industrial i per tant s’incompleixen els criteris d’implantació requerits per a la correcta
avaluació de la qualitat de l’aire per a la protecció de la salut humana. ´
Finalment, també s’hi troba una tercera xarxa de tipus meteorològic, amb un total de set estacions que
inclouen sensors de velocitat i direcció de vent. A més, tres de les estacions disposen de sensors de
pluja, temperatura i humitat relativa, radiació solar i pressió atmosfèrica.

Figura 6.1. Xarxa manual de partícules. Font: Port de Barcelona
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Figura 6.2. Xarxa automàtica de gasos contaminants. Font: Port de Barcelona
Els principals indicadors de la qualitat de l’aire per part del Port presenten una millora significativa en
els darrers anys. Als següents gràfics s’indica la progressió entre a través dels anys dels principals gasos
contaminants i publicats pel Port de Barcelona captats a través de les seves estacions captadores de
contaminants. No s’inclouen les dades d’ozó i benzè al no estar disponibles en diversos moments per
averies a les estacions16.
Els valors de les concentracions de partícules en suspensió depèn en gran mesura de la realització de
les obres o d’operacions amb granel sòlid. En general ambdós casos poden considerar-se baixos i per
sota del Valor Límit Anual (VLA) de 40 µm/m3 de PM10 i 25 µm/m3 de PM2,5.
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Figura 6.3. Concentració mitja anual de PM10. Font: http://www.portdebarcelona.cat/es/web/elport/108#2
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Figura 6.4. Concentració mitjana anual de PM2,5. Font: Elaboració pròpia en base a partir de dades
del Port de Barcelona
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Els nivells de concentració de diòxid de sofre son baixos en relació amb la normativa actual Europea
que fixa un Valor Màxim de 125 µm/m3 de mitja diària que no pot superar-se més de 3 dies a l’any.

Figura 6.5. Concentració mitja anual de SO2. Font: http://www.portdebarcelona.cat/es/web/elport/108#2
Els nivells d’òxids de nitrogen presenten valors elevats de mitja mensual, sobrepassant el Valor Límit
de mitja Anual de 40 µm/m3. En especial a la ZAL 2 (Prat).
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Figura 6.6. Concentració mitjana anual de NOx. Font: http://www.portdebarcelona.cat/es/web/elport/108#2

6.3. Emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle

Els gasos d’efecte hivernacle (GEH) són aquells components de l’atmosfera, tant d’origen
natural com antropogènic, que absorbeixen i emeten radiació, en determinades longituds
d’ona de l’espectre de radiació infraroja , emesa per la superfície terrestre, l’atmosfera i els
núvols. A l’atmosfera, els principals GEH són el vapor d’aigua (H20), el diòxid de carboni (CO2),
l’òxid nitrós (N20), el metà (CH4) i l’ozó (O3).
Segons la OMI, el transport marítim internacional emet al voltant de 800 milions de tones de
GEH a l’any, el que suposa un 2% de totes les emissions de CO2 a nivell global, un dels principals
gasos que contribueixen a l’efecte hivernacle i al canvi climàtic. En vista de la tendència de
creixement, tant en eficiència com en volum de desplaçament del transport global, l’impacte
es veurà augmentat, per tant, són necessàries prendre mesures a nivell internacional que
puguin significar un canvi important en la tendència.
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Tot i així, a nivell local els efectes d’aquests gasos també s’han de tindre en compte. Pel que fa
el Port de Barcelona, segons un estudi realitzat per Barcelona Regional, el total d’emissions
vinculades al Port durant l’any 2017, van ser 5.288.299 tones de CO2, desglossades en un 43%
en mercaderies embarcades i desembarcades al Port, un 29% dels ferris amb origen o destí a
Barcelona i un 28% associat a les rutes dels creuers que realitzen escala al Port17.

Figura 6.7. Distribució d’emissions de CO2 del sector marítim vinculat al Port de Barcelona.
Font: Barcelona Regional
Aquest nivell d’emissions però, inclou la totalitat de les que es produeixen en totes les escales
en les seves operacions corresponents. Per exemple, un vaixell que hagi realitzat un trajecte
des d’un altre continent i realitzi escala al Port, es veurà computat al total d’emissions
esmentades. Per tant, les emissions atribuïbles al Port de Barcelona, son diferents i es
redueixen a:
•
•
•

Produïdes dins de l’àmbit portuari en les operacions de maniobra, fondeig i estada, estimades
en 269.279 tones de CO2.
Derivades del consum de gas i electricitat dins del Port, tant per l’APB i els operadors,
estimades en 54.490 tones de CO2.
Produïdes pels vaixells auxiliars, la maquinària de terra i la mobilitat a l’interior del recinte
portuari, així com d’específiques com l’autoconsum i activitats industrials del Port, estimades
en 44.732 tones de CO2.

Les emissions en total ascendeixen a 373.499 tones de CO2, en contra de les 3.413.260 tones
emeses per la ciutat de Barcelona durant el mateix any 2017, de les quals la major part (Figura 6.8),
son atribuïbles als mitjans de transport per carretera.
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Figura 6.8. Emissions de CO2 per sectors (2017). Font: Balanç d’energia de Barcelona.
Ajuntament de Barcelona
Les emissions anuals de CO2, calculades pel propi port, es veurien reduïdes encara més fins a
unes 315.000 tones, de les quals 215.000 tones provenen dels vaixells, incloent les seves
operacions, 80.000 tones correspondrien al consum elèctric de les instal·lacions del recinte
portuari, i 20.000 provenen d’emissions de vehicles, maquinària i indústria18.

Figura 6.9. Estimació d’emissions anuals de CO2 a la ciutat de Barcelona (2017). Font: Nota
de Premsa de 15 de gener de 2020. Port de Barcelona
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6.4. Contribució d’emissions contaminants del Port a la ciutat
Cal conèixer de quina forma les activitats a port contribueixen a l’estat ambiental de la ciutat a la qual
hi pertany, per tal de saber el seu paper en els principals problemes de contaminació que té Barcelona
i de quina forma afecta a la salut als ciutadans. Aquesta contribució rep el nom d’immissió (figura 6.10),
és a dir, la qualitat de l’aire ambient analitzada en diferents punts de la ciutat a causa de les emissions
de diverses fonts.

Figura 6.10. Procés d’immissió. Font: Elaboració pròpia
En aquesta secció s’estudiarà principalment les contribucions per contaminació de partícules, i dels
òxids de nitrogen (NOx i NO2), en primer lloc recollides pel model del Port i després comparades amb
les mesurades per les estacions situades en diferents ubicacions de la ciutat.

6.4.1. Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica
Per tal de mesurar els nivells de contaminació atmosfèrica a la ciutat, es disposa de la Xarxa de
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), la qual compren (a la ciutat de Barcelona)
un total d’onze estacions integrades en diferents punts19, tal i com s’indica a la Figura 6.11. Aquestes
ubicacions representen diferents tipologies de carrers per permetre representar i comparar diferents
escenaris de contaminació que s’hi poden trobar. Les estacions situades en la ciutat són classificades
en:

Memòria

•
•

•

Estacions de trànsit, el punt de mesurament està ubicat en un lloc que rep l’impacte directe
de les emissions de trànsit
Estacions de fons, el punt de mesurament està ubicat en un lloc que no rep l’impacte directe
de les emissions del trànsit o de la industria. L’aire que li arriba ha estat barrejat i prové de
diferents fonts
Estació industrial: el punt de mesurament està ubicat en un lloc que rep l’impacte directe de
les emissions industrials

També existeix una classificació per part del tipus d’àrea, classificant-se en:
•

•
•

Urbana: el punt de mesurament està ubicat en una àrea urbana (ciutat) caracteritzada per la
construcció contínua i l’existència d’infraestructura urbana, que comprèn el conjunt de serveis
públics
Suburbana: el punt de mesurament està ubicat en una zona a les afores d’una ciutat, és una
àrea adjacent o molt propera a una ciutat altament urbanitzada.
Rural: el punt de mesurament està ubicat en un lloc que no és àrea urbana, ni suburbana.

En el cas d’aquest estudi s’analitzen per tant, les estacions urbanes de trànsit i de fons.

Figura 6.11. Ubicació dels punts de mesurament. Font: Agència de Salut Pública
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Taula 6.1. Ubicació exacta de les estacions de la XVPCA a Barcelona. Font: Agència de Salut Pública
A través d’aquestes estacions es permet mesurar els diferents nivells de contaminació a la ciutat de
forma actualitzada. A continuació es presenten els gràfics resultants de PM10 i NO2 de la captació
d’emissions al llarg dels darrers anys dintre de la ciutat.
Es pot veure com en el cas de les partícules els valors han anat millorant i reduint-se al llarg dels anys,
mentre que en el diòxid de nitrogen, a les estacions de trànsit la mitjana anual s’ha mantingut sempre
pel valor màxim de mitja anual establert per la OMS de 40 µm/m3. Fet que fa necessària la recerca dels
principals contribuïdors d’aquesta situació per tal de millorar la qualitat de l’aire de la ciutat de
Barcelona.

Figura 6.12. Mitjana anual PM10 (2005-2020). Font: XVPCA
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Figura 6.13. Mitjana anual NO2 (2005-2020). Font: XVPCA

6.4.2. Inventari d’emissions del Port
Les principals fonts emissores s’indiquen a continuació, classificant-se en àmbits marítims i terrestres.
Aquestes dades són publicades l’any 2017 pel mateix Port de Barcelona com a petició d’un informe per
part de Barcelona Regional, una agència pública que compren diferents administracions de caràcter
local i altres organismes i entitats gestores de serveis públics20. En aquest mateix informe, tal i com
s’explica més endavant, es realitza també un estudi de la dispersió d’emissions per tal d’analitzar com
arriben determinats contaminants als diferents districtes de Barcelona.
Cal indicar que aquest inventari exclou les emissions provinents d’activitats industrials no relacionades
amb el transport marítim, com ara les centrals de cicle combinat o les industries ubicades dintre del
Port. Tampoc s’indiquen aquelles emissions de traspàs de mercaderies polsoses, aquelles derivades de
la combustió dintre d’edificis ni aquelles produïdes pel transport ferroviari.
Emissions zona marítima
•

Trànsit de vaixells:
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Compren aquells vaixells que realitzen escala al port. Les emissions son degudes a la combustió
interna dels motos principals o auxiliars, i el càlcul es basa per a cada vaixell segons les següents
característiques:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dia i hora d’arribada i de sortida del port
Antiguitat del vehicle
Tipus de vaixell
Combustible
Potència i revolucions del motor
Temps d’estada, maniobra i fondeig
Moll on atraca en cada estada
Factors d’emissió segons els límits de la normativa TIER i EMEP/EEA: Air Pollution
Emissions Guidebook

El principal recorregut dels vaixells de trànsit s’assenyala a la següent Figura 6.14, es divideix
principalment per l’aproximació a port (amb o sense estada a la zona de fondeig), maniobra
d’arribada, estada i finalment maniobra de sortida.

Figura 6.14. Operativa de trànsit de vaixells. Font: Barcelona Regional. Els punts vermells
indicats són les amarres del port
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Les emissions tant d’estada com de fondeig, són calculades considerant els temps reals segons les
bases de dades proporcionades, mentre que les emissions de maniobra son aproximacions segons els
ratis proporcionats pel Port de Barcelona. Les emissions a marina seca no són considerades ja que
durant el manteniment o reparació dels vaixells no tenen el motor encès. A continuació, s’indiquen la
quantitat d’emissions per cada moviment i operativa corresponents:

Taula 6.2. Emissions segons operativa dels vaixells que arriben al Port de Barcelona (2017).
Font: Barcelona Regional en base a dades del Port de Barcelona

Taula 6.3. Resum d’emissions dels vaixells de trànsit del Port de Barcelona (2017).
Font: Barcelona Regional en base a dades del Port de Barcelona
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•

Vaixells auxiliars (remolcadors, pràctics, amarradors, gavarres)
Són aquells vaixells propis del port que donen servei intern a l’activitat portuària, per tant no
realitzen escala al port. Les emissions d’aquest tipus de vaixells són indicades a la següent taula
6.4:
Taula 6.4 Resum d’emissions dels vaixells auxiliars del Port de Barcelona (2017).

Font: Barcelona Regional en base a dades del Port de Barcelona
Emissions zona terrestre
•

Maquinària auxiliar
Compren la maquinaria utilitzada per al moviment de mercaderies i materials que entren i
surten del Port. Per realitzar l’inventari d’emissions, s’ha partit d’un informe previ de l’any
2013, considerant l’increment de moviment de contenidors que hi ha hagut respecte els
diferents anys. En aquest darrer informe, la quantitat de contenidors moguts al llarg de l’any
van ser un total de 1.070.000, amb un consum de gasoil corresponent de 2.954.177 litres, el
que suposaria unes emissions de 80,6 tn de NOx,i 5,13 tn de PM10 i PM2.5. El que equival a una
mitjana per contenidor de 2,76 litres de gasoil, 75,3 gr de NOx i 4,79 g de PM10 i PM2,5.
Durant l’any 2013, s’hi van moure un total de 1.070.000 contenidors, el que comporta un 68%
més, traduint-se en 135,52 tn de NOx, i 8,62 tn de PM10 i PM2,5 durant l’any. A continuació s’hi
mostren els resultats per al total de la maquinaria a la taula 6.6:
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Taula 6.5 Emissions de la maquinaria auxiliar del Port de Barcelona (2017)

Font: Barcelona Regional en base a dades del Port de Barcelona

Taula 6.6 Resum d’emissions de la maquinària auxiliar del Port de Barcelona (2017)

Font: Barcelona Regional en base a dades del Port de Barcelona

•

Vehicles dins l’àrea portuària
Son tots aquells vehicles tant propis com de tercers, que circulen per l’Àrea Portuària per al
desplaçament de mercaderies i de persones. El mateix Port disposa d’un registre d’entrades i
sortides dels vehicles del recinte portuari amb el registre de les matricules corresponents.
D’altra banda el mateix any es va realitzar una campanya específica de mesura de les emissions
dels vehicles del port utilitzant sistemes de lectura de matrícules i equips de detecció, pel que
els resultats i el comptatge d’aquests vehicles es considera prou precís.
Les emissions indicades a la taula 6.7, calculades considerant la tipologia del vehicle i utilitzant
el software COPERT, permeten una estimació dels gasos contaminants per cada mitjà de
transport.
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Taula 6.7. Resum d’emissions del trànsit viari del Port de Barcelona (2017)

Font: Barcelona Regional en base a dades del Port de Barcelona
(*)inclou emissions del motor, dels frens i del rodament de les rodes
(**)inclou resuspensió de partícules

EMISSIONS TOTALS AL PORT
DE BARCELONA (2017)

NOx
(tn/any)

PM10
(tn/any)

PM2.5
(tn/any)

NOx (%)

PM10 (%)

PM2.5 (%)

TRÀNSIT VAIXELLS

4.826,74

261.25

232,35

88,5%

92,2%

91,9%

Portacontenidors

1.745,19

98,22

87,67

32,0%

34,7%

34,6%

Transbordadors

908,04

51,55

45,72

16,6%

18,2%

18%

Tancs

704,07

37,47

33,71

12,9%

13,2%

13,3%

Passatge (creuers)

575,67

29,77

26,37

10,6%

10,5%

10,4%

Ro-Ro

228,25

13,87

12,37

4,2%

4,9%

4,9%

Car-Carrier

195,27

9,72

8,66

3,6%

3,4%

3,4%

Granelers

174,85

7,49

6,66

3,2%

2,6%

2,6%

Iot

136,3

4,91

4,26

2,5%

1,7%

1,7%

Càrrega (Lo-Lo)

103,63

5,03

2,62

1,9%

1,8%

1,8%

Petroliers

52,47

2,94

0,25

1,0%

1,0%

1,0%
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Altres

3,01

0,28

0,00

0,1%

0,1%

0,1%

Guerra

0,00

0,00

0,00

0,0%

0,0%

0,0%

VAIXELLS AUXILIARS

304,85

8,61

8,24

5,6%

3,0%

3,3%

Remolcadors

235,95

4,51

4,21

4,3%

1,6%

1,7%

Pràctics

25,51

0,49

0,45

0,5%

0,2%

0,2%

Amarradors

3,69

0,07

0,07

0,1%

0,0%

0,0%

Gavarres de búnkering

39,69

3,54

3,51

0,7%

1,2%

1,4%

MAQ. TERRA AUXILIAR

135,52

8,62

8,62

2,5%

3%

3,4%

Maquinària de terra

135,52

8,62

8,62

2,5%

3%

3,4%

TRANSIT VIARI

186,59

4,97

3,79

3,4%

1,8%

1,5%

Turismes

8,67

0,56

0,38

0,2%

0,2%

0,1%

Furgonetes (LDV)

4,67

0,25

0,17

0,1%

0,1%

0,1%

Camions (MDV)

10,65

0,32

0,23

0,2%

0,1%

0,1%

Camions (HDV)

153,71

3,53

2,75

2,8%

1,2%

1,1%

Autocars

8,22

0,25

0,21

0,2%

0,1%

0,1%

Motos

0,66

0,06

0,05

0,0%

0%

0%

5.453,70

283,45

253,4

100%

100%

100%

TOTAL PORT

Taula 6.7. Resum d’emissions del Port de Barcelona (2017). Font: Elaboració pròpia a partir de
dades del Port de Barcelona i Barcelona Regional

6.4.3. Metodologia de la dispersió d’emissions
Per tal de dur a terme la modelització de la dispersió dels contaminants NOx, NO2, PM10 i PM2,5 s’ha
utilitzat el programa ADMS-Urban. Aquesta eina permet treballar en grans àrees urbanes, ciutats,
pobles i també a nivell més reduït en carrers, calculant la dispersió i concentració de contaminants
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tenint en compte factors com la morfologia del terreny, les reaccions químiques presents a l’aire o les
reaccions fotoquímiques derivades de la radiació solar incident.
En aquest cas, les dades contaminants introduïdes han estat les anteriorment mencionades en
l’inventari d’emissions. Pel que fa a l’abast del terreny, el domini de modelització compren tota la ciutat
de Barcelona. Es procedeix realitzant una malla de 17,5 km d’amplada i 22,75 km d’alçada tal i com
s’indica a la Figura 6.15. La malla global es divideix a la vegada, en subdominis que determinen la
resolució dels resultats, aquests subdominis tenen unes dimensions de 100x100 m. Els resultats
indicats per a cada regió es corresponen amb les ubicacions de la XVPCA.

Figura 6.15. Domini de la modelització per a la qualitat de l’aire. Font: Port de Barcelona

6.4.4. Mapes de dispersió de les emissions
A continuació, es mostren els mapes de concentració de contaminants de la ciutat de Barcelona segons
el model utilitzat pel Port.
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Figura 6.16. Concentració anual de contaminants (2017). Mitjana anual de NOx.

Font: Barcelona Regional
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Figura 6.17. Concentració anual de contaminants (2017). Mitjana anual de NO2.

Font: Barcelona Regional
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Figura 6.18. Concentració anual de contaminants (2017). Mitjana anual de PM10.

Font: Barcelona Regional
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Figura 6.19. Concentració anual de contaminants (2017). Mitjana anual de PM2.5.

Font: Barcelona Regional
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6.4.5. 6.4.5 Contribució de les emissions del Port
Mitjançant les dades de la dispersió d’emissions del Port en les diferents parts de la ciutat, s’ha estimat
una contribució en forma de percentatge a través de la comparació entre les dades obtingudes pel
model ADMS, i aquelles recollides per la XVPCA en les diferents estacions de la ciutat, tot i no disposar
d’informació de totes les estacions. S’ha considerat també la contribució al Port Vell, que tot i ser part
del mateix Port, és una zona habilitada pel turisme amb una gran afluència de persones. Les dades
recollides en referència al Port Vell s’han extret de l’estació mòbil captadora d’emissions ubicada al
Port Vell, a través de l’Informe del Medi Atmosfèric del Port de Barcelona durant l’any 2017.

Taula 6.8. Immissió anual mitjana calculada pel model i a les ubicacions de la XVPCA de Barcelona de
l’any 2017 (NOx)
NOX

Model Port (µm/m3)

Immissió mitjana (µm/m3)

Contribució (%)

CIUTADELLA

6,93

60,52

11,45

EIXAMPLE

7,09

116,97

6,06

GRACIA

4,32

88,10

4,90

PALAU REIAL

3,31

45,37

7,30

POBLE NOU

2,52

70,64

3,57

SANTS

5,79

52,12

11,11

VALL D'HEBRON

2,06

45,47

4,53

PORT VELL

29,8

40,57

73,45

Z. UNIVERSITARIA

3,79

PLAÇA
UNIVERSITAT

7,72

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del model, la XVPCA i el Port de Barcelona
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Taula 6.9 Immissió anual mitjana calculada pel model i a les ubicacions de la XVPCA de Barcelona de
l’any 2017 (NO2)
NO2

Model Port (µm/m3)

Immissió mitjana (µm/m3)

Contribució (%)

CIUTADELLA

3,85

37,93

10,15

EIXAMPLE

4,76

59,50

8,00

GRACIA

3,01

52,12

5,77

PALAU REIAL

2,44

32,18

7,58

POBLE NOU

1,83

44,13

4,15

SANTS

4,16

36,12

11,52

VALL D'HEBRON

1,51

32,77

4,61

PORT VELL

13,58

39,6

34,29

Z. UNIVERSITARIA

2,43

PLAÇA
UNIVERSITAT

4,96

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del model, de la XVPCA i del Port de Barcelona.

Taula 6.10 Immissió anual mitjana calculada pel model i a les ubicacions de la XVPCA de Barcelona de
l’any 2017 (PM2.5)
PM2.5

Model Port (µm/m3)

Immissió mitjana (µm/m3)

Contribució (%)

CIUTADELLA

0,31

EIXAMPLE

0,32

17*

1,88

GRACIA

0,22

16

1,38

PALAU REIAL

0,15

POBLE NOU

0,13

18

0,72

SANTS

0,27

VALL D'HEBRON

0,11

12

0,92
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PORT VELL

0,98

13,7

7,15

Z. UNIVERSITARIA

0,18

13

1,38

PLAÇA
UNIVERSITAT

0,35

18

1,94

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del model, de la XVPCA i del Port de Barcelona. Les xifres
en color vermell no s’han trobat disponibles a la XVPCA actual, i s’han recollit a l’Informe d’Avaluació
de la Qualitat de l’Aire de l’Agència Pública de Barcelona.

Taula 6.11 Immissió anual mitjana calculada pel model i a les ubicacions de la XVPCA de Barcelona de
l’any 2017 (PM10)

PM10

Model Port (µm/m3)

Immissió mitjana (µm/m3)

Contribució (%)

CIUTADELLA

0,35

EIXAMPLE

0,36

26,63

1,35

GRACIA

0,25

25,42

0,98

PALAU REIAL

0,17

20,25

0,84

POBLE NOU

0,15

28,29

0,53

SANTS

0,31

26

1,19

VALL D'HEBRON

0,12

21,12

0,57

PORT VELL

1,13

26,25

4,30

Z. UNIVERSITARIA

0,21

22

0,95

PLAÇA UNIVERSITAT

0,39

29

1,34

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del model, de la XVPCA i del Port de Barcelona.
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6.4.6. 6.5.6. Discussió de resultats
Tal i com es pot observar en la Taula 6.7, les emissions dels vaixells que realitzen escala al Port, suposen
el 88,5% i el 92% del total d’emissions de NOx i de partícules en suspensió generades per l’activitat
portuària. El factor més contaminant, és el vaixell portacontenidors, el qual la seva activitat emet n
32% d’emissions de NOx i gairebé un 35% de partícules de les totals de l’activitat portuària. Per altra
banda, en relació a les emissions produïdes en les diferents etapes dels vaixells en el seu pas pel Port,
la fase en que es produeixen més emissions és a l’estada en moll, en un 72% de NOx i 42% de partícules.
En quant als resultats de la modelització, un primer anàlisi assenyala la clara importància del Port de
Barcelona com a focus emissor de contaminants atmosfèrics. Les aportacions de partícules
contribuirien en un 0,5% i un 4,3% pel cas de les PM10, i en un 0,7% i 7,1% per les PM2.5. Aquest model
incorpora les emissions de SOx per poder obtindré una millor representació de la formació de les
partícules secundàries, tot i així, el model només aporta valors que es corresponen a les partícules
emeses dins el domini establert, sense tindre en compte les que provenen de vaixells en un àmbit més
llunyà a causa de la força i direcció del vent.
Pel cas del òxids de nitrogen, es situen entre un 4,15 i un 34,29%, fet que indica una clara evidència de
relació directa entre els alts nivells de la ciutat i les emissions del Port, afegint el tràfic de vehicles
particulars a les zones de trànsit.
Els resultats en quant a partícules es contraposen als obtinguts en l’estudi Impact of harbour emissions
on ambient PM10 and PM2,5 in Barcelona21, publicat el 2016, el qual té en compte l’efecte de la brisa
marina i les formacions de partícules secundàries degudes a la presència d’amoníac a la ciutat i les
emissions de combustibles fueloil. La contribució de l’activitat portuària a les estacions de fons arribaria
entre un 9% i un 12% en el cas de les PM10, i entre un 11% i 15% de PM2,5, sent els principals
responsables la construcció de noves terminals, el trànsit viari de l’entorn portuari i la combustió dels
vaixells.
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Figura 6.20. Estimació de la contribució en emissions al Port i a la ciutat de Barcelona Font: N.Perez et
al. Impact of harbour emissions on ambient PM10 and PM2.5 in Barcelona (2016).
Per tant, cal conèixer també el paper d’altres emissions, com ara l’amoníac, que tenen potencial de
reaccionar amb l’aire de la ciutat i formar partícules atmosfèriques com el nitrat amònic o el sulfat
amònic. Degut a l’increment d’emissions d’amoníac generada a Catalunya en els darrers anys (figura
6.21), caldria estudiar quina és la contribució relativa en quant a les partícules formades que arriben a
la ciutat.

Fig. 6.21. Evolució de la generació d’amoníac (NH3) a Catalunya. Font: contaminació.bcn a través de
PRTR-ES.
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7. Pla estratègic de sostenibilitat
7.1. Context
Tot i que els principals actors del canvi en el sector marítim són les empreses navilieres, els ports al ser
un punt de pas clau en les cadenes de transport i el canvi modal, han de facilitar l’ambientalització del
transport marítim, afavorint les condicions d’adaptació i incentivant el desenvolupament sostenible en
la major mesura possible.
En un futur on conviuran noves opcions energètiques, els ports hauran d’estar preparats per a garantir
les infraestructures de subministrament de cada un dels diferents combustibles alternatius. El paper
de les següents organitzacions marcarà l’estratègia del Port de Barcelona durant els propers anys.

7.1.1. Organització Marítima Internacional
L’Organització Marítima Internacional (OMI ) és un organisme de les Nacions Unides que promou i
regula la seguretat i la prevenció de la contaminació marítima internacional. Hi formen part 175 estats,
80 Organitzacions No Governamentals (ONG) amb caràcter consultiu i 63 organitzacions
intergovernamentals que signen acords de cooperació amb l’OMI.
El conveni internacional MARPOL s’encarrega de prevenir la contaminació generada pels vaixells, tant
de mercaderies com de passatgers sent principal responsable en quant al control d’operatives i accions.
El Conveni MARPOL87 s’implementa el 2 de novembre de 1973, a causa de diversos accidents marítims
ocorreguts entre el 1976 i el 1977, més endavant es va modificar amb el protocol del 1978, que va
entrar en vigor el 2 d’octubre del 198322.
Respecte a les emissions de contaminants, la OMI estableix dos tipus d’àrees ECA d’actuació (Figura
6.23):
•

Les NECA (Nitrogen Oxide Emission Control Area) són àrees de regulació per a òxids de
nitrogen i comprenen la costa dels Estats Units i el Canadà, i les illes Verges (Europa s’exclou
d’aquesta regulació).

•

Les zones SECA (sulphur dioxide emission control area) són àrees de regulació de les emissions
de SOx i comprenen les aigües del mar Bàltic, el mar del Nord, el canal de la Mànega i les aigües
situades a 370 km de la costa dels Estats Units i el Canadà. Pel que fa a les zones NECA, s’aplica
la normativa TIER III89, que estableix que tots els vaixells construïts a partir del 2016 han de
complir una sèrie de requisits si volen navegar en aquestes aigües. L’aplicació d’aquesta nova
normativa implica una reducció de les emissions de NOX del 80% en relació amb els motors
dièsel marins TIER I.

Memòria

Aquesta reducció s’aconsegueix mitjançant la reducció catalítica selectiva (sistemes SCR), la
recirculació de gasos d’escapament (sistemes EGR), el tractament de combustible i el canvi de
combustible per combustibles amb menors quantitats de sofre.

Figura 6.23. Mapes ECA (àrees de control d’emissions) actuals (vermells) i possibles àrees d’extensió
(taronja). Font: IMO, 2016
La OMI 2020 estableix una nova regulació aprovada per la Organització Internacional per a les
Migracions (OIM), que obliga als vaixells a utilitzar fueloil amb un contingut màxim de sofre del 0,5%
en contra de l’actual 3,5% per tal de reduir les emissions d’òxid de sofre. Aquesta normativa s’aplica a
nivell global (figura 6.24) afectant a prèvies àrees exemptes d’aquestes restriccions, i per tant no afecta
a les ECA d’Europa on els límits d’òxid de sofre ha de mantenir-se per sota del 0,1% des de 2015. A
més, un dels objectius fixats per la IMO, és la descarbonització de fins al 50% del sector marítim de cara
al 2050, respecte al 2008.
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Figura 6.24. Mapa d’aplicació de la OMI 2020. Font: cmegroup.com

7.1.2. Green Deal Europeu
Des d’Europa,el Green Deal Europeu és un conjunt d’iniciatives polítiques de la Comissió Europea amb
l’objectiu d’aconseguir que Europa sigui climàticament neutral el 2050. L’acord Green Deal pretén
realitzar una transformació verda dedicant un terç dels recursos disponibles, a continuació a la Taula –
s’estableix el marc en el que s’hauran de moure els ports en els propers anys.

FuelEU Maritime
Initiative

European Climate Law

Estímul per a combustibles zero carbon (incloent
OPS) i major eficiència dels vaixells i les seves
operacions. 40% reducció emissions per a 2030
Introducció de mesures basades en el mercat per
a la descarbonització. Mercat d'emissions per al
transport marítim (taxes al CO2 dels vaixells)
Objectiu del 60% de reducció per al 2030 en
relació a 1990
Objectiu del 100% de reducció per al 2050
40 GW d'H2 renovable per al 2030
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Estratègia de l’hidrogen i
de la integració de
sistemes energètics

Revisió de la Energy
Taxation Directive

Revisió de la Recast
Renewable Directive

Ajudes a combustibles renovables i baixos en
carboni, fixant quotes mínimes per sector
Usar l'H2 en transport mitjançant d'una nova
Estratègia de Mobilitat Smart i Sostenible
Estimular el desenvolupament, producció i ús de
l'H2 renovable a Europa
Certes extensions a les taxes per a combustibles
nets, l'H2 i l'OPS
Augment del 32% de renovables fixat per a 2030
Augmentar l'electrificació i el paper de l'H2
Quotes per a desenvolupar combustibles
alternatius

Avaluació de l'Alternative
Fuels Infrastructure
Objectius obligatoris de punts de subministrament
Directive
en ports, entre ells, l'OPS
Combustibles nets per a serveis portuaris
Taula 7.1. Principals reptes de l’acord Green Deal per al sector marítim i Portuari .Font: Elaboració
pròpia a partir de les mesures de l’European Green Deal (2019)
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7.1.3. Agenda 2030
L’Agenda 2030 neix a través d’un procés de negociació de 193 estats membres de la Organització de
les Nacions Unides (ONU), pel qual s’estableixen una sèrie d’Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS). Els ODS comprenen un total de 17 objectius amb la intenció d’adoptar mesures que promoguin
la prosperitat dels països i la protecció del planeta.

Figura 7.1. ODS de l’Agenda 2030. Font: un.org
El Port de Barcelona s’ha compromès en alinear-se amb l’Agenda 2030 i incloure els ODS en el seu pla
estratègic de cara als propers anys.

7.1.4. Iniciativa WPCAP
Seguint la mateixa línia de treball, el Port de Barcelona va adherir-se el juliol de 2018 al programa World
Ports Climate Action Plan (WPCAP), una iniciativa a nivell internacional compresa per onze ports
d’important rellevància amb els cinc objectius següents establerts pel programa:
•
•

Augmentar l’eficiència de la cadena de subministrament mitjançant el desenvolupament
d’eines digitals que permetin la transparència i la optimització d’aquesta activitat.
L’incentiu de polítiques públiques comunes per part dels integrants per la reducció d’emissions
, mitjançant limitacions, costos directes o indirectes o altres mitjans, neutralitzant d’aquesta
forma la competència distorsionada que pot vindre d’altres ports no participants acomodantse a l’estàndard ambiental més baix.
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•

•

•

Accelerar el desenvolupament de solucions power-2-ship (electrificació dels molls) o altres
solucions de zero emissions controlant les emissions dels vaixells que amarren a port utilitzant
combustible fòssil.
Accelerar el desenvolupament del subministrament de combustibles de baix nivell de carboni
per al transport marítim (amb un potencial de reducció en els gasos d’efecte hivernacle del
50% en els combustibles actuals), i una infraestructura per a la electrificació dels sistemes de
propulsió dels vaixells com intercanvi de bateries o sistemes de càrrega. Es recolza al GNL com
a combustible de transició.
Accelerar els esforços de descarbonitzar totalment les activitats de càrrega i descàrrega en els
ports.

És a partir d’aquest marc general (Figura 7.2) que el Port de Barcelona treballa en diferents pilars cap
a una transició de nou model energètic.

Figura 7.2. Projeccions de regulacions i objectius del sector marítim i portuari
Font: Pla Estratègic del Port de Barcelona
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7.2. Polítiques ambientals
A continuació, s’esmenten diverses polítiques ambientals recollides a la Declaració Ambiental del Port
de Barcelona de l’any 2019.

7.2.1. Millora de la qualitat de l’aigua
El Port s’encarrega d’aquest aspecte mitjançant el control de la Xarxa de Sanejament d’aigües residuals.
Aquesta xarxa recull les aigües residuals que es troben localitzades en zones de servei de l’entorn del
Port, i a través d’un col·lector són reconduïdes a les Estacions de tractament del Llobregat i el Besós. El
Port gestiona diferents serveis de recollida i retirada dels residus flotants mitjançant unitats especials
que embarquen tots els dies de l’any.
Per altra banda, també es realitza un seguiment en l’evolució de la composició i qualitats dels
sediments mitjançant l’anàlisi de mostres a les diverses estacions de forma periòdica. De la mateixa
forma, des de 1998 es realitza un seguiment de la composició de les comunitats bentòniques.

7.2.2. Millora de la qualitat de l’aire
L’autoritat portuària aplica des del 2016 el Pla de Millora de la Qualitat de l’aire, que estableix diferents
camins per tal de reduir els gasos contaminants i les partícules en suspensió. Actualment, s’està
actualitzant el Pla per incorporar noves mesures per tal de complir els objectius establerts pels pròxims
anys.
Alguna d’aquestes mesures son:
•

L’electrificació dels molls, per poder permetre la connexió dels vaixells mentre realitzen escala
a Barcelona.

•

El foment de la intermodalitat, combinant el ferrocarril amb el transport marítim per tal de
reduir emissions de vehicles que circulen per carretera, buscant potenciar així el transport de
càrregues per ferrocarril, pel Short Sea Shipping i per les Autopistes del Mar.

•

La promoció de la gasificació, mitjançant bonificacions del Gas Natural Liquat (GNL) fins a un
50% per a vaixells que utilitzin aquest combustible. També es treballa en les infraestructures
per poder subministrar aquest gas, així com en possibles projectes pilot que facin factible l’ús
d’aquest combustible en altres activitats portuàries.
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7.2.3. Ecologia i biodiversitat
El Port es troba en una localització propera a la Reserva Integral del Delta del Llobregat, la interacció
amb els espais naturals ha comportat la presa de diverses mesures:
•
•
•

Conservació i preservació d’espècies animals.
Control d’introducció d’espècies invasores.
Control de les aus, en especial de la presència de gavines en les instal·lacions i molls.
Actualment s’està introduint el Falcó Peregrino per tal de dispersar la població de coloms
que baixa de la ciutat.

7.2.4. Consum d’aigua
Durant l’any 2019 el consum d’aigua destinat al rec s’ha vist reduït (figura 7.3), per altra banda el
consum per a edificis ha patit un increment respecte l’any anterior.

Figura 7.3 Evolució del consum d’aigua per usos. Font: Declaració Ambiental del Port de Barcelona
(2019)
L’augment de consum per a edificis, segons el Port de Barcelona, és degut principalment al
subministrament d’aigua per a les obres del Moll Adossa, sense tindre en compte aquest fet els valors
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s’haurien reduït. Per altra banda, per reduir el consum d’aigua de rec, es considera aplicar espècies de
gespa més resistents a la sequera i amb menor demanda de rec.

7.2.5. Consum d’energies
El consum d’energies es pot dividir en el consum elèctric, i el consum de combustibles (Figura 7.4)

Figura 7.4. Consum energètic segons origen de l’Autoritat Portuària de Barcelona. Font: Declaració
Ambiental del Port de Barcelona (2019)

•

Consum elèctric
Segons la figura 7.5, s’hi indica un creixement en l’enllumenat exterior respecte al darrer any
degut principalment a les ampliacions d’instal·lacions.
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Figura 7.5 Evolució del consum elèctric per tipus d’ús. Font: Declaració Ambiental del Port de
Barcelona (2019)
Les principals mesures que s’apliquen per tal de reduir el consum elèctric són el plantejament
d’accions per tal d’augmentar l’eficiència energètica de climatització dels edificis i el canvi a
tecnologia LED per aquelles lluminàries que treballen contínuament a 10 hores diàries o més.

•

Consum de combustibles
El consum de combustibles de l’Autoritat Portuària comprèn a la flota de vehicles com ara els
vehicles de la policia portuària, d’inspecció, de manteniment i per embarcacions pròpies. Tal
com indica la figura 7.6, la major part d’ús de combustibles s’han vist reduïts els darrers anys
degut a l’impuls de la mobilitat elèctrica. Actualment del total de 100 vehicles que conformen
la flota total de l’Autoritat Portuària, 41 són vehicles elèctrics. Per al subministrament
d’energia, s’ha instal·lat un total de 44 punts de recàrrega en diferents punts de l’entorn
portuari.
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.
Figura 7.6. Evolució del consum de combustibles. Font: Declaració Ambiental del Port de
Barcelona (2019)

7.2.6. Ús de la informació
El Port es compromet a facilitar la informació al públic i a les parts interessades els resultats de
les seves activitats de forma periòdica. Així mateix, es publica un informe anual de la Declaració
Ambiental on resumeix els resultats obtinguts i explica les mesures que s’estan prenent de
cara al futur.
També per facilitar a possibles clients la informació sobre externalitats ambientals, s’ha
aportat una eina de càlcul anomenada ecocalculadora, la qual permet calcular les emissions
de diòxid de carboni de les rutes de transport i d’aquelles alternatives que siguin més eficients
des d’una perspectiva ambiental.
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7.3. TRANSICIÓ ENERGÈTICA
A continuació s’expliquen els canvis amb més rellevància que s’estan duent a terme al Port de
Barcelona. Aquests canvis afectaran la forma de funcionar del Port en els propers anys i permeten
assegurar una millora important en l’impacte ambiental, per tal de reduir les emissions de gasos
contaminants i de CO2 i complir d’aquesta forma amb els objectius proposats de cara als propers anys.
A més, aquestes mesures serviran per mantenir un alt nivell en la competència respecte als altres
entitats portuaries24.

7.3.1. Electrificació dels molls
El Port durant els darrers anys ha treballat en la modificació de les infraestructures per oferir un servei
de subministrament elèctric.
Quan els vaixells amarren a port, requereixen d’electricitat per dur a terme activitats tal i com la
càrrega, descàrrega l’escalfament d’interiors, il·luminació i altres activitats a bord. Actualment, aquest
servei es proporciona a través dels motors auxiliars, els quals emeten diòxid de carboni i altres
contaminants atmosfèrics, afectant la qualitat de l’aire i en conseqüència el nivell de salut dels
treballadors portuaris així com dels residents propers a la zona. L’electrificació dels molls per tant,
permet connectar els vaixells a la xarxa elèctrica un cop hi amarrin, evitant mantenir els motors encesos
i reduir aquesta sèrie d’impactes.
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Aquest pla d’electrificació s’ha iniciat al Moll del Prat on s’ubica la Terminal BEST amb la capacitat
d’oferir subministrament al 25% dels vaixells que escalin en aquesta zona. Al llarg dels propers anys,
s’ampliarà aquests percentatges així com els espais portuaris electrificats. Durant la conferència de
Smart Ports realitzada a finals del 2020, es presenta el cronograma (Figura 7.7) amb les previsions
d’aquest projecte, on s’estima que arribi al seu punt màxim de funcionament l’any 2030.

Figura 7.7. Cronograma d’electrificació dels molls pels pròxims anys. Font: Autoritat Portuària de
Barcelona

Es preveu que aquesta planificació permeti reduir per a l’any 2023 fins a un 51% les emissions d’òxids
de nitrogen, així com en un 25% les partícules en suspensió.
El projecte ja ha definit la potència elèctrica necessària així com la potència màxima de cada zona i el
número total de vaixells que podrien connectar-s’hi de forma simultània. Tal i com es mostra a
l’esquema de la Figura 7.8, a nivell total s’estima que la demanda anual arribi fins a uns 102.500
MWh/a, podent aportar electricitat a 33 punts de connexió, que permetrien el subministrament
d’energia a 17 vaixells simultàniament.
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Figura 7.8. Planificació de l’activitat d’electrificació dels molls
Font: Autoritat Portuaria de Barcelona

7.3.2. Ús d’energies renovables
El Port està en procés d’un augment de fonts d’energia alternativa per tal d’augmentar l’autosuficiència
energètica. En l’actualitat disposa de 4,6 MWp d’energia fotovoltaica (màxima potència elèctrica sota
les condicions de 25ºC, 1.5 AM i 1000 W/m2 d’irradiància) en cobertes logístiques. Tot i així, es disposa
de grans superfícies que podrien cobrir-se amb panells solars (Figura 7.9) arribant a un potencial de
120GWh de producció elèctrica anual a través de 92 MWp instal·lats. Això suposaria poder arribar a
una reducció en el consum d’energia del 67% i de 138.000 kg d’emissions de CO2 a l’any en condicions
ideals.
Respecte l’energia eòlica, s’estima que existeix un potencial generador d’energia eòlica amb un màxim
de 6 a 9 MW instal·lats per a una generació estimada d’entre 12 i 17 GWh d’energia elèctrica anual.
Tot i així, la instal·lació de turbines a les proximitats del Port ha estat descartada degut a les
complicacions que comporta les dimensions de les turbines respecte la compatibilitat amb l’aeroport
de Barcelona. (https://elmercantil.com/2020/01/24/la-autoridad-portuaria-de-barcelona-ultima-suplan-de-energias-renovables/)
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Figura 7.9. Potencial de recobriment de panells solars del Port de Barcelona .Font: Port de Barcelona

7.3.3. Ús de combustibles alternatius
•

Gas Natural Liquat

L’augment del transport marítim i el seu impacte degut a les emissions ha comportat un incentiu per
trobar combustibles alternatius que permetin la mateixa eficiència i reduir de forma considerable els
contaminants (Grimald, 2019).
En conseqüència d’aquesta situació, la OMI ha establert un límit global del 0,5% de sofre en els
combustibles dels vaixells, per contra d’alguns combustibles comunament usats com el fueloil pesant
el qual en contindria fins a un 3,5%, o els MDO/MGO (al voltant del 3%). Les opcions que s’estan
imposant són les següents:
És el combustible amb més rellevància actual per a realitzar aquesta transició ja que no produeix òxids
de sofre ni partícules en suspensió19. Es tracta d’un gas natural format principalment per metà (94%) i
en proporcions menors d’età, butà, nitrogen i diòxid de carboni, el qual es troba en fase líquida a una
temperatura de -160ºC. Aquesta condició el converteix en un líquid criogènic que necessita ser
emmagatzemat i transportat en recipients suficientment aïllats per poder mantenir aquest estat. En
condicions d’estat líquid, aquest gas arriba a ocupar fins 600 cops menys espai que en la seva fase
gasosa, convertint-lo així en un dels gasos més barats de transportar en quant a volum.
Tot i ser un combustible fòssil, el seu cicle de combustió produeix menys emissions que els fuels,
reduint fins a un 30% les emissions de diòxid de carboni i en un 90% les emissions d’òxids de nitrogen.
Aquest gas també es pot utilitzar en diferent fase tèrmica, com és el cas del GNC , el qual es diferencia
principalment per les condicions d’alta pressió a les que es troba (entre 200 i 250 bars) i la seva fase

Memòria

gasos, la qual a l’ocupar més volum d’espai d’emmagatzematge, s’utilitza en vehicles amb autonomia
més curta.
Actualment, el Port de Barcelona treballa amb el GNL a través d’una planta de regasificació ubicada al
Moll de l’Energia (Figura 7.10) que permet les operacions de càrrega i descàrrega de vaixells amb una
capacitat d’emmagatzematge total de 840.000 m3 de GNL i una capacitat d’emissió de 1.950.000 m3
(n)/h.

Figura

7.10

Planta

de

regasificació

ubicada

al

Moll

de

l’Energia.

Font:

https://www.enagas.es/enagas/en/Transporte_de_gas/PlantasRegasificacion/PlantaBarcelo
na

La principal operació que s’ha dut a terme al Port és la del subministrament d’aquest gas de vaixell a
vaixell també anomenada bunkering ship-to-ship. Es realitza a partir de petites naus cisterna, que
permeten l’acoblament del vaixell per tal de realitzar el subministrament del combustible mitjançant
una sèrie de bombes. El seu principal inconvenient per tant, és l’alt risc d’abocar vessaments al mar.
El Port a més, va presentar el primer motor de gas natural per a ferris a Espanya (Figura 7.11) mitjançant
el desenvolupament i la instal·lació del motor auxiliar, així com d’un tanc de GNL de 30 m3 (amb
autonomia d’una setmana). Aquest motor es troba integrat en la planta elèctrica del vaixell, i
consumeix el gas durant les maniobres d’aproximació i sortida del port, això com per la producció
d’energia elèctrica durant el temps que està amarrat, substituint d’aquesta forma el combustible
habitual.
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Figura 7.11 Ferri Baleària.Font: sectormaritimo.es
Per tal d’incentivar l’ús d’aquest combustible el Port aporta una sèrie de descomptes i bonificacions
per als vaixells propulsats per GNL que arriben fins a un 50%. , També es duen a terme diferents
projectes pilot per a la utilització d’aquest gas:

•

La conversió a gas natural de carretons pòrtics o Straddle Carriers,(Imatge -) de les terminals
de contenidors (BEST i APM Terminals).

Figura 7.12. Carretó pòrtic. Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Carretilla_p%C3%B3rtico
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•

Conversió a Gas Natural de 26 camions de transport de contenidors de motor
dièsel (a motor dual), dels quals 25 mitjançant GNC i 1 amb GNL (Figura 7.13).

Figura 7.13. Camió modificat a un sistema de combustible de motor dual.

Font: Port de Barcelona

•

•

•
•

Conversió d’un Ferri RO-PAX. Provar la viabilitat de la conversió d’un ferri
per poder cobrir les seves necessitats elèctriques amb un motor auxiliar de
gas natural durant les estades a port.
Disposar d’una regulació de l’activitat de subministrament de GNL de
gavarra o cisterna a vaixell que permeti la prestació del servei de
subministrament de combustible de gas als vaixells amb la màxima garantia
de seguretat.
Disseny d’un remolcador a gas natural, mantenint les mateixes prestacions i
reduint les emissions atmosfèriques.
Generador de Gas Natural per subministrar electricitat al vaixell des del
moll. S’estudia provar la connexió elèctrica a un vaixell des de la generació
distribuïda amb un motor de gas natural i un alternador.

Dintre dels principals desavantatges, es troba la seva alta inflamabilitat i el ser un gas explosiu. La
manipulació d’aquest gas a temperatures baixes suposa una dificultat afegida, pel que les mesures de
precaució i seguretat s’han d’extremar. S’ha de tindre en compte que el gas natural no té olor, el que
comporta que en una possible fuga podria no detectar-se fàcilment.
Un altre factor a considerar és l’efecte de boil-off gas, el qual succeeix quan en un lleuger canvi de
temperatura o pressió, el GNL s’evapora, aquest fenomen pot succeir fàcilment provocant pèrdues en
casos com la inserció de calor al sistema pel bombeig del producte a l’hora de subministrar-lo en un
altre dipòsit.
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•

Hidrogen

Un altre component que s’està estudiant com a potencial combustible és l’hidrogen24, un dels
principals reptes del sector del transport per als propers anys per tal d’accelerar el procés de
descarbonització, especialment en el transport marítim.
Tot i ser l’element més abundant de l’entorn, necessita de processos previs per a la seva obtenció en
forma pura. Un d’aquests processos és amb l’electròlisi, descomponent la molècula d’aigua mitjançant
electricitat, obtenint oxigen i hidrogen en un procés sense emissions CO2. El principal problema
d’aquest sistema radica en la necessitat d’una gran font elèctrica, que si no s’obté per mitjà de fonts
no renovables ho fa econòmicament inviable.
L’Hidrogen per tant representa un vector energètic, s’inverteix energia en l’electròlisi i després es
retorna part d’aquesta energia a través d’una pila de combustible, en un procés químic que allibera
aigua i un corrent elèctric en un sistema extern.
Un altre inconvenient radica en l’ús per a vehicles amb autonomies llargues com avions o vaixells, ja
que cal pressuritzar-lo fins a mantenir-lo a una temperatura d’aproximadament -250ºC, el que
comporta una dificultat en l’emmagatzematge així com un cost extra energètic en el seu manteniment.
Com a solució una opció és obtenir-lo a partir d’altres fonts com el gas natural, l’amoníac, el metanol
o els hidrocarburs sintètics, que poden mantenir-se a majors temperatures.
•

Metanol

El metanol és un compost químic que a temperatura ambient es troba en fase líquida, prové de la
síntesi del gas natural mitjançant un procés catalític a partir del monòxid de carboni i hidrogen sota
altes temperatures i pressions.
L’ús del metanol com a combustible marítim, ha anat augmentant al llarg dels darrers anys degut al
baix cost de les infraestructures necessàries per produir-lo a nivell industrial sense emissions
contaminants.
Aporta una reducció pràcticament total en els nivells d’òxid de sofre emesos (99%), en els òxids de
nitrogen (60%) i en les partícules en suspensió (95%). L’efecte en la reducció d’emissions de diòxid de
carboni és inferior, aproximant-se al 10%.
Com a combustible líquid, no necessita d’emmagatzematge criogènic a diferència del GNL. Tot i així, al
ser un producte derivat del gas natural i tindre una densitat energètica inferior als combustibles més
convencionals, la seva producció s’encareix considerablement. També dificulta el seu ús la manca de
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reglamentacions en quant a codis internacionals, així com les infraestructures necessàries per tal de
produir-lo.

•

Amoníac.
L’amoníac o NH3 és un gas incolor altament tòxic i inflamable el qual en la seva combustió
produeix òxids de nitrogen i aigua, evitant les emissions de sofre i diòxid de carboni.
Al ser un dels productes químics més utilitzats arreu del món el seu transport i
emmagatzematge (en fase líquida) estan ben consolidats. Per altra banda, tot i la seva gran
producció a escala mundial d’aproximadament 190 milions de tones l’any (la major part
destinada al sector dels fertilitzants), la seva densitat energètica és bastant inferior als
combustibles en ús actuals. En comparació al fueloil, per exemple, necessita de tres vegades
el seu espai per ocupar la mateixa quantitat d’energia, arribant a pesar gairebé dos cops més.
Considerant el gran requeriment a nivell productiu i les emissions de CO2 emeses durant
aquest procés, l’efecte contaminant no es veuria significament reduït. Finalment afegint l’alt
grau de toxicitat i per tant les regulacions en quant a emmagatzematge i manipulació, el seu
us cap al sector marítim es considera prou qüestionable.

•

Biocombustibles.
Els biocombustibles comprenen als tipus de combustible obtinguts a partir de les restes
orgàniques, o biomassa. La principal diferència amb els combustibles fòssils radica en que és
un recurs renovable que es pot aconseguir mitjançant el cultiu de plantes. S’espera per tant
que degut a les plantacions extenses per tal de produir aquest combustible, es compensaria
l’efecte d’emissió amb l’absorció del diòxid de carboni de les plantes.
Tot i així, el procés de cultiu, la fabricació de fertilitzants i pesticides, així com la conversió de
les plantes en biocombustible, son processos que consumeixen molta energia i la seva
producció a gran escala es fa inviable per falta d’infraestructura.
Actualment entre els principals grups de biocombustibles s’hi troben el Biodièsel, fabricat a
partir de grassa animal o olis vegetals, i el bioetanol, obtingut principalment per plantacions
de blat.
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8. Propostes de millora

8.1. Desenvolupament d’energies renovables. Energia Eòlica Marina
Flotant.
•

Consideracions prèvies

Un dels principals objectius del port, com s’ha mencionat anteriorment al punt x és la instal·lació
de fonts d’energia renovables per tal d’abastir, en major mesura possible, l’energia necessària per
al desenvolupament de les tasques de funcionament i reduir l’impacte ambiental de les activitats
portuàries.
L’estudi realitzat per la Direcció de Serveis Ambientals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona(), amb
l’objectiu d’analitzar el potencial energètic de la costa de Barcelona (fins a 20 km endins el mar),
conclou que les principals alternatives com l’energia provinent d’onades, de corrents marítims i de
gradients de temperatura i salinitat, no proporcionen una suficient potència energètica que
permeti als diferents recursos tecnològics esdevindré rentables a curt i llarg termini. Per tant, les
possibilitats actuals de l’aprofitament de recursos del Port de Barcelona al seu entorn es veuen
fortament limitades.
En conseqüència, s’ha realitzat una recerca en la tendència del mercat energètic, per tal de trobar
quines formes de tecnologia d’energies renovables en procés de desenvolupament poden resultar
compatibles amb la infraestructura del port, per establir-se com a punt clau en la cadena de
subministrament. A més, aquesta opció es complementa amb les previsions realitzades per estudis
de blueFocus i Ports & Logistic Advisory28, en les quals s’assenyala l’ús previst de cara a l’any 2040
dels espais del Port de Barcelona. Tal i com es mostra a la Figura 8.1, aquests estudis apunten a un
decreixement en l’espai de càrrega i descàrrega, així com un creixement en l’ús de la logística, i del
desenvolupament de noves activitats relacionades en el sector energètic.

Memòria

Figura 8.1. Escenaris de futur per al Port de Barcelona.
Font: https://piernext.portdebarcelona.cat/gobernanza/cuatro-escenarios-del-futuro-para-eltransporte-maritimo-en-europa/

El tipus de font d’energia renovable seleccionada com a proposta ha estat l’eòlica marina . Segons la
Coalició d’Acció per a les Energies Renovables de l’Oceà (OREAC), es podria arribar a obtindré fins a
1.400 GW de capacitat eòlica marina mundial de cara a l’any 2050, així com la creació d’entorn 20
milions de nous llocs de treball29. A més, l’Informe sobre l’economia blava de la UE, indica una
superació en la generació de treball de l’eòlica marina respecte a la terrestre30.
Els avantatges de l’energia eòlica marina en quant a potencia31, sónl’augment d’hores de producció
degut a l’estabilitat del vent respecte a terra, on es pateixen ràfegues puntuals causades per obstacles,
així com una potència considerablement superior degut a una major velocitat del vent.
A més, la tecnologia actual dels molins a terra, proporciona en casos convencionals una potència de
4 a 5 MW. Tot i existir models de turbines amb potències més elevades, la gran dimensió dels
elements a transportar esdevé una complicació en la logística terrestre, en contra del transport
marítim, el qual permet el transport de grans càrregues, oferint la possibilitat d’instal·lar turbines
eòliques de 9,5 MW en casos habituals, i oferint un potencial amb menys limitacions.
Actualment existeixen dos tipus principals de tecnologies eòliques marines desenvolupades: de
cimentació fixa i d’estructura flotant.
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Les estructures fixades a terra, estan representades en tots els parcs eòlics marins a nivell
mundial, dels quals al voltant del 80% es troben emplaçats al mar del nord d’Europa31. . Aquest
fet es deu principalment a la poca profunditat d’aquest mar, que representa una major facilitat
en la instal·lació de turbines en profunditats mitjanes de 20 a 40 m32.
Per altra banda, la situació del mar que envolta les costes d’Espanya, i més concretament a
Catalunya, dificulta aquesta possibilitat, ja que el fons marí guanya molta profunditat a pocs
quilòmetres de la costa.
A més, les estructures fixades a terra en les proximitats de la costa, comporten un alt impacte
visual (veure Figura-), el qual es pot trobar en conflicte amb els interessos dels ciutadans
residents així com amb del comerç turístic de les localitats properes a possibles instal·lacions.

Figura 8.2. Reducció de la visió d’un molí de vent des de la costa.
Font: https://antonionarejos.wordpress.com/2011/04/15/impacto-visual-de-parques-eolicosmarinos-offshore/
El potencial del recurs eòlic de la península, destaca en regions del nord com Galicia, Astúries i el País
Basc, així com a Andalusia, i pel cas més proper a Catalunya, el Golf de Lleó (Figura 8.3), on s’hi
disposa d’un gran potencial del vent que cal tindre en compte de cara a possibles emplaçaments.
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Figura 8.3. Mapa eòlic de la Península Ibèrica.
Font: https://www.agenciasinc.es/Noticias/Crean-el-primer-Atlas-Eolico-de-Espana
Per al cas de Catalunya, l’estudi de la “Determinació dels emplaçaments més adequats per a
aerogeneradors flotants a la costa catalana” (Vimes, 2016), indica possibles localitzacions de parcs
eòlics, els quals farien ús de la tecnologia eòlica flotant. Les zones ideals s’ubiquen al Cap de Creus i
a la Costa Brava, trobant-se a 30 km de la costa i reduint d’aquesta forma l’impacte visual. Aquest
estudi també té en consideració les zones d’exclusió, és a dir, indrets on no s’hi permet instal·lar cap
parc eòlic.
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Figura 8.4. Emplaçaments ideals per a un parc eòlic flotant a la costa de Catalunya.
Font: Vimes, O. Determinació dels emplaçaments més adequats per a aerogeneradors flotants
a la costa catalana. Treball de Fi de Grau. 201633

•

Tipologia de turbines eòliques flotants

L’estructura general d’una turbina eòlica flotant, es pot dividir en el següents components32 indicats
a la figura 8.5: turbina eòlica (OWT), plataforma flotant (FOWP), cadenes d’amarratge (M), les
àncores (A) i el sistema elèctric (ES). Aquests components serviran per determinar posteriorment els
costos d’adquisició i manufactura d’un parc eòlic.
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Figura 8.6. Components d’una estructura eòlica flotant.
Font: Castro-Santos L, Diaz-Casas V. Floating offshore wind farms
Aquesta estructura flotant, s’ancora al fons marí i es manté estable a mitjançant les cadenes
d’amarratge per tal de suportar càrregues del vent, de les onades i de la rotació de la turbina. Les
turbines eòliques flotants es poden classificar segons el mètode utilitzat per tal d’assolir l’estabilitat és
a dir, segons la seva subestructura (Figura 8.7).

-

Monopilar flotant (Spar-Buoy). Format a partir d’un cos cilíndric que s’estabilitza a través d’una
càrrega pesada situada a la part inferior de la plataforma. La senzillesa de l’estructura facilita
la seva construcció i estabilitat, tot i així, requereix de grans profunditats per ser viable (90 a
120 m), i pot comportar complicacions en el procés de muntatge, transport i instal·lació.
Alguns exemples d’aquests sistemes son: HyWind, Deep Wind i SFV.

-

Plataforma semi-submergible (o semi-sub). Consisteix en una coberta sostinguda per
columnes connectades mitjançant reforços estructurals. La plataforma utilitza la força de
flotabilitat per estabilitzar-se. Es tracta d’una plataforma de gran pes, la qual assoleix
profunditats baixes del voltant de 10 m facilitant d’aquesta forma el seu transport. Alguns
exemples d’aquests sistemes son: Windfloat, WindSea, Quadruple floater, Vertiwind.

-

Plataforma de recolzament en tensió (TLP). Consisteix en una estructura semi-submergible de
mida inferior als altres tipus, la qual aconsegueix estabilitat a través de la tensió produïda per
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les cadenes d’amarratge, fet que comporta una disminució del pes de la plataforma. Alguns
exemples son Diwet, TLP – Spar híbrids.

Figura 8.7. Tipus principals de turbines. Les tres mencionades son d’estructura flotant.
Font:

https://www.windpowerengineering.com/developments-bottom-fixed-offshore-wind-

foundations-europe/ )

El procés d’instal·lació dependrà principalment del disseny de la plataforma, així com de les
infraestructures portuàries i logístiques disponibles. Es poden establir quatre estratègies
principals35 (Figura 8.8). La primera estratègia, consisteix en dur a terme el muntatge de la turbina
i la subestructura flotant directament en una terminal portuària, i posteriorment portar-la a la mar
i conduir-la a l’emplaçament indicat mitjançant un remolcador. Aquest mètode s’adequa al
transport de plataformes semi-submergibles, les quals disposen d’una bona estabilitat sense
necessitat d’amarratge així com d’un pes més lleuger.
El segon mètode, consisteix en transportar separadament la turbina i la subestructura per ser
muntades un cop aproximades a l’emplaçament. La turbina en aquest cas és transportada per una
gavarra auto-elevadora, mentre que la subestructura es transporta a través d’un remolcador. Un
cop s’arriba al punt final, el muntatge es realitza amb l’ajuda d’una grua flotant per tal d’incorporar
els dos components. La tercera estratègia es similar a la segona, amb la diferència que l’estructura
flotant no ve remolcada fins a l’emplaçament, sinó que s’incorpora a coberta d’una gavarra o una
vaixell auto-elevador. La possibilitat de transportar ambdós elements, dependrà de la mida i la
disponibilitat dels vaixells. Finalment, la quarta estratègia consisteix en transportar i instal·lar la
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turbina i la subestructura mitjançant una nau amb grua incorporada, reduint d’aquesta forma el
nombre de vaixells i remolcadors necessaris.

Figura 8.8. Estratègies d’instal·lació d’un parc eòlic flotant.
Font: Qualification of innovative floating substructures for 10MW wind turbines and water depths
greater than 50m35

Validació de criteris per al Port de Barcelona
Per tal de poder abastir i recolzar l’ús d’aquesta tecnologia marina, els ports han de readaptar les
infraestructures per tal d’esdevenir compatibles amb els components tecnològics necessaris, així
com en l’augment de la mida de vaixells per tal de reduir costos i augmentar l’eficàcia en els
processos.
El tipus de port utilitzat pel desenvolupament de l’energia eòlica offshore es pot classificar segons
diversos paràmetres. A continuació s’esmenen els diferents potencials (Junqueira et. Al, 2021), que
pot adoptar:
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Tipus de Port

Activitat

Port d'importació/exportació

Recepció de components prefabricats, els quals son transportats i
emmagatzemats en vaixells als ports encarregats de la fabricació i
muntatge.

Port de fabricació

Fabricació d'equipaments com turbines, subestructures, i cablejat
d'amarratge.

Port de muntatge

Pre-muntatge dels components (turbines i subestructures)

Port de mobilització

Descàrrega dels components de les turbines i subestructures ja muntades,
en vaixells, cap al parc eòlic on seran instal·lades

Port d'operació i
manteniment

Ports ubicats a una curta distància del parc eòlic, per tal de reduir el temps
de viatge dels treballadors de manteniment

Port d'investigació

Facilitar l'estudi de prototips i turbines, així com altres instruccions i
assaigs.

Port Offshore

Abastiment de diverses activitats que permeten una reducció en els costos
d'instal·lació i transport, així com en el temps de reacció en el
manteniment dels parcs eòlics.

Taula 8.1. Tipus de ports per al desenvolupament d’energia eòlica marina flotant.
Font: Elaboració pròpia
Per al cas del Port de Barcelona, en aquest treball s’analitzarà la seva compatibilitat com a port
d’importació, fabricació, muntatge i mobilització. Es descarta com a potencial port d’operació i
manteniment degut a la seva distància dels emplaçaments dels possibles parcs eòlics mencionats,
la qual es desitjable per a ports d’operació i manteniment de menys de 74 km. Degut a que les
activitats de manteniment s’han de realitzar en el menor temps possible i de forma periòdica39, es
consideren ports com els de Sant Carles de la Ràpita, Roses i Vilanova i la Geltrú més adients per
aquest tipus d’operació (Durán, 2017).
D’altra banda, no es considera l’estudi com a port d’investigació degut a que a les proximitats de
la costa de Barcelona no hi ha les condicions adequades per portar a terme els estudis de prototips.

Memòria

Respecte als components de fabricació, s’analitzarà les infraestructures necessàries per a la
construcció de subestructures. Per tal de simplificar l’estudi, es considerarà que les turbines i
cadenes d’amarratge son importades d’empreses de territori nacional.

Els criteris per a que un port pugui assolir la funció de fabricació i muntatge poden variar segons
cada cas de disseny del parc eòlic i les estratègies utilitzades per al seu desenvolupament. En
aquest cas, s’utilitzaran els requeriments citats pel Departament d’Interior dels Estats Units40 per
tal de comparar-ho amb les infraestructures del Port de Barcelona.

-

Dimensions del canal de Navegació. Els valors requerits de l’amplitud per cada
subestructura son els següents:
o Spar: 61m
o Semi-Sub: 100 m
o TLP: de 91 a 137 m
La profunditat requerida es considera de mínim 10 m.
En quant al Port de Barcelona, disposa de dues entrades de navegació, una situada a
la zona del Port Vell a la bocana nord, la qual no es tindrà en compte degut a la seva
finalitat turística i ciutadana, i per altra banda la bocana sud que arriba a la terminal
de contenidors BEST, d’una amplitud de 370 m i un calatge de fins a 16 m.

-

Superfície disponible. Dependrà de la quantitat total de subestructures a dissenyar,
idealment convé disposar d’un espai de 20 a 40 ha. A més, es preveu necessària una
longitud de l’amarratge de 220 m, així com una longitud màxima per als vaixells de 130 m.
En aquest cas, la pròpia terminal de contenidors BEST disposa de 110 ha de superfície amb
una previsió de creixement de 20 ha així com de 24 km de línies d’amarratge.
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Figura 8.9. Espais de la terminal BEST.
Font: http://www.best.com.es/es/la-terminal/#characteristics

-

Connexions via ferrocarril i carretera. Aquesta opció esdevé clau en la importació dels
components requerits. En el cas dels elements de major dimensió com les pales dels
aerogeneradors, les quals per a una turbina de 6 MW assoleixen una longitud de fins a 60
m, el seu transport és preferible via ferrocarril. Aquesta opció també és preferible degut a
la reducció en l’impacte ambiental que causa respecte al transport en vaixells.
El Port de Barcelona, i en especial la terminal BEST, disposa de connexions de ferrocarrils
destacables. Tot i així, a nivell nacional el transport per ferrocarril està concebut
principalment per a passatgers i no mercaderies, fet que dificulta en certa mesura la
importació en empreses situades en territori Espanyol.
S’ha comprovat les connexions directes a dintre del territori nacional per tal de reduir
temps i distàncies, així com les diverses empreses encarregades a la fabricació
d’aerogeneradors, ja que no existeixen actualment a Catalunya. Una possible opció és a
través de la connexió directa a Pamplona, Navarra. A les seves proximitats s’hi ubica
l’empresa Siemens Gamesa la qual és reconeguda a nivell internacional pels serveis
dedicats a les energies eòliques offshore i onshore.
El material utilitzat per a les subestructures, principalment acer o formigó, pot ser
importat per carretera. A Catalunya s’hi troben diverses empreses dedicades a aquests
serveis, les quals es troben pròximes al Port, és el cas de Gonvauto ubicada a Castellbisbal,
i Ciments Molins ubicada a Sant Vicenç dels Horts.
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-

Capacitat de càrrega del moll. Aquest paràmetre defineix la capacitat màxima de la
superfície per suportar el pes d’un component determinat. S’estima una capacitat
requerida d’unes 15 a 20 t/m2. Actualment no hi ha dades disponibles de la capacitat del
sol en les superfícies dels molls del Port de Barcelona.

-

Dic sec. Serveix com a emplaçament per a la construcció d’una estructura sobre una
plataforma, la qual un cop finalitzada la construcció s’inunda amb aigua per mantenir la
subestructura en estat de flotabilitat per poder-la retirar amb més facilitat mitjançant un
remolcador (Figura -). Aquesta opció és preferible per a la construcció de plataformes
SPAR, es requereix una longitud del dic sec de 90 m. També pot ser utilitzada per a les dues
altres subestructures, per al cas de les plataformes Semi-Sub es requerirà una amplitud
d’espai d’almenys 50 m, i per a les TLP una amplitud de 50 a 70 m.

Figura 8.10. Fase de construcció a partir d’un dic sec.
Font. https://www.windcrete.com/construction-installation/
El Port de Barcelona disposa d’un dic sec amb una capacitat de fins a 50.000 t de pes mort,
una longitud de 215 m i una amplada de 35 m. L’amplada és per tant insuficient per a les
plataformes Semi-Sub i TLP, això requiria una ampliació en la infraestructura o bé un ús
alternatiu de construcció mitjançant grues.

-
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Grues. Depenent de la construcció i la tecnologia, s’estima un requeriment d’elevació de
càrregues de 500 a 1000 t. En aquest no es disposa de màquines d’aquestes capacitats ja
que la càrrega i descàrrega de contenidors i altres activitats portuàries actuals no
comporten un pes tant elevat. Les grues de màxima capacitat que es troben actualment
al port son capaces d’elevar fins a 100 t. En aquest cas, s’hauria d’invertir en grúes
especialitzades per aquest tipus de sector que compleixin els requeriments. Un tipus de
grúa existent al mercat és la LTM 11900 – 9.1 amb una capacitat de càrrega màxima de
1200 t (Figura -) amb un preu estimat de 10.000.000 €.

Aquest tipus de grúa és habitual en l’ús de construccions i activitats relacionades amb el
sector eòlic, tot i així, segons determinades subestructures és preferible utilitzar un dic sec
com a alternativa de construcció i trasllat al mar.

Figura 8.11. Grúa LTM 11900-9.1
Font: https://www.diariomotor.com/2011/04/29/liebherr-ltm-11200-9-1-la-grua-motorizadamas-grande-del-mundo/

-

Altres equipaments. Diferents tipus de màquinaries com carretons elevadors,
transportadors modulars autopropulsats o bé linies de ferrocarril marí poden esdevindre
útils per al transport dels components. També serà necessària una mà d’obra qualificada
per a dur a terme les operacions corresponents.

Un cop analitzats els criteris, es conclou que el Port de Barcelona compleix la major part dels
requeriments necessàris i per tant es pot considerar un potencial port de fabricació i muntatge. Els
principals reptes a afrontar seran la gestió de l’espai per a dur a terme les operacions, l’adquisició
de la maquinària i equipaments necessaris i una mà d’obra qualificada.

Costos associats
A continuació s’estimarà el cost total de l’adquisició dels components, de la fabricació i del
muntatge necessari per a la construcció de turbines flotants abans d’arribar al parc eòlic. Cal
remarcar que actualment no existeix cap parc eòlic flotant a escala comercial, per tant, en alguns
casos s’haurà d’utilitzar valors aproximats utilitzats en diversos estudis.
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Per tal de simplificar l’estudi, únicament es tindrà en compte els costos associats a la part que
correspon al port de proporcionar les estructures ja muntades. Per tant, no s’analitzaran els costos
d’instal·lació un cop s’arriba l’emplaçament, així com tampoc es tindran en compte els costos de
manteniment i desmantellament del parc eòlic, ja que certes activitats tindran origen i destí en
altres ports situats en una millor posició relativa al parc.
A més, com s’ha comentat anteriorment, el paper del port en quant a la construcció serà relacionat
a les plataformes flotants. Les turbines, el cablejat elèctric, les cadenes d’amarratge i l’ancoratge
es consideren adquirides per un proveïdor extern.
Es considerarà el cas de producció d’un parc eòlic amb un total de 30 turbines genèriques de 10
MW de potència de tipus Spar.
El cost total de fabricació i adquisició s’estableix segons l’equació 1 com36:
𝐶𝑇𝐹+𝐴 = 𝐶𝑇𝑇 + 𝐶𝑇𝑆𝐹 + 𝐶𝑇𝐶𝐴 + 𝐶𝑇𝐴 + 𝐶𝑇𝐶𝐸

(Eq. 1)

On,
𝐶𝑇𝑇 és el cost total d’adquisició de les turbines.
𝐶𝑇𝑆𝐹 és el cost total de les subestructures flotants.
𝐶𝑇𝐶𝐴 és el cost total d’adquisició de les cadenes d’amarratge.
𝐶𝑇𝐴 és el cost total d’adquisició de l’ancoratge.
𝐶𝑇𝐶𝐸 és el cost total d’adquisició del cablejat elèctric.

-

A continuació, s’estableix a la taula - els costos associats a les adquisicions dels productes.
Cal tindre en compte que per aquest cas de plataforma Spar, existiran tres cadenes
d’amarratge, així com tres àncores de succió, una per cada cadena.

Component

Cost Unitari

Unitats

Cost Total

Turbina eòlica37

13.000.000 €

30

390.000.000 €

Cadenes d'amarratge35

200.000 €

90

18.000.000 €

Àncora38

1.300.000 €

90

117.000.000 €

Cablejat elèctric35

60.000.000 €

1

60.000.000 €

Taula 8.2. Costos d’adquisició dels components
El cost total associat a la plataforma flotant ve definit per l’equació 2:
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𝐶𝑇𝑆𝐹 = 𝑁𝑇 ∗ (𝐶𝑆𝐹 + 𝐶𝐶 ) + 𝐶À𝑟𝑒𝑎

(Eq. 2)

On,
-

𝑁𝑇 és el número total de turbines instal·lades al parc eòlic.
𝐶𝑆𝐹 és el cost de fabricació d’una sola subestructura flotant.
𝐶𝐶 és el cost de càrrega mitjançant grues.
𝐶À𝑟𝑒𝑎 és el cost del lloguer de l’espai de fabricació.

Per últim, el cost individual d’una subestructura flotant s’estableix segons l’equació 3:
𝐶𝑆𝐹 = 𝐶𝑇𝐶𝑇 + 𝐶𝑇𝑀

(Eq. 3)

On,
-

𝐶𝑇𝐶𝑇 és el cost de treball total.
𝐶𝑇𝑚 és el cost total del material .

En aquest cas, el cos dels materials ve definit per la massa del material, i el cost de la seva densitat al
mercat.

El

material

principal

escollit

per

aquest

cas

és

acer

S355

(http://prontuarios.info/materiales/acero) utilitzat per construccions navals, amb un cost de 3000€/t.
Altres materials s’hauran de tindre en compte com ara el formigó i els elements per a l’estructura com
soldadures i brides. La massa total per a una subestructura Spar, utilitzada per a un cas d’una turbina
de 10 MW de potència equival a 3,178x107 kg amb un cost total de 10.360.000 €. El cost del treball
total, dependrà del total d’hores i del cost per hora dels treballadors, en aquest cas s’estimarà en base
a altres estudis41 amb un cost total de 1.300.000 €. Aplicant aquests valors a l’equació 3, s’obté un cost
per a una plataforma de:
𝐶𝑆𝐹 = 10360000 + 1300000 = 𝟏𝟏. 𝟔𝟔𝟎. 𝟎𝟎𝟎 €

(Eq. 4)

El cost de càrrega mitjançant grues s’estima del voltant de 40.000 €/dia, considerant que l’operació es
du a terme en un únic dia el cost equivaldrà a 40.000 €. El cost associat al lloguer de l’espai ve
determinat per l’equació 5:
𝐶À𝑟𝑒𝑎 = 𝐶𝑙𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒𝑟 ∗ 𝑡𝑙𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒𝑟 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑞

(Eq. 5)

On,
-

𝐶𝑙𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒𝑟 és el cost associat al lloguer de l’àrea establert en €/dia/m2. Per al següent cas segons
les fonts consultades, es pot estimar en35 0,0215 €/d/m2.
𝑡𝑙𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒𝑟 és el temps del lloguer establert en dies. Tenint en compte la bibliografia s’estimarà
un total de 60 dies per aquest cas, tot i així convé remarcar que poden existir falles en les
operacions d’instal·lació o manteniment, i per tant no sempre es podrà establir un temps
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-

concret per a l’abastiment de les plataformes. D’altra banda, el temps dependrà de la capacitat
i ritme de producció de les obres portuàries.
𝐴𝑟𝑒𝑞 és l’àrea requerida per tal de dur a terme la construcció. En aquest cas es considerarà
segons els criteris previs establerts, d’una superfície necessària de 40 ha o 400.000 m2.
Substituint els valors a l’equació 5 s’obté un cost de l’àrea equivalent a:
𝐶À𝑟𝑒𝑎 =

0,0215
𝑚2

€
𝑑

∗ 60 𝑑 ∗ 400.000 𝑚2 = 𝟓𝟏𝟔. 𝟎𝟎𝟎 €

(Eq. 6)

De nou, substituint els valors obtinguts, s’obté a partir de l’equació 2 el cost total d’una
plataforma flotant, amb un total de 𝑁𝑡 = 30 turbines:
𝐶𝑇𝑆𝐹 = 30 ∗ (11.660.000 + 40.000) + 516.000 = 𝟑𝟓𝟏. 𝟓𝟏𝟔. 𝟎𝟎𝟎 €

(Eq. 8)

Finalment, s’obté el valor del cost total d’adquisició i de fabricació de l’equació 1:
𝐶𝑇𝐹+𝐴 = 390.000.000 + 18.000.000 + 117.000.000 + 60.000.000 + +351.516.000 =
𝟗𝟑𝟔. 𝟓𝟏𝟔. 𝟎𝟎𝟎 €
(Eq. 9)

De nou, aquest cost obtingut és un càlcul realitzat en base a estudis d’aproximacions de realitzats
en models i situacions diferents. Cal tindre en compte que els costos de fabricació probablement
redueixin segons el temps en base a una corba d’aprenentatge. Respecte a la finança del projecte,
la Unió Europea ha iniciat una estratègia de recuperació degut a la situació de crisi provocada per
la pandèmia. S’hi realitzarà una injecció total de 750 mil milions d’euros de cara als propers quatre
anys (respecte l’any 2020) dintre del pla anomenat Next Generation EU, que es destinarà en gran
mesura a institucions i estats que presentin projectes amb potencial transformador, en especial
dintre de les energies renovables. Aquesta oportunitat esdevé clau per a dur a terme un projecte
que afavoreixi la generació d’energies i la reducció d’emissions per mitigar el canvi climàtic.
(WindEurope. 2018. «Port Support the Growth of the Wind Industry.» Infographic, Brussels.)
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8.2. Noves tecnologies per la millora de la qualitat del medi
Control de l’aigua a través de USV
Existeix una gran quantitat de tipus de drones al mercat amb predominança dels vehicles aeris (UAV –
Unmanned Aerial Vehicle). En aquest cas però, per obtindré aplicacions sobre la revisió de la qualitat
de l’aigua s’analitzaran els USV (Unmanned Surface Vehicle), capaços de treballar sobre superfícies
aquàtiques.
Com s’ha mencionat anteriorment, dintre de les polítiques ambientals del Port de Barcelona s’hi du a
terme una activitat diària de recollida de mostres de les aigües per tal de comprovar el seu estat i
qualitat. L’ús dels USV permetrà una reducció en el consum de combustible i de l’impacte ambiental ja
que es tracta de vehicles d’emissions zero de carboni. A més, també aporten una prevenció de
possibles riscs associats a les activitats, així com una major agilitat i estalvi de temps per dur-les a terme.
A continuació, es mostra un model WasteShark que aporta una millora en quant a l’anàlisi i l’estat de
la qualitat de les aigües:
Aquest model de drone aquàtic es capaç de retirar plàstics i altres restes de materials flotants a la
superfície del mar. Està desenvolupat als centres d’innovació del Port de Rotterdam, i té una capacitat
de recollir fins a 350 kg de residus d’un sol cop42. A través de la incorporació de sensors aquàtics, també
permetrà dur a terme un anàlisi de mostres. Pot ser utilitzar de forma pilotada o de forma
automatitzada.

Figura 8.12 Model de WaterShark.
Font: https://www.todrone.com/waste-shark-dron-marino-limpia-residuos-flotantes/)
Les seves característiques principals són:

Memòria

•

Recol·lecció de deixalles i recol·lecció i transmissió de dades.

•

Tipus de residus: plàstics, micro-plàstics, brossa flotant, vegetació flotant.

•

Autonomia de 16 hores

•

Incorporació de sensors a bord: càmera, sensor de temperatura, lidar (mesurament de
distàncies a través de làser) i sonda nàutica.

•

Capacitat d’emmagatzematge: 550 l i 350 kg.

•

Pes: 39 kg (sense càrrega)

•

Dimensions: 190 cm x 90 cm x 45 cm

•

Font d’alimentació amb bateria

Per estimar els costos s’han utilitzat els anunciats per la adquisició d’aquest producte del Port de
Dubai42 es considerarà una quantitat de 2 unitats per establir un drone a la zona d’aigües abrigades, i
un altre a la zona d’aigües obertes. La inversió associada segons cada model equival a:
Model
WaterShark
(Control
Remot)
WaterShark
(Automatitzat)

Quantitat

Cost Unitat
(€/u)

Cost total
(€)

2

14.143

28.286

2

19.134

38.268

Taula 8.3. Inversió en USV

1.1. Estacions de control d’aire amb tecnologia LoRa
Per tal d’incorporar les noves formes de tecnologia i avançar cap a esdevindré un port cada cop més
intel·ligent i sostenibles, en aquest cas s’estudia l’aplicació de sensors de qualitat de l’aire a través de
la tecnologia LoRa (LongRange).
La tecnologia LoRa es tracta d’una plataforma sense fils que ja està sent testada en projectes pilot pel
Port de Barcelona43 , la seva característica principal es permetre que els dispositius connectats, puguin
intercanviar dades a baixa velocitat i a un llarg abast (de 10 a 20 km) amb un baix consum d’energia.
Aquesta tecnologia per tant és ideal per a connexions a grans distàncies i per a xarxes IoT en les quals
es necessitin sensors que no disposin de corrent elèctric de la xarxa.
La utilitat principal pels ports radica en les seves possibilitats d’aplicació en la construcció de xarxes
privades de sensors i/o actuadors per tal de recopilar diverses fonts d’informació.
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Com a principals avantatges, en l’aspecte ambiental, aquesta tecnologia permet transmetre dades
a menor cost energètic i durant un període de temps més prolongat. Per altra banda, el seu ús és
gratuït i és independent d’operadores, fet que redueix la seva implementació a la construcció
d’antenes les quals són relativament fàcils d’amortitzar.
La multiplicitat de sensors i interconnexió de sensors, aportarien al Port una detecció de situacions i
generar d’aquesta forma una sèrie de models de predicció que permetin millorar la fluïdesa del trànsit
i l’anticipació a possibles inconvenients en casos com per exemple el transport de contenidors.
Existeixen diferents models d’estacions de captació d’aire compatibles amb aquesta tecnologia, en
aquest cas es presenta el model de l’empresa Libelium, la qual participa en diversos projectes pilots i
en entorns com el Port de Gènova.
Les característiques del model son:
•

Mesura dels principals paràmetres de qualitat d’aire: PM, CO, NO2, NO, O3 i SO2.

•

Representació a temps real de la informació a través del Núvol de dades.

•

Compatible amb sensors de meteorologia i nivells de so.

•

Baix cost.

•

Equipat amb una bateria de 2200 mAh connectada als sensors de gas en cas d’una apagada
elèctrica.

•

Configuració a control remot per modificar els valors dels nodes de les estacions i

Figura 8.13. Esquema del funcionament de l’estació Libelium
Font:

https://development.libelium.com/air-quality-station-technical-guide/hardware#particle-

matter-optional
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El cost aproximat de l’estació de control d’aire ha estat proporcionat per la mateixa empresa, es
considerarà que permet la substitució de les 13 unitats dels captadors del Port de Barcelona:
Model

Quantitat

Cost Unitat
(€/u)

Cost Total
(€)

Libelium Air
Station

13

125

1625

Taula 8.4 Costos d’inversió Estació de Control d’Aire Libelium.
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9. Anàlisi de l’impacte ambiental
Per a la realització d’aquest treball no s’ha requerit de grans recursos, ja que s’ha dut a terme sense
cap trajecte de desplaçament i consultant únicament via internet, pel que l’impacte ambiental es veu
reduït únicament al consum elèctric de l’ordinador que ha calgut durant la redacció i documentació del
projecte.
El temps de documentació i redacció del treball s’aproximen a les 720 hores, i la potència de l’ordinador
portàtil de 220 W, pel que s’obté un consum energètic de 158,4 kWh.
Per calcular el factor d’emissió de l’energia elèctrica, s’utilitza el mix elèctric de la xarxa peninsular,
estimat per l’any 2019 en 241 g CO2/kWh. Pel que la petjada de carboni aproximada per a la realització
d’aquest treball és de 38,17 kg de CO2.

Conclusions
A continuació s’estableixen les conclusions obtingudes dels diferents estudis realitzats:
•

L’evolució del Port ha comportat un canvi en el model de producció de la ciutat, creant una
forta dependència del sector turístic i un conflicte entre visitants i locals. L’augment de creuers
implica un augment en la contaminació per part de les activitats turístiques, així com dels
residus generats al mar per part dels vaixells. És necessari que es fomenti un altre tipus de
model de negoci que aporti un valor afegit.
Degut a que els processos d’automatització i digitalització en els ports són cada cop més
freqüents, s’obriran nous llocs de feina millorant les actuacions ambientals, de seguretat i
d’eficiència energètica Tot i així, queda pendent resoldre el possible conflicte d’aquests canvis
amb la situació dels treballadors, per tant, és un factor que s’haurà de tindre en compte els
propers anys per tal de mantenir el creixement i un alt nivell de competència respecte als altres
ports.

•

La generació d’emissions prové en major part dels vaixells portacontenidors, els quals
treballen amb més freqüència que els creuers. Tot i així, aquesta competència no s’atribueix
únicament al port, degut a que el creixement del tràfic es deu en part a l’especialització dels
productes que es comercien, establint una relació en les pautes de consum de l’usuari i
l’increment del comerç en el sector marítim i la seva conseqüent contaminació. Es preveu que
de cara als propers anys el tràfic marítim segueixi en augment, per tant cal prendre totes les
mesures possibles per tal de minimitzar l’efecte contaminant.
Per altra banda, queda clar que a la ciutat de Barcelona el problema predominant respecte a
les emissions prové en major mesura per part dels automòbils. Dintre de la ciutat, el port té
un alt impacte de contaminació en la zona del Port Vell, tot i així , gràcies a l’electrificació dels
molls s’espera que es redueixi considerablement.
També serà important el foment de la intermodalitat, per tal de reduir el tràfic de vaixells i
augmentar l’ús dels ferrocarrils, els quals tenen un impacte ambiental considerablement
menor.
El port ha mantingut un paper actiu en quant a responsabilitat ambiental els darrers anys.
S’espera que l’electrificació dels molls i la promoció del gas natural liquat comporti un canvi
positiu de cara als propers anys. També s’ha pogut comprovar el seu caràcter innovador en
quant a inversió en projectes pilot i tecnologies sostenibles.

•

S’ha analitzat les possibilitats del port com a partícip dintre de la producció de l’energia eòlica
marina i s’ha comprovat que compleix amb els requisits per ser un port de fabricació i
muntatge de subestructures flotants. El sector de la tecnologia flotant tindrà una gran
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importància de cara als propers anys i pot ser una gran oportunitat tant a nivell local com
nacional per enfortir la indústria i generar tecnologia d’alt valor.
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Pressupost
A continuació es mostra el pressupost per l’elaboració d’un projecte d’estudi per a un enginyer junior.

Descripció

Cost unitari (€/h)

Hores de treball

Cost total (€)

Plantejament del projecte

8

30

240

Documentació històrica

12

70

840

Recull de dades ambientals

12

70

840

Contrast de dades

12

35

420

Anàlisi dels resultats

12

70

840

Revisió de l’estratègia de
sostenibilitat

12

50

600

Estudi de l'energia eòlica marina

12

70

840

Anàlisi dels costos del projecte de
subestructura aplicat al Port de
Barcelona

15

95

1425

Recull d'eines tecnològiques
sostenibles

10

30

300

Redacció del document final

12

200

2400

720

8745

TOTAL

La duració total ascendeix a 720 hores i amb un cost de 8745 €. Aplicant un IVA del 21% el cost total
ascendeix a: 10581,45 €
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