
NO a l’ampliació (nord) del port

Comissió Ciutat-Port València



El Port actualment



Més de 5 milions TEU/any
528.975 automòbils

TEU (Twenty-foot Equivalent Unit, Unitat Equivalent a 20 peus) capacitat de càrrega d’un contenidor normalitzat de 20 peus (6,1m). 
* No reflexa si van plens, mig plens, o buits.
** Capacitat del port mesurada en nombre de moviments de contenidors = tràfec portuari, no contenidors realment transportats. 

7.688 vaixells l’any 2019 
(sense contar creuers)



Dels 5 M TEU moguts al port en 2018:

Quasi ¼ buits

Dels plens: 
- Quasi ½ en Trànsit (de vaixell a vaixell)
- 17,55% d’eixida (càrrega):

- Un 10% cabotatge, no d’exportació
- ½ rajoles de La Plana

- Part important de l’entrada o eixida, ve de Madrid.
- La resta destí-origen País Valencià quasi residual, EXCEPTE descàrrega de mercaderia xinesa.

Buits
23,47%

Plens; 
76,53%

Plens 
76,53%

Càrrega  
17,55%

Descàrrega
14,17%

Trànsit  
44,81%

...però això és negoci per a València, no?

Vicent Torres, Agost 2019  amb dades de ‘Boletín Estadístico de la APV de Diciembre de 2018’



Al que cal afegir altre tipus de tràfec de 
passatge al port de València: 677.111 (2019)

Previsió de creuers 
turístics 2020

• 232 total creuers (mitjana de 19,3 creuers/mes)
…dels que sols 7 consta que es queden més de 24h

• Es queden una mitjana de 9h:30min
• 560.914 capacitat total de passatge dels vaixells 

(València 787.808 hab) 



Imatge del video promocional Valenciaport

...i tot açò, en mans de qui està? 

COSCO

(Chapapría 2020_dades de 2017)



Allò que fa formar la Comissió Ciutat-Port:   AMPLIACIÓ NORD

És necessari ampliar el port de València al
context eco-climàtic actual?



Anàlisi de la Comissió Ciutat-Port:

accions que vol fer el port i conseqüències per a València, zona metropolitana i poblats marítims 



1. Ampliació
2. Volen ‘colar’ modificacions molt significatives i actuacions noves
3. Altres actuacions necessàries per a l’ampliació que ometen mencionar i avaluar



1) Ampliació 



Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del Puerto de Valencia APV Madrid, abril de 
2006. Fdo.: Ignacio Berenguer Pérez HIDTMA, S.L.



2) Modificacions MOLT significatives



Explanada nova de 138 ha
Total explanada Nord 146,5 ha 



Buits? Plens? 
Plens de què?

Els TEUs que 
entren/ixen del port... 
En camió? 
Per on?

Passar de 5 milions 
TEU/any a... 

12,5 milions/any



Espais requerits per a maniobres. Estudi previ (esquerra) i simulació (dreta). 
Anteproyecto de las Obras a realizar por la APV Julio2018 

DRAGATGE:
Canal i profunditat: 
passa de 1.500.000 m3 a 21.392.820 m3 (x14 DIA)

Modificació important de condicions de propagació 
onatge incident en platges de Pinedo i El Saler. 



Posa en perill un espai natural de valor 
incalculable, per al nostre benestar

Betancourt, 2018. Proyecto de regeneración de las 
playas del Saler y Garrofera (Valencia). Estudio de 
Impacto Ambiental.
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Transecte 1 Transecte 2 Transecte 3 Transecte 5Transecte 4



Concurso para la construcción y explotación, en régimen de concesión administrativa, de 
la nueva terminal de contenedores de la ampliación Norte del Puerto de Valencia
Plan Técnico y de Inversión    

TIL, filial de MSC

- Terminal automatitzada
- Grues operades per control remot 
- Transport horitzontal automatitzat, amb 

vehicles guiats automàticament

De moment, el sindicat
d’estibadors estima que hi haurà una 

pèrdua de treball net de 
500 llocs de treball



3) Actuacions NOVES i qüestions que 
NO es mencionen però que són necessàries



L’ampliació
augmentarà
greument els 

perjudicis per a 
la salut

a) Augment de tràfec rodat
Augmentar al doble els 6.000 camions que entren 
ara diàriament al port (uns 2.000 de Castelló) pot
empitjorar el problema de forma alarmant



En l’actualitat es 
superen amplament
els nivells legals de 

NOx en l’aire als barris 
propers al port.
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Obra civil del moll:  
400M€

Moll, accés submarí per 
el nord + ampliar V30: 

2500-4000 M€
[Finançament públic de 

negocis privats]

b) Accès Nord al port



Les naus de Carnival emeten 10 vegades 
més SOx que tots els cotxes europeus 

c) Terminal creuers



Sense les modificacions (algunes que ara volen retirar dient que no calen) 
...i sense les infraestructures ‘extra’ que no es nomenen ni inclouen als 
plans i avaluacions.... 
...NO és possible acomplir l’objectiu del port



Com és possible que qüestions 
tant importants i impactants
s’improvisen?  

I que no es compte amb el 
territori on s’instal·len?

�S’ha funcionat sense previsió, improvisant solucions sobre la marxa per 
donar avio a les necessitats peremptòries.

�Construccions de vials, redones, túnels, ponts, etc. que, al cap de pocs anys 
han sigut desmantellats, traslladats o enrunats pel canvi de la planificació.

ZAL !!!



Què suposa aquesta ampliació de negoci (privat)
per a València, àrea metropolitana i costanera?



Ingents quantitats de diners públics,  amb el resultat de:

→Agressió al territori: quedar-nos sense platges, destruir horta, posar en perill el Parc
Natural de l’Albufera

→Agressió a la ciutadania: contaminar més l’aire, soroll, ocupació d’espai públic, SALUT

→ Inversió pública per a benefici privat: paguem totes, financem negoci privat

→determinar el model de ciutat per als propers 100 anys sense un debat informat



Per això demanem:

Abandonar el projecte d’ampliació del port, donat que no respon a cap 
necessitat real. Eliminar el dic de la primera fase.

Reassignar les inversions públiques previstes per a l'ampliació del Port cap a 
altres sectors i necessitats urgents, que tindran, sens dubte, clars efectes positius 
sobre l'economia, el medi ambient i la cohesió social.

Nou model governança dels ports i qualsevol iniciativa derivada d’ells que done més 
veu i vot als territoris afectats i que es contextualitze a la situació eco-climàtica actual.


