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1. Emissions de l’activitat portuària



1. Emissions de l’activitat portuària

EMISSIONSDE  NOx (en tones  

anuals)
1 Ferry 111,0

2 Ferry 53,2

3 Ferry 51,4

4 Ferry 49,0

5 Ferry 45,4

6 Ferry 39,9

7 Ferry 33,6

8 Creuer 29,4

9 Ferry 26,7

10 Creuer 26,0

TOTAL top 10   465,6

Els 10 vaixells que més emeten un cop   

atracats al moll sumen un total de 465,6        

tones de NOx en emissions de motors       

auxiliars, que representa   el 13,4% sobre el
total d’emissions de motors auxiliars  



Mapa d’immissions de NOx. Dades de 2017     

1. Emissions de l’activitat portuària

Mapa d’immissions de PM -10. Dades de   

2017 



Contribució relativa de les emissions del Port de Barcelona en la
qualitat de l’aire de la ciutat de Barcelona (BR, dades de        

2013)  
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Reducció de 

les emissions  

de vaixells  

Promoció del gas natural
com a combustible

alternatiu de transició

Nous esquemes de
bonificació ambiental 

dels vaixells  

Connexió elèctrica dels 

vaixells des de moll    

Línies de treball amb   

combustibles nets i   

zero carbon

Actuacions del port per reduir les emissions dels Vaixells          

2. Actuacions per millorar la qualitat de l’aire



Regulació de les operacions de    

bunkering de GNL 

Infraestructura de  

subministrament 
Promoció del GNL com a combustible en      

projectes pilot  

Descomptes i bonificacions als    

vaixells propulsats per GNL   

2. Actuacions per millorar la qualitat de l’aire: la promoció del gas natural 2. Actuacions per millorar la qualitat de l’aire: la promoció del gas natural 



Primeres operacions de bunkering de
GNL al creuer AIDA NOVA. Operacions
des d’abril 2019 amb la gavarra de     

SHELL 

2. Actuacions per millorar la qualitat de l’aire: la promoció del gas natural 



OPS des de generació distribuïda: motor 
de gas a moll o en gavarra      

� Solucions flexibles  

� Capacitat limitada per   

respondre a grans   

demandes 

� Inversions addicionals  

Connexió en alta a xarxa troncal
elèctrica

Petició a REE per connectar en alta per
electrificar molls des de dues Subestacions

Elèctriques

2. Actuacions per millorar la qualitat de l’aire: connexió elèctrica de vaixells



2. Actuacions per millorar la qualitat de l’aire: connexió elèctrica de vaixells



OMI: NOU LÍMIT 0,5% S per a tot el món

OMI: NECA AL MAR DEL NORD I MAR BÀLTIC. Els nous Vaixells han d’emetre
NOx segons tier III

UE:NOU LÍMIT 0,5% S per a mar territorial      

OMI: possible SECA i NECA al Mar      

MEDITERRANI

PORT DE BARCELONA: Electrificació progressiva del 80% dels molls    

PORT DE BARCELONA: Promoció i preparació per a rebre vaixells de gas natural       

2020 2021 202720232022 2024 2025 2026 2028 2029 2030

PORT DE BARCELONA: vaixells amb bateries per zero emissió a port   



Estimació d’emissions de NOx per a 2025 i 2030 en el escenari ÒPTIM

3. Objectius de millora
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4. Actuacions per descarbonitzar l’activitat portuària 

Potencial generador d'energia fotovoltaica en les
superfícies i cobertes de la zona portuària: 92

MWp instal·lats i 120 GWh de producció
elèctrica anual 

Actualment: 4,6 MWp en cobertes logístiques



El Port de Barcelona està estudiant el potencial generador d’energia eòlica a la zona portuària.
Màxim de 6 a 9 MW instal·lats amb una generació estimada d’entre 12 i 17 GWh d’energia
elèctrica anual.

4. Actuacions per descarbonitzar l’activitat portuària 



El Port de Barcelona ha signat el WPCAP        

El Port de Barcelona lidera un dels 5
Working groups: subministrament

d’electricitat i combustibles zero   

carboni a vaixells des de port       

4. Actuacions per descarbonitzar l’activitat portuària



Combustibles zero carbon per a Vaixells   

Hidrogen Metanol Amoni Sintètics Bio LNG Electricitat

Vaixells petits Fuell Cell 
Reformat a  

H2 i Fuell Cell   
Bateria 

Vaixells grans  Fuell Cell Fuell Cell Fuell Cell Fuell Cell 
Reformat a  

H2 i Fuell Cell   

Quins combustibles faran possible el repte de descarbonitzar totalment el transport marítim ? 

La propulsió serà elèctrica.

L’energia per la propulsió s’haurà d'obtenir amb energia renovable.   

L’energia per la propulsió serà variable i dependrà molt de la facilitat d’obtenció i de l’autonomia
requerida. 

• L’H2 serà opció per a vaixells petits. Per a vaixells grans el problema serà l’emmagatzematge a 

bord.
• Els portadors d’H2 (com Metanol, amoni i hidrocarburs sintètics) poden ser una bona opció per a

vaixells grans perquè usen cèl·lules de combustible i s’emmagatzemen en estat líquid
• El gas natural pot ser usat en cèl·lules de combustible previ reformat a H2     

4. Actuacions per descarbonitzar l’activitat portuària




