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La Comunitat Portuària de Barcelona garanteix el
subministrament a indústries i ciutadans complint amb
les noves restriccions a l'activitat
El Reial decret llei 10/2020, del 29 de març, empara el funcionament d'infraestructures
crítiques com el Port de Barcelona
Les empreses de la Comunitat Portuària de Barcelona garanteixen el subministrament de productes a
la indústria i empreses essencials i el proveïment als ciutadans complint amb les noves restriccions a
l'activitat aprovades pel Govern i recollides al Reial decret llei 10/2020, del 29 de març.
Com a infraestructura crítica, el Port de Barcelona proporciona serveis essencials i les empreses que
operen al recinte portuari estan autoritzades a mantenir la seva activitat ja que duen a terme "activitats
que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de
producció de béns i serveis de primera necessitat".
El Port de Barcelona ha establert les mesures necessàries per assegurar la prestació dels serveis
essencials, tal com queda recollit en el Reial decret llei 10/2020, del 29 de març, que publicà ahir el
Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). En aquest sentit, tots els integrants de la cadena logística-portuària
−Policia Portuària i la resta de treballadors de l'Autoritat Portuària, estibadors, transportistes, pràctics,
remolcadors, amarradors, terminals, dipòsits de contenidors, consignataris, transitaris, agents de
duanes, operadors de ferrocarril, empreses de subministraments, de gestió de residus, Duana,
Capitania Marítima, serveis d'inspecció en frontera, Policia Nacional i Guàrdia Civil−, continuen al servei
de la societat en aquest estat d'alarma per garantir el correcte proveïment dels sectors prioritaris en la
lluita contra el COVID-19.
La presidenta de Port de Barcelona, Mercè Conesa, agraeix novament la tasca de tots aquests
professionals que durant l'estat d'alarma "estan complint amb la missió de garantir el correcte
subministrament de les mercaderies necessàries tant per a la indústria com per als ciutadans".
Recordem que la informació relativa al funcionament dels serveis del Port de Barcelona s'actualitza a
través de les xarxes socials i del portal web (www.portdebarcelona.cat/coronavirus).

