PLA D'EMPRESA DEL PORT DE
BARCELONA
OBJECTIUS 2021

SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL: TRANSICIÓ ENERGÈTICA
▪ Descarbonització de l'activitat marítima-portuària i desenvolupament del nou model energètic.
▪ Creació d'una entitat amb l'objectiu de gestionar la xarxa d'energia del Port.
▪ Generació d'energia renovable en sol portuari.
▪ Promoure la mobilitat sostenible de totes les empreses del Port.
▪ Digitalització completa de la mobilitat ferroviària de mercaderies en contenidor.
▪ Construcció de la terminal Est en substitució de la terminal del Morrot i de la terminal d'Autopista
ferroviària a l'antiga llera del Llobregat
▪ Llançament dels treballs de construcció dels nous accessos viaris i ferroviaris a la zona sud del Port.
▪ Execució de les obres necessàries per permetre la circulació de trens de fins a 750 metres de longitud al
corredor de Barcelona – Zaragoza.
▪ Dotar de noves instal·lacions i serveis les terminals interiors principals del Port.
SOSTENIBILITAT ECONÒMICA: COMPETITIVITAT
▪ Promoure la implantació de noves activitats del sector de l'automoció.
▪ Automatització de processos i ús intensiu de la Intel·ligència artificial.
▪ Aprofundir en la transparència de processos, dades i informació de cara a clients i societat.
▪ Ordenació d'accessos i mobilitat.
▪ Pla de telecomunicacions de l'APB.
▪ Avançar en l'ordenació i explotació de l'activitat ferroviària.
▪ Definir ofertes logístiques competitives i diferencials.
▪ Promoure Barcelona internacionalment com a plataforma multipaís de sectors emergents.
▪ Orientar sòl logístic limítrof al port cap a tràfics marítims.
▪ Ampliació i modernització del Moll Adossat.
▪ Millorar accessos al Moll Adossat.
▪ Remodelar el Moll de l'Energia.
▪ Concentració del tràficde contenidors a l'àrea d'expansió.
▪ Modernitzar les instal·lacions del Moll Contradic.
▪ Desenvolupar les infraestructures necessàries.
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SOSTENIBILITAT SOCIAL: CAPITAL HUMÀ
▪ Atreure talent i generar coneixement.
▪ Garantir la integració sociolaboral de les persones amb discapacitats i risc d'exclusió social.
▪ Proporcionar una informació veraç i transparent sobre l'activitat portuària.
▪ Millora de la permeabilitat del port i la mobilitat amb l'entorn metropolità.
▪ Promoure la cultura i la identitat portuària i fomentar el coneixement del Port entre la ciutadania.
▪ Adaptar els espais del Port Vell a l'entramat humà.
▪ Millorar la protecció portuària.
▪ Potenciar la ciberseguretat.
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