
 València, 13 de juny de 2019

LA PLATAFORMA EL LITORAL PER AL POBLE DEMANA 
UNA MORATÒRIA SOBRE LA DECISIÓ DE L’AMPLIACIÓ 

NORD DEL PORT DE VALÈNCIA

El Port de València canvia en 2019 el projecte de macro moll nord , acosta els creuers 
contaminants als barris de Natzaret i el Grau i farà noves obres per acollir 100 bucs a 
l’any d’una petroliera amb una desfasada declaració d’impacte ambiental del 2007.

1.- El projecte d'ampliació nord del Port de València pràcticament duplicarà la seua 
capacitat, tindrà un profund i irreversible impacte i molt serioses implicacions, no 
solament econòmiques, socials i ambientals, sinó que condicionarà per sempre el 
model de ciutat i el model productiu de la ciutat i la seua àrea metropolitana ignorant 
que estem en una situació d’emergència deguda al canvi climàtic.

2.- El Port actua d'esquena a la Ciutat, li amaga les possibles repercussions i posa en 
marxa un procés accelerat interessadament, fins al punt que es podria arribar a decidir 
sobre la qüestió a la fi del juliol vinent, només per una comissió tècnica (!) obviant un 
procés d'informació i debat públics sobre la conveniència i format d'aquesta ampliació: 
un consell d'administració reduït no hauria d'aprovar una decisió d'aquesta 
transcendència, de conseqüències irreversibles, sense vindre precedida de major 
transparència i explicació sobre les implicacions que es deriven en un futur immediat.

3.- El Govern d’Espanya, la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València estan 
implicats en la necessària decisió, a més d’impulsar una revisió completa de la 
legislació sobre Ports de l’Estat, en la línia que el fan altres països, haurien de fer-se tot 
un ventall de preguntes indefugibles: 

- A qui beneficia esta decisió?
- Existeixen solucions pensades per a canalitzar un trànsit de camions que passarà 
d’uns 6000 diaris a quasi 12000, als que caldrà afegir els camions que accediran a la 
Zona d’Activitats Logístiques de la Punta, si finalment entra en funcionament?
- S’habilitarà un accés Nord? Si és així, De quin tipus? Túnel submarí? Túnel subterrani 
per la ciutat? Una altra opció?
- Existeix la intenció de comunicar la decisió de l'accés Nord una
vegada que l'ampliació ja siga irreversible encara que ja estiga decidit?



- Qui ha ponderat les conseqüències devastadores per a la ciutat d'un accident atés
que es transporten mercaderies perilloses?
- Existeixen informes solvents que hagen fet una exhaustiva avaluació ambiental 
estratègica d'aquesta ampliació? És suficient la que es va fer en 2007?
- Els diferents responsables dels tres nivells de govern (Ministeri de Foment, 
Generalitat Valenciana, Ajuntament de València) estan d'acord?
- Els membres que integren el consell d'administració donen suport de forma unànime 
a aquesta decisió de l'ampliació Nord? Si no és així, quina és la seua posició? L'han 
expressada en reunions del consell amb anterioritat?
- S'han considerat totes les opcions, inclosa la de no impulsar l'ampliació i traslladar la 
capacitat a ParcSagunt?
- S'ha valorat per part del Consell altres opcions com les que ara s'impulsen en 
diferents ports del món apostant per un vertader canvi de model productiu?
- La comissió Port-Ciutat coneix aquesta decisió i les seues implicacions i està d'acord?
- Algú ha pensat a obrir un debat ciutadà sobre aquesta decisió abans d'entrar en una 
fase irreversible?

4.- Sol·licitem al govern central, autonòmic i local:

- La declaració urgent d’una MORATÒRIA d’aquests plans d’ampliació 
- Que l’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL ES FAÇA PER PROCEDIMENT ORDINARI, llarg i 
detallat , i no acollir-se a la de 2007
- RESPONDRE a les preguntes anteriors amb transparència
- Propiciar un DEBAT SOCIAL sobre aquesta pretensió d'ampliació del Port de conseqüències 
irreversibles, per possibilitar QUE LA CIUTADANIA PUGA DECIDIR i no únicament una comissió 
tècnica.

5.- I per tractar tots aquests importants assumptes, demanem una reunió amb l’alcalde 
de València En Joan Ribó i Canut el més aviat possible

        Julio Moltó 
Portaveu de la PELPAP

        litoralperalpoble@gmail.com
   +34 655 41 10 17

A més de les associacions pertanyents a la PELPAP, signen aquesta demanda ciutadana
- Col·lectiu València Saludable
- Per l’Horta
- Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de València
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