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Títol de la iniciativa :
Establiment d’una Àrea de Control d’Emissions a la Mediterrània.
Contingut de la iniciativa :
El transport de persones i de mercaderies per via marítima és essencial per a garantir el benestar
i la prosperitat de les ciutadanes i ciutadans de les Illes Balears. Per tant, ha de ser una prioritat
política del govern de les Illes Balears la preservació de les comunicacions marítimes així com
l’establiment de les condicions logístiques que garanteixin una oferta suficient i a la vegada
ordenada, equilibrada i sostenible del turisme de creuers als principals ports de les Illes Balears.
Però la preservació de la necessària i legítima activitat econòmica s’ha de fer (també per que fa a
les comunicacions per via marítima) de manera respectuosa amb el medi ambient així com
vetllant (de manera capital) per la salut de les persones.
Segons dades oficials del govern d’Espanya referides a l’any 2016, el tràfic marítim internacional
representava el 40% de les emissions de NOx (òxid nítric i diòxid de nitrògen) a l’atmosfera, el
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44% de les de SOx (triòxid i diòxid de sofre) i el 22% de les de partícules fines (PM2,5), sempre
en relació al total de l’Estat espanyol.

Actualment, les normes que regulen l’ús de combustibles i el posterior tractament de les emissions
de gasos que obliguen als sectors industrial i de l’automoció terrestre no vigeixen pel transport
marítim. Per tant, és pràctica bastant comú entre les navilieres (tot i remarcables excepcions) l’ús
de combustibles altament contaminants, fins el punt que (segons càlculs oficials) el proper any
2020, les emissions dels vaixells a l’àmbit de la Unió Europea podrien superar les emissions
terrestres de NOx i SOx.
En consonància amb el que es proposa en aquesta iniciativa, els països del nord d’Europa van
acordar el 2015 d’establir una Àrea de Control d’Emissions (que afecta al Mar del Nord, el Bàltic i
el canal de la Màniga) per al SOx (des de 2015) i per al NOx a partir de 2021. Així, els vaixells que
operen les rutes afectades, des de 2015 han d’estar propulsats per combustibles amb el màxim
d’un 0,1 de sofre o bé han d’instal·lar sistemes de neteja de gasos amb el mateix objectiu. De fet,
els vaixells de nova construcció que vulguin operar a l’esmentada Àrea de Control d’Emissions
han de complir uns determinats estàndards que redueixen de manera dràstica les emissions de
NOx. Aquesta regulació ha permès de millorar la qualitat de l’aire en més d’un 50%.
Segons informes de l’associació Transports & Environment (que disposa d’importants suports per
part de la Comissió Europea i remarcables organismes oficials de distints països), només els
grans creuers turístics de luxe d’una sola companyia (Carnival Corporation) emeten 10 vegades
més contaminació aèria per SOx que tots els cotxes matriculats a la Unió Europea.
No es tracta, en tot cas, de demonitzar cap activitat econòmica legítima sinó de garantir que la
mateixa sigui compatible amb la preservació del medi ambient i la salut de les persones. Així,
segons informava recentment l’Agència EFE tot referint-se al mateix informe de Transports &
Environment, els 50 creuers que van operar el 2017 al port d’Eivissa van emetre devers 8.038
kilos de SOx, quan les emissions causades de manera conjunta pels vehicles terrestres de l’illa
van significar 1.092 kg de diòxid de sofre.
En aquest sentit, el passat Mandat l’ajuntament d’Eivissa ja va aprovar una Declaració
Institucional demanant la creació d’una Àrea de Control d’Emissions tal com es planteja en
aquesta iniciativa.
Val a dir que un informe oficial del govern francés ha determinat que una Àrea de Control
d’Emissions (com la que aquí es proposa d’impulsar) podria reduir la contaminació de l’aire
(provocada pels vaixells) a la mediterrània en un 50%, es podrien evitar devers 6.000 morts
prematures a l’any i es generaria un estalvi d’almenys 8.000 milions d’euros en costos sanitaris.
És del tot innecessari de remarcar aquí l’afectació que tot el que s’ha exposat significa per la
condició insular de la nostra comunitat, atesa la nostra dependència de la via marítima per al
transport de persones i de mercaderies així com de la transcendència econòmica de l’activitat
comercial local vinculada al turisme de creuers.
És del tot imprescindible que les mesures a adoptar ho siguin de caràcter internacional i vinculin a
tota la integritat de les costes i ports del mediterrani, més enllà de l’àmbit polític i territorial
depenent de la Unió Europea. En cas contrari, es podrien generar greus perjudicis en fomentar de
manera indirecta la competència deslleial entre ports i la derivació de vaixells a rutes contràries a
la conveniència de la nostra Comunitat Autònoma.
Per tot açò, els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent PROPOSICIÓ NO DE
LLEI
1.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el govern
d’Espanya a impulsar davant la Unió Europea totes aquelles mesures que siguin
necessàries per a la reducció d’emissions contaminants al mar mediterrani per part dels
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2.

3.

vaixells, d’acord amb les estratègies globals de lluita contra el canvi climàtic i la
contaminació.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el govern
d’Espanya a impulsar davant la Organització Marítima Internacional (OMI) la creació
d’una Àrea de Control d’Emissions (ECA) destinada a la reducció progressiva a tot el
mar mediterrani de les emissions contaminants per part dels vaixells, tant si són
destinats al turisme de creuers, al transport regular de persones i mercaderies com al
de càrrega a la demanda.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el govern
d’Espanya a impulsar que totes aquelles mesures impulsades ho siguin de manera
coordinada a tot l’àmbit del mediterrani per tal de permetre el manteniment de la
competitivitat portuària així com la preservació de les rutes i activitats econòmiques
tradicionalment establertes, tot evitant que la no adequació a les noves normes
afavoreixi la competència deslleial i a la vegada la perdurabilitat de les emissions
contaminants.

Damià BORRÀS I BARBER
Assabentament grup,

Alejandro LÓPEZ I SORIA

Miquel ENSENYAT I RIUTORT

Silvia CANO I JUAN
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