Reformes Marina Port Vell
Agents: Salamanca Group - Autoritat Portuària de Barcelona - Generalitat de Catalunya - Ajuntament de
Barcelona
Principals conflictes:
· Canvi d’ús portuari
per noves activitats
d’ús privat.
· Nova edificació en
ribera de mar que
defuig la vigent Llei de
Costes 22/1988, de 28
de juliol, aprofitant
que es troba dins dels
terrenys del port.
· La modificació de la
Marina Port Vell no
garanteix els objectius
d’aquesta Llei, que té,
d’altres:

Descripció del projecte segons els promotors:
Estat de realització: En execució.
A finals del 2011 s’iniciaran les obres per transformar la marina en un dels millors ports
del món per a vaixells de gran eslora. El nou disseny que s’ha proposat per a Marina
Port Vell oferirà 150 amarradors amb capacitat per a iots de fins a 180 metres d’eslora i
inclourà instal·lacions per tal de garantir l’oferta de serveis de la millor qualitat i una
seguretat integral, així com serveis nous i millorats, com ara, pallols al port, accés de
vehicles i estacionament a tots els amarradors per a vaixells de gran eslora i una zona
per a tripulacions amb sala de descans (crew lounge), cafeteria, terrassa i piscina.
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www.marinaportvell.com/ca/content/current-plan

Imatges

-Garantir l'ús públic del
mar, de la seva ribera i
de la resta del domini
públic maritimoterrestre,
sense més excepcions
que les derivades de
raons d'interès públic
degudament justificades.
- Regular la utilització
racional d'aquests béns
en termes concordes
amb la seva naturalesa,
les seves finalitats i amb
el respecte al paisatge,
al medi ambient i al
patrimoni històric.

· Tancament de la
zona amb alta
seguretat.
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· Pèrdua de superfície
de mar per a la
construcció
d’aparcaments.
· Impacte sobre un
espai de valor
historicomarítim.
· Pressió urbanística i
social sobre el barri de
la Barceloneta.
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Referències

Web Marina Port Vell http://www.marinaportvell.com/es (28/03/2013)
Vídeo del projecte http://youtu.be/bpdox8xQT60 (28/03/2013)
Plataforma Defensem el Port Vell http://defensemportvell.wordpress.com/qui-som/ (28/03/2013)
Vídeo versió crítica http://youtu.be/XZGEzVYWSJs (28/03/2013)
Transformació de la Marina Port Vell del 13/02/2013
http://territori.scot.cat/cat/notices/2013/02/transformaciO_de_la_marina_port_vell_barcelona_3194.php
Web grup inversor http://salamancacapital.com/ http://www.salamanca-group.com (28/03/2013)
Vecinos y académicos proponen un Port Vell marinero como alternativa a los yates, del 15/02/2013
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20130215/54365409278/port-vell-marinero-alternativayates.html#ixzz2Kz0ipYbf
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