
El 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va 
acordar i va publicar el document Transformar el nostre 
món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. 
17 Objectius i 169 metes centrades en les persones,  
el planeta, la prosperitat, la pau i les aliances.
L’Autoritat Portuària de València contribueix als ODS 
des de diverses perspectives i assumeix el lideratge 
en aliança amb la seua Comunitat Portuària. Aquest 
compromís s’aborda amb accions concretes que 
beneficien el conjunt de la societat, per a aconseguir 
avançar en la transformació necessària del nostre món.

En 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas acordó  
y publicó el documento Transformar nuestro mundo:  la Agenda  
2030 para el Desarrollo Sostenible. 17 Objetivos y 169 metas  
centradas en las personas, el planeta, la prosperidad, la paz  
y las alianzas.
La Autoridad Portuaria de València contribuye a los ODS desde 
diferentes perspectivas y asume el liderazgo en alianza con su 
Comunidad Portuaria. Este compromiso se aborda con acciones 
concretas que benefician al conjunto de la sociedad, para lograr 
avanzar en la necesaria transformación de nuestro mundo.
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Autoridad Portuaria de València
Facebook: @valenciaport
Twitter: @AutPortValencia
Instagram: @valenciaport
www.valenciaport.com

Horaris / Horarios

Exposció / Exposición: 
De dilluns a diumenge, de 11h. a 19h.
De lunes a domingo, de 11h. a 19h

Visites Ampliació Nord / Visitas Ampliación Norte: 
Informa’t en el Servei d’Atenció al Visitant de l’exposició 
Edifici del Rellotge
Infórmate en el Servicio de Atención al visitante de la exposición 
Edificio del Reloj

No pot haver un desenvolupament sostenible sense pau, ni pau sense 
desenvolupament sostenible. És responsabilitat de tots els països la 
col·laboració solidària a nivell mundial, perquè tots aconseguisquen 
els objectius, sense que ningú es quede arrere.
No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible. 
Es responsabilidad de todos los países la colaboración solidaria a nivel mundial, 
para que todos logren los objetivos,sin que nadie se quede atrás.

UN GRAN VIATGE COMPARTIT 
UN GRAN VIAJE COMPARTIDO

El desenvolupament sostenible només és possible en societats 
pacífiques, lliures de violència i temor. Per a això, és necessari que les 
institucions siguen eficaces, sòlides, inclusives i transparents i que 
rendisquen comptes. Com a organisme públic, l’Autoritat Portuària de 
València és una institució inclusiva, proactiva i solidària.
El desarrollo sostenible solo es posible en sociedades pacíficas, libres de 
violencia y temor. Para ello, es necesario que las instituciones sean eficaces, 
sólidas, inclusivas y transparentes y que rindan cuentas. Como organismo 
público, la Autoridad Portuaria de València es una institución inclusiva, proactiva 
y solidaria. 

PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES 
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Valenciaport promou, lidera i enforteix les aliances per a aconseguir un 
desenvolupament econòmic, social i sostenible en tots els àmbits i per 
a totes les persones.
Valenciaport promueve, lidera y fortalece las alianzas para conseguir un 
desarrollo económico, social y sostenible en todos los ámbitos y para todas las 
personas.

ALIANCES PER A ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS 
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
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Els Objectius de Desenvolupament Sostenible tenen el seu epicentre en 
les persones i estan aliniats amb els Drets Humans, drets individuals 
i col·lectius que han d’estar garantits.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen su epicentro en las personas  
y están alineados con los Derechos Humanos, derechos individuales  y colectivos 
que deben estar garantizados.

Totes les persones tenim el mateix dret a gaudir d’una vida pròspera  
i plena, i al fet que el progrés econòmic, social i tecnològic es produïsca 
en harmonia amb la naturalesa.
Todas las personas tenemos el mismo derecho a disfrutar de una vida próspera 
y plena, y a que el progreso económico, social y tecnológico se produzca en 
armonía con la naturaleza.

És imprescindible protegir la biodiversitat del planeta; lluitar contra la 
seua degradació, evitar que s’esgoten els recursos naturals i impedir la 
desaparició d’ecosistemes.
Es imprescindible proteger la biodiversidad del planeta; luchar contra su 
degradación, evitar que se agoten los recursos naturales e impedir la desaparición 
de ecosistemas.
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EL PLANETA EL PLANETALES PERSONES LAS PERSONAS LA PROSPERITAT LA PROSPERIDAD

QUE NINGÚ ES QUEDE ARRERE 
QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS

PROSPERAR AMB LA NATURALESA 
PROSPERAR CON LA NATURALEZA

EL PLANETA A LES NOSTRES MANS 
EL PLANETA EN NUESTRAS MANOS

Aportem - Port Solidari València- és una associació que ajuda a centres 
docents i associacions dels barris pròxims, que assisteixen a les 
persones més vulnerables, per a millorar les seues oportunitats.
Aportem - Puerto Solidario València es una asociación que apoya a centros 
docentes y asociaciones de los barrios próximos, que asisten a las personas más 
vulnerables, para mejorar sus oportunidades.

FI DE LA PROBRESA 
FIN DE LA POBREZA

A través d’APORTEM subministrem aliments bàsics i saludables  
a col·legis i entitats amb finalitats socials, per a garantir una nutrició 
adequada de menors i famílies en situació de desavantatge social.
A través de APORTEM suministramos alimentos básicos y saludables a colegios  
y entidades con fines sociales, para garantizar una nutrición adecuada de menores 
y familias en situación de desventaja social.

FAM ZERO 
HAMBRE CERO

Generem un entorn laboral saludable.
Generamos un entorno laboral saludable.

SALUT I BENESTAR 
SALUD Y BIENESTAR

Formem professionals en l’àmbit portuari i som el primer port espanyol que 
impulsa un projecte de Formació Dual en col·laboració amb la Generalitat 
Valenciana, la Comunitat Portuària i Instituts d’Educació Secundària.
Formamos profesionales en el ámbito portuario y somos el primer puerto español 
que impulsa un proyecto de Formación Dual en colaboración con la Generalitat 
Valenciana, la Comunidad Portuaria e Institutos de Educación Secundaria.

EDUCACIÓ DE QUALITAT 
EDUCACIÓN DE CALIDAD

Colaborem, a través d’APORTEM, en programes soci-educatius amb 
diferents associacions per a aconseguir la inclusió social de les dones 
víctimes de violència masclista, refugiades de guerra i, especialment, 
aquelles en situació d’extrema precarietat.
Colaboramos, a través de APORTEM, en programas socio-educativos con distintas 
asociaciones para lograr la inclusión social de las mujeres víctimas de violencia 
machista, refugiadas de guerra y especialmente aquellas en situación de extrema 
precariedad.

IGUALTAT DE GÈNERE 
IGUALDAD DE GÉNERO

Hem eliminat la gespa de la majoria de les rotondes i incorporat espècies 
autòctones per a reduir el consum d’aigua. A més, aprofitem part de les 
aigües de refrigeració de la nostra planta de climatització per a aigualejos 
i neteja de vials.
Hemos eliminado el césped de la mayoría de las rotondas e incorporado especies 
autóctonas para reducir el consumo de agua. Además, aprovechamos parte de las 
aguas de refrigeración de nuestra planta de climatización para baldeos y limpieza 
de viales.

AIGUA NETA I SANEJAMENT 
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

El Port de València és el primer port d’Europa a incorporar l’hidrogen per 
a propulsar part de la maquinària que s’utilitza a les Terminals.
El Puerto de València es el primer puerto de Europa en incorporar el hidrógeno 
para propulsar parte de la maquinaria que se utiliza en las Terminales.

ENERGIA ASSEQUIBLE I NO CONTAMINANT 
ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINABLE

L’ocupació que es crea en els ports de València, Sagunt i Gandia és 
equivalent a la que generen els sectors valencians del tèxtil i el calçat 
junts. Els ports són sinònim d’activitat econòmica i d’ocupació.
El empleo que se crea en los puertos de València, Sagunt y Gandia es equivalente 
al que generan los sectores valencianos del textil y el calzado juntos. Los puertos 
son sinónimo de actividad económica y empleo.

TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC 
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Amb el projecte No Plàstic, volem eliminar un milió de botelles de plàstic 
a l’any de les instal·lacions.
Con el proyecto No Plàstic, queremos eliminar un millón de botellas de plástico al 
año de las instalaciones. 

PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLE 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

Treballem per a aconseguir l’objectiu Zero Emissions de gasos efecte 
d’hivernacle en 2030, avançant-nos dues dècades a l´objectiu de la 
Unió Europea.
Trabajamos para conseguir el objetivo Cero Emisiones de gases efecto invernadero 
en 2030, adelantándonos dos décadas al objetivo de la Unión Europea.

ACCIÓ PEL CLIMA 
ACCIÓN POR EL CLIMA

Diàriament l’embarcació “Limpiamar” neteja les aigües interiors i es fan 
controls periòdics per a garantir la qualitat de les aigües i assegurar la 
vida de les espècies que habiten al port.
A diario la embarcación “Limpiamar” limpia las aguas interiores y se hacen 
controles periódicos para garantizar la calidad de las aguas y asegurar la vida de 
las especies que habitan en el puerto.

VIDA SUBMARINA 
VIDA SUBMARINA

Col·laborem amb altres organismes per a facilitar el niu de les espècies 
protegides durant el seu període de reproducció.
Colaboramos con otros organismos para facilitar el anidamiento de las especies 
protegidas durante su periodo de reproducción.

VIDA D’ECOSISTEMES TERRESTRES 
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

Valenciaport és pioner en matèria d’innovació en camps com ara la 
digitalització, l’automatització, l’energia i el medi ambient, nous models 
de negoci i operatives portuàries de zero emissions.
Valenciaport es pionero en materia de innovación en campos como la 
digitalización, automatización, energía y medio ambiente, nuevos modelos de 
negocio y operativas portuarias de cero emisiones.

INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES 
INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

La col·laboració de l’Autoritat Portuària de València amb la Conferència 
de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD)  
en matèria de cooperació internacional es remunta a la fi dels anys 90.
La colaboración de la Autoridad Portuaria de València con la Conferencia  
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en materia  
de cooperación internacional se remonta a finales de los años 90.

REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS 
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

Gràcies al compromís d’acostar els ports a les seues ciutats, València, 
Sagunt i Gandia gaudeixen d’antics espais portuaris, ara destinats  
a ús ciutadà.
Gracias al compromiso de acercar los puertos a sus ciudades, València, 
Sagunt y Gandia disfrutan de antiguos espacios portuarios, ahora destinados 
a uso ciudadano.

CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES 
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES


