
   

L’accessibilitat als ports, factor de desenvolupament de les activitats econòmiques.  

 

 

RESUM  
 
El fenomen de la globalització de l’economia, la liberalització del comerç i del transport i la 
presència de la logística en els intercanvis comercials, estan provocant grans canvis en l’estructura 
del comerç mundial.  
 
Els ports es veuen directament afectats per la tendència cada vegada més intermodal dels 
transports. La intermodalitat serà la prestació bàsica i significarà obtenir una combinació modal 
com més adaptada millor a les necessitats dels fluxos de càrrega dels clients, garantint la qualitat 
del servei. 
 
Durant les últimes dècades, les relacions entre el port i el seu hinterland estan variant de forma 
gradual, substituint el concepte de hinterland geogràfic, que depèn directament de la distància, pel 
de hinterland logístic, el radi d’influència del qual és funció del nivell de prestacions que ofereix el 
port. En conseqüència, la competència entre ports consistirà en proporcionar els serveis logístics 
necessaris per tal de satisfer als clients. 
 
A més, els ports formaran part de la cadena logística de molts productes a través de serveis 
integrats, especialitzats i personalitzats de tipus post-industrial i pre-comercial, que faran 
augmentar el valor afegit de les mercaderies. 
 
L’accessibilitat d’un port, ja sigui interna o externa, té com a funció la gestió i la provisió de les 
infrastructures portuàries, aconseguint així la interconnexió i interoperativitat necessàries per a un 
eficaç servei de transport i de logística. 
 
L’objectiu principal de la present tesina és fer una anàlisi del rol que desenvolupa l’accessibilitat 
terrestre dels port com a factor de desenvolupament de les activitats econòmiques. Per això, 
s’estudia un cas concret; el Port de Barcelona, ja que un dels seus principals handicaps de 
creixement és la seva escassa accessibilitat. Aquest es compara amb els dos principals ports 
d’Europa, Rotterdam i Anvers. Aquests ports generen grans volums de trànsit, disposen 
d’importants infrastructures i estan molt ben comunicats amb la resta d’Europa a través de 
diverses i extenses xarxes de transport. 
 
També, es realitza una anàlisi comparatiu dels tres ports des del punt de vista de les seves 
infrastructures i de l’impacte econòmic que provoquen en l’actualitat i generaran en un futur. 
Aquesta anàlisi permet extreure una sèrie de conclusions sobre la importància d’una bona 
accessibilitat pel desenvolupament del port i de les seves activitats econòmiques. 
  
Per acabar, les conclusions extretes en l’anàlisi comparatiu s’apliquen al cas concret del Port de 
Barcelona i s’avaluen les seves previsions futures de creixement i els requisits que s’haurien 
d’assolir abans de l’any horitzó 2010, per tal de convertir el Port de Barcelona en el primer port 
euromediterrani. 
 


