
  Introducció i Objectius 

L’accessibilitat als ports, factor de desenvolupament de les activitats econòmiques 5 

1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
La globalització de la producció i la liberalització del comerç consolidaran la 
descentralització productiva, la deslocalització industrial i l’expansió del comerç. 
Aquests fenòmens tindran importants repercussions en el transport i la logística. 
 
Els ports es veuran 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. 
 
Amb aquest objectiu, la Comissió Europea pretén desenvolupar progressivament 
una xarxa transeuropea mitjançant la integració de les xarxes nacionals 
d’infrastructures de transport per terra, mar i aire de tot Europa. Malgrat tot, 
l’actitud dels països membres de la Unió Europea respecte el paper que haurien 
de jugar els seus ports marítims depèn en gran part de la situació i del significat 
econòmic d’aquests en el seu sistema de transport.  
Per tal d’aconseguir que el transport marítim estigui integrat en la xarxa de 
transport és necessari que la política de transports de les regions marítimes 
dediqui una atenció especial a les connexions terrestres dels ports, ja siguin 
viàries i/o ferroviàries. 
 
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. 
 
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 distancia, pel de hinterland logístic que el seu radi està 
en 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. 
 
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 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 i s’estudia el cas concret del Port de Barcelona, ja que un 
dels seus principals obstacles de creixement és l’escassa accessibilitat. 
Seguidament, el compararem amb els dos principals ports d’Europa, Rotterdam i 
Anvers. Aquests ports generen grans volums de trànsit i disposen de grans 
infrastructures i estan molt ben comunicats amb la resta d’Europa a través de 
diverses i extenses xarxes de transport. 
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Els diferents punts que es desenvoluparan seran els següents: 
 
- En primer lloc, es descriu breument la política comú de transports europea, 

on es descriuen les carències actuals en la xarxa transeuropea i es 
defineixen les noves actuacions per tal de millorar la integració dels modes 
de transport i aconseguir potenciar la intermodalitat en el transport. 

 
- En segon lloc, s’analitza el Port de Barcelona valorant la situació actual i 

les perspectives futures de les seves infrastructures portuàries, del tràfic 
que genera i en la seva àrea d’influència.  

 
- Amb més detall s’estudia l’accessibilitat actual del Port de Barcelona, 

subratllant les necessitats d’infrastructures que requereix el Port per a 
convertir-lo en un port competitiu a nivell europeu. En base a les carències 
actuals es descriuen les actuacions previstes per tal de millorar 
l’accessibilitat en el Port, tan a nivell viari com ferroviari. 

 
- Un punt clau a tractar, és l’impacte econòmic que genera el Port de 

Barcelona i com s’obté. També es valorà l’impacte que generarà aquest 
port de Barcelona un cop s’hagi produït la seva ampliació i la millora de 
l’accessibilitat. 

 
- S’estudien els ports de Rotterdam i Anvers, la situació actual, les 

actuacions que es preveuen i quins impactes produeixen.  
 
Finalment, es realitza una anàlisi comparatiu dels tres port des del punt de vista 
de les seves infrastructures i de l’impacte econòmic que provoquen. Aquesta 
anàlisi permet extreure una sèrie de conclusions sobre la importància d’una bona 
accessibilitat pel desenvolupament de les activitats econòmiques d’un port . 
 


