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3 PRESENT I FUTUR DEL PORT DE BARCELONA 

3.1 Localització 
 
La ciutat de Barcelona té una població de 1.508.805 habitants. En l’àrea 
metropolitana es concentren 3.037.763 persones. En total, en un radi de menys 
de 40 quilòmetres es pot parlar d’un mercat de 4 milions de consumidors. És una 
àrea que concentra les principals empreses industrials i de distribució de 
Catalunya que generen més del 55% del volum de vendes d’aquests sectors [2]. 
En aquesta àrea econòmica de Barcelona, es situa el Port de Barcelona que dóna 
servei a totes aquestes empreses amb comerç exterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Port de Barcelona, situat entre el Riu Llobregat i la ciutat Condal, està envoltat 
per la Ronda Litoral que és qui li dona accés viari. La Ronda limita la capacitat de 
transport terrestre destí/origen al Port de Barcelona, degut a que la via està 
saturada per el tràfic urbà i de mercaderies procedents del propi port. Cal destacar 
que el teixit urbà que envolta el port està forca desenvolupat, obstaculitzant els 
accessos tant viaris com ferroviaris. 
 
Malgrat la congestió en els voltants, el Port de Barcelona té molt bona posició 
geoestratègica per tal de poder presentar com una opció complementària als ports 
d’Europa del Nord. En primer lloc, té una proximitat al mercat europeu continental 
per als fluxos intercontinentals que busquen un punt d’accés a Europa. En segon 
lloc, Barcelona té, respecte l’Europa del Sud i el mediterrani, una situació 
immillorable per reequilibrar els fluxos de comerç Nord-Sud Transeuropeus. A 
més, el Port de Barcelona esta complementat amb una oferta logística molt 
important, mitjançant l’aeroport, el Centre Integral de Mercaderies del Vallés, el 
Consorci de la Zona Franca i Mercabarna [2]. 
 
 
 
 

Figura 6. Àrea econòmica de Barcelona

Font: Pla estràtegic del Port de Barcelona 1998-2010, A.P.B. 
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Cal destacar, que el Port de Barcelona disposa d’un dels centre més moderns de 
distribució intermodal d’Europa, la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL), que integra 
de manera efectiva els cinc modes de transport: marítim, aeri, ferroviari, viari i 
telemàtic. 

3.2 Superfícies i usos actuals 
 
Actualment el Port de Barcelona disposa d’una superfície marítima de 374 
hectàrees i una superfície terrestre de 795,5 hectàrees, de les quals 64 
corresponen a la primera fase del ZAL. El Port té 20 quilòmetres de línia de moll i 
un calat fins a  16 metres. El port disposa d’una àrea d’emmagatzematge formada 
per 124.619 m2 coberts i 2.291.437 m2 descoberts [3].  
 
En aquests moments el Port de Barcelona pot ser considerat com un tot que 
ofereix tres facetes amb característiques específiques diferents, si bé 
complementàries i íntimament lligades. Així, es pot distingir entre el Port 
Comercial, el Port Vell i la ZAL. L’àrea del Port Vell pot ser també qualificada com 
a port urbà o port ciutadà, i l’àrea de la ZAL com a port logístic. En la taula 
següent es mostra la superfície actual dedicada a cada una: 
 
 
 

 Superfície (ha) 
Port Comercial 675,9 
Port Vell 55,6 
ZAL 64 
Total 795,5 

 
  
 

Taula 1. Superficies actuals del Port de Barcelona 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Memòria Anual 2001 del PdB. A.P.B.

Figura 7. Posició geoestratégica del Port de Barcelona

Font: Pla estratègic del Port de Barcelona 1998-2010, A.P.B.  
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El Port comercial, a través de les seves terminals especialitzades, mou 
principalment les següents mercaderies: contenidors, automòbils, gas natural, 
productes petrolers, productes siderúrgics, ciment, potasses i fava de soja. Cal 
destacar la importància del Port de Barcelona en l’alt tràfic de passatgers que hi  
transcorren per ell. En l’annex 1 es troba un plànol general del Port del Barcelona 
indicant els diversos sector amb el que esta subdividit i les terminals 
especialitzades, també hi ha les superfícies i característiques tècniques de cada 
terminal. 
 
El Port de Barcelona disposa d’un dels centres més moderns de distribució 
intermodal d’Europa, la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL), que integra la manera 
efectiva els cinc modes de transport. Es tracta d’una infrastructura especialitzada 
d’alta qualitat que proporciona als seus clients una oferta immobiliària àmplia i de 
qualitat, una connexió intermodal completa, una gran gamma de serveis 
complementaris i de valor afegit, i una oferta completa de telecomunicacions 
(internes i externes). 
 
Actualment la ZAL del Port de Barcelona té una superfície de 64 hectàrees, quasi 
totalment ocupades per les 50 empreses instal·lades, amb 250.000 metres 
quadrats dedicats a magatzems i 45.000 metres quadrats per a oficines. Durant el 
2001, es van començar les obres d’urbanització dels terrenys de la segona fase 
de la ZAL, i es preveu poder oferir naus i oficines al segon semestre de l’any 
2003. Això permetrà disposar de 140 hectàrees més per a activitats logístiques 
[3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Port de Barcelona també disposa de terminals marítimes interiors, o ports secs, 
com és el cas de la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ) que actua com a 
plataforma de distribució per facilitar el comerç internacional marítim de la zona 
del Vall d’Ebre. La TMZ és un col·laborador neutral dels transitaris i altres 
operadors del comerç internacional que ofereix prestacions dissenyades per 
aconseguir un ús eficient del Port de Barcelona i un nivell de servei garantit. 
Aquesta terminal està situada a la zona d’activitats logístiques Mercazaragoza on 
disposa d’una nau, d’una superfície exterior per emmagatzemar contenidors i de 
mitjans de manipulació adequats per a aquest tipus de tràfic portuari. A la figura 9, 

Figura 8. Zona d’Activitats Logístiques del Port de Barcelona. 

Font: Memòria Anual 2001 del PdB. A.P.B.  

Z.A.L 
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mostra la situació de la TMZ i les seves connexions al ferrocarril i l’autopista de 
Barcelona-Madrid [3]. 
 
 

 
 
 
A part d’aquesta terminal marítima interior, el Port de Barcelona està 
desenvolupant altres ports secs, un a Madrid i l’altre a Toulouse (Sud de França). 
 

3.3 Perspectives futures 
 
El fenomen de la globalització econòmica, amb la liberalització del comerç i del 
transport, la innovació tecnològica i la presència de la logística en els intercanvis 
comercials, està provocant grans canvis en l’estructura del comerç mundial. 
 
Una conseqüència immediata d’aquest procés de globalització ha estat l’aparició 
de la competència global: cada cop més els mercat competeixen amb les 
mateixes regles de joc i oportunitats. El Port de Barcelona, com a port al servei 
d’un comerç i d’una indústria cada cop més internacional, és conscient que la 
competitivitat dels seus clients dependrà cada vegada més de la seva pròpia 
capacitat per adaptar-se a aquest entorn canviant.  
 
La gran aspiració del Port de Barcelona és convertir Barcelona en el primer port 
logístic del sud d’Europa, el nord d’Àfrica i del Mediterrani. Actualment, hi ha tres 
plans diferents, però complementaris i íntimament lligats, que defineixen quines 
directrius i actuacions s’han de realitzar per tal de convertir el port de Barcelona 
en el principal nucli de distribució. 
 
 
 

Figura 9. Terminal Marítima de Zaragoza 

Font: Memòria Anual 2001 del PdB. A.P.B.  

T.M.Z 
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3.3.1 Pla Delta 
 
A l’Abril de 1994 es va firmar el Conveni de Cooperació en Infrastructures i Medi 
Ambient del Pla Delta. L’objectiu d’aquest conveni era la col·laboració de les 
diferents administracions per afrontar tots aquells projectes necessaris per a 
transformar el Delta del Llobregat en una plataforma logística de primera 
magnitud, la millor de l’euromediterrani, adequant convenientment els seus dos 
grans equipaments bàsics: El Port i l’Aeroport. 
 
El Pla Delta té tres grans objectius: 
 

- Convertir a Barcelona en una plataforma de distribució i transport de 
primera magnitud en el sud d’Europa, amb unes infrastructures en un 
nivell competitiu de primer ordre. 

- Respectar al màxim els aspectes medi ambientals. 
- Coordinar e integrar en un únic pla els diferents plans i projectes 

sectorials. 
 
Per poder adequar el Delta del Llobregat als requeriments d’una plataforma 
logística, es necessari conduir tot un conjunt d’actuacions: 
 

- Pla Director de l’Aeroport. El Pla Director de l’Aeroport defineix una sèrie 
d’actuacions per tal d’ampliar l’Aeroport. La previsió marca que al 2005 
estaran finalitzades totes les obres amb una inversió total de 2475 milions 
d’euros. 

 
- Ampliació del Port de Barcelona i de la ZAL. Les actuacions estan 

recollides en el Pla Director del Port de Barcelona 1997-2011 i la inversió 
prevista serà de 1630 milions d’euros. 

 
- Desviament i canalització del riu Llobregat. La finalització de les obres del 

desviament i canalització de riu es preveuen en un termini de quatre 
anys. És l’actuació més emblemàtica i necessària per poder ampliar el 
Port de Barcelona. Amb el desviament del riu, la distància de la 
desembocadura actual a la futura serà de 2,5 quilòmetres cap al Sud. 

 
- Depuradora. La nova depuradora es troba al marge esquerra del futur riu 

Llobregat desviat. La central s’encarrega de depurar les aigües negres de 
bona part del Baix Llobregat i de Barcelona, que fins la posta en marxa 
de la depuradora s’abocaven directament al riu i al mar.  

- Pota Sud. La pota sud, mitjançant set quilòmetres, connecta la Ronda de 
dalt amb l’Aeroport, amb l’autopista A-16 i amb el cinturó litoral.  

 
- Autovia del Baix Llobregat. Descongestiona l’àrea del Baix Llobregat. 
- Ampliació de la Ronda Litoral des de Sant Joan Despí al Port. S’amplia a 

tres carrils en el tram entre la A-2 i la Zona Franca. Ampliació a quatre 
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carrils per banda des de la connexió amb la A-2 fins al nus de Cornellà. 
Des d’aquest punt fins el nus de Bellvitge l’ampliació és de tres carrils. 

 
- Connexió eix Llobregat-Ronda Litoral amb Port i ZAL. 

 
- Penetració ferroviària al Port i Aeroport. Desenvolupament de les línies 

de ferrocarril d’ample europeu per el transport de mercaderies. 
 

- Ramal de l’AVE Llobregat - Aeroport - Sants - La Sagrera 
 
- Arribada de la Línia 9 al Aeroport. Aquesta línia tindrà el seu origen en 

Badalona i seguirà un traçat per la zona nord de Barcelona paral·lel a la 
Ronda de Dalt.  

 
- Arribada de la Línia 1 del Metro a El Prat. Proposta de traçat amb tres 

estacions en el Prat. El projecte preveu l’ampliació del línia 1 des de 
l’estació de Feixa Llarga en l’Hospitalet fins al casc urbà de El Prat. 

 
 
 
Actuació Administració  Inversió 

(milions d’euros) 

Pla Director de l’Aeroport AENA - Ministeri Foment Pública: 1.275 
Privada: 1.200 

Ampliació del Port  Autoritat Portuària  1.630 

Desviament riu Llobregat Generalitat i  
Ministeri Medi Ambient 60 

Depuradora Depurbaix i EMSHTR 240 

Pota Sud Ministeri de Foment 54 

Autovia del Baix Llobregat Ministeri de Foment 183 

Ampliació de la Ronda Litoral Ministeri de Foment 51 
Connexió eix Llobregat-Ronda 
Litoral amb Port Ministeri de Foment S.D 

Penetració ferroviària al Port i 
Aeroport Ministeri de Foment S.D 

Ramal de l’AVE Ministeri de Foment S.D 

Línia 9 al Aeroport ATM i Ministeri de Foment 1.322 
Línia 1 del Metro a El Prat ATM i Ministeri de Foment S.D 
 
   

Taula 2. Actuacions i inversions del Pla Delta. 

Font: Elaboració pròpia. 
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3.3.2 Pla Director del Port de Barcelona 1997-2011 
 
Pla director del Port de Barcelona de 1989 
 
Al final dels anys vuitanta, i davant el perill que significava per al Port de 
Barcelona una possible saturació dels trànsits per manca de superfície 
d’explotació, es va definir una estratègia, a mitjà i llarg termini, que permetés 
l’expansió de l’espai portuari. El desenvolupament d’aquesta estratègia es va 
reflectir en l’informe Pla Director del Port de Barcelona, que servia de pauta per al 
desenvolupament del Port de Barcelona fins l’any 2010. De les principals 
conclusions i recomanacions derivades del Pla Director cal destacar [4]: 
 

- El desenvolupament del Port s’havia desplaçat de nord a sud, apropant-
se a les noves instal·lacions a la desembocadura del riu Llobregat. 

- L’abandonament de les operacions comercials del molls del fons del 
Port i la seva dedicació futura, dins l’anomenat Port Vell, d’activitats 
recreatives, no influïa de manera negativa en l’explotació del Port. 

- Es preveia una gran competència entre els ports a la mediterrània. 
- L’existència de la mateixa ciutat de Barcelona constituïa un dels 

rerepaïsos més importants de la Mediterrània. 
- No hi havia prou amb preveure la demanda i satisfer-la amb una oferta 

adequada, sinó que calia que l’oferta anés per davant de la demanda. 
- Es van plantejar diverses alternatives d’ampliació tenint en compte la 

possibilitat o no de modificar el traçat actual del riu Llobregat. 
- L’alternativa seleccionada es basava en el desviament del riu Llobregat 

cap al Sud-Oest en uns 2 quilòmetres de costa. Això comprenia la 
construcció d’un nou dic d’abric i la prolongació de l’actual, amb la qual 
cosa es creava prou espai abrigat per dur a terme els molls necessaris 
fins a l’any 2010. 

- Es recomanava l’estudi conjunt amb RENFE i la Generalitat de tota la 
xarxa interna i externa del ferrocarril. 

- També s’incloïa un programa d’obres d’infrastructures entre els anys 
1990-2010. 

 
Actualització del Pla Director del Port de 1989  
 
Amb l’aprovació del Pla Delta, en 1994, es fa indispensable actualitzar el 
programa de desenvolupament de les infrastructures contemplades en el Pla 
Director. A més, el creixement dels trànsits, en alguns casos per sobre de les 
previsions més optimistes del Pla Director, també obliguen a procedir a la seva 
actualització. 
 
L’Autoritat Portuària elabora el document “Actualització del Pla Director: 
Determinació de les Necessitats de Finançament” per estudiar les possibilitats de 
desenvolupament del Pla Director actualitzat fins l’any 2011, així com les 
limitacions per la seva posada en marxa. Aquestes limitacions es poden concretar 
d’una banda, en la lentitud d’execució del Pla Delta, sobretot el desviament del riu 
Llobregat i, de l’altra, en les dificultats per obtenir recursos financers necessaris 
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per al seu desenvolupament. Totes dues limitacions poden comprometre de 
manera seriosa el futur del Port si no es resolguessin [4]. 
 
En l’actualització, va ser necessari revisar i actualitzar els tràfics degut al gran 
creixement d’aquests, ja que havien de superar les expectatives més optimistes. 
Les noves previsions de tràfic i de medis de transport, han determinat les 
necessitats a satisfer i el tipus d’infrastructura a realitzar i els seu programa durant 
l’escenari considerat. Cal destacar que les previsions actualitzades, ja han sigut 
sobrepassades per els tràfics actuals. 
 
Infrastructures previstes en el Pla Director 
 
L’actualització del Pla Director, a partir de les noves necessitats determinades, 
elabora un Pla d’Infrastructures per al període 1997-2011, que inclou el disseny 
de les obres que cal executar, la seva planificació i valoració, com també el 
programa d’inversions. 
  
El creixement físic previst en el Pla Director del Port de Barcelona es sintetitza de 
la següent manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació es mostra la imatge futura del Port de Barcelona, al 2010 amb les 
noves terminals i la nova posició del riu Llobregat. 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 3. Evolució de les superíicies terrestres i marítimes del Port de Barcelona. 

Font: Actualització del Pla Director. Síntesis. 1998 
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La figura 11, compara gràficament la situació actual del Port de Barcelona i la 
situació prevista en el 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3 Pla Estratègic del Port de Barcelona 1998-2010 
 
El Pla Estratègic defineix un model del futur del Port de Barcelona i uns objectius 
cap als quals dirigir la seva gestió quotidiana. La voluntat del Pla  és unir els 
esforços de totes les empreses vinculades amb el Port de Barcelona, orientant les 
seves activitats cap al client i millorant la prestació de serveis. És la primera 
vegada que el conjunt d’empreses i institucions de la Comunitat d’un port reuneix 
els seus interessos col·lectius i acorda objectius comuns. 
 
L’objectiu estratègic del Port de Barcelona és el de convertir-se en el principal hub 
logístic euromediterrani. El port no només ha de concentrar la màxima activitat 
logística de l’àrea, sinó que s’ha d’expandir en tots els mercats pròxims i llunyans i 

Font: Memòria Anual 2001 del PdB. A.P.B  

Figura 11. Infrastructures portuàries actuals i futures. 

Font: Pla estratègic del Port de Barcelona 1998-2010. 

Figura 10. Ampliació del Port de Barcelona, 2.010. 
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integra-hi les cadenes de transport i logística que passin pel Port. Ser el primer 
hub logístic euromediterrani significa el desenvolupament simultani de dos grans 
funcions, en primer lloc la funció de Centre Intermodal i en segon lloc com a 
Plataforma de Distribució i Aprovisionament [2]. 
 
La raó de ser del port és afavorir la competitivitat dels seus clients a través de la 
prestació de serveis eficients. Uns serveis que responguin a les seves necessitats 
tant en transport marítim com en distribució terrestre i en serveis logístics. 
 
El Port de Barcelona creu que la demanda per part dels clients augmentarà sobre 
la base d’aquests factors claus [2]: 
 

- Ampliació del hinterland estratègic, és a dir, estendre el servei més enllà 
del port i de la seva àrea d’influència immediata. El hinterland estratègic 
del Port de Barcelona ha d’englobar una àrea de servei de 360 graus, 
que inclogui els mercats de la Península Ibèrica, el Magrib i part de 
França i Itàlia. 

- Integració de tots els serveis necessaris per al transport porta a porta de 
les mercaderies. Totes les funcions i especialitzacions. 

- Especialització de serveis, personalitzant-los al màxim. 
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3.4 Anàlisi del tràfic 

3.4.1 Evolució del tràfic del Port de Barcelona. 
 
En aquest apartat, es mostra un anàlisis del desenvolupament de les principals 
mercaderies que ha experimentat el Port de Barcelona en la última dècada.  
En primer lloc, s’analitza l’evolució de la composició de les mercaderies per tipus 
d’envàs i seguidament l’evolució de cada tipus de mercaderia. En segon lloc, es 
mostra l’evolució del tràfic de vaixells i de la càrrega total transportada. També es 
realitza un estudi del tràfic per tipus de navegació, diferenciant el tràfic en 
cabotatge i l’exterior. Finalment, s’avalua el tràfic per mode de transport terrestre: 
per carretera, ferrocarril i oleoducte. 

3.4.1.1 Estructura del tràfic de mercaderies per envàs. 
 
En la última dècada, el Port de Barcelona ha experimentat un creixement constant 
del tràfic de mercaderies, obtenint un tràfic total de 31.469.000 tones durant l’any 
2001. Els diversos tipus de tràfic es poden desglossar en: 
 

- Càrrega general contenitzada 
- Càrrega general convencional 
- Líquids a granel 
- Sòlids a granel 

 
A continuació es mostra l’evolució de l’estructura del tràfic de mercaderies, des de 
1992 fins l’any 2001: 
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Els valors corresponents a la gràfica anterior venen detallats a continuació, les 
unitats estan expressades amb milers de tones: 
 

Figura 12. L’evolució de l’estructura del tràfic de mercaderies del PdB (1992-2001) 
 

 Font: Memòria anual del Port de Barcelona 2001, A.P.B.
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La càrrega general 
 
La participació de la càrrega general en el tràfic total continua creixent, 
representant més de la meitat. Això ve donat per les característiques del rerepaís 
del Port, compost per una forta demanda de béns de consum i per la 
transformació de mercaderies d’alt valor afegit en un mercat en constant 
creixement. Durant l’any 2001, la proporció de càrrega general respecte al tràfic 
total era de 57,63% i la resta de les mercaderies un representava 42,37% [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La carrega general es divideix en dos grans grups: la càrrega general 
contenitzada i la convencional. A continuació s’analitza els dos tipus de càrrega 
per separat: 
 

 
 
 

  1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 

Càrrega contenitzada 5.701 5.144 6.096 6.981 7.628 

Càrrega convencional 1.899 1.772 2.442 2.420 2.466 

Líquids a granel 7.528 7.658 8.035 8.215 8.347 

Sòlids a granel 3.209 3.108 3.816 5.115 5.130 

Total 18.337 17.682 20.389 22.731 23.571 
 
   

 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 

Càrrega contenitzada 9.071 10.002 11.532 12.989 13.430 

Càrrega convencional 2.694 3.078 3.792 4.596 4.706 

Líquids a granel 8.045 7.238 8.500 8.966 9.515 

Sòlids a granel 5.077 4.407 4.053 3.254 3.818 

Total 24.887 24.725 27.877 29.805 31.469 

Taula 4. Evolució de l’estructura del tràfic de mercaderies del PdB (1992-2001).  

 Font: Memòria anual del Port de Barcelona 2001, A.P.B.

Figura 13. Participació de la càrrega general en el tràfic total del PdB (2001).  

 Font: Memòria anual del Port de Barcelona 2001, A.P.B.
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La càrrega general convencional 
 
El creixement d’aquest tipus tràfic l’han aportat, fonamentalment, les preparacions 
alimentàries, els efectes personals i la paqueteria, en el cabotatge. En l’exterior 
destaquen l’acer en planxes, els cotxes de turisme i els efectes personals.   
Durant l’any 2001, la participació de la càrrega convencional respecte la càrrega 
general ha estat d’un 26 %, i un 74 % per la càrrega contenitzada [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La càrrega general contenitzada 
 
Al llarg de la última dècada, la càrrega contenitzada ha experimentat un 
creixement extraordinari tan a nivell mundial, com al Port de Barcelona. Aquest 
increment és conseqüència del gran creixement del trànsit de les mercaderies 
elaborades, per a les quals el contenidor constitueix un sistema ideal de transport 
per via marítima, i gairebé exclusiu en travessies transoceàniques. 
 
Cal destacar la diferència entre el creixement absolut del nombre de contenidors i 
de la mercaderia contenitzada, degut a les polítiques restrictives en matèria de 
contenidors buits. 
 
A continuació, es mostra l’evolució de tràfic de càrrega general contenitzada al 
Port de Barcelona en el període de 1992 al 2001. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia 

Figura 14. Estructura del tràfic de la càrrega general del PdB (2001).  

Figura 15. Evolució del tràfic de càrrega general contenitzada del PdB (1992-2001).  

 Font: Memòria anual del Port de Barcelona 2001, A.P.B.



  Present i futur del Port de Barcelona 

L’accessibilitat als ports, factor de desenvolupament de les activitats econòmiques. 34 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

milers de tones

1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001

Líquids a granel 
 
En el 2001, el tràfic de líquids a granel han ascendit un total de 9.515.000 tones, 
aportant un creixement relatiu d’un 5% respecte l’any 2000. Aquest creixement 
correspon essencialment al tràfic exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tràfic de líquids a granel està classificat per dos grans grups, el tràfic dels 
hidrocarburs i el de la resta de líquids a granel. 
 

Tràfic d’hidrocarburs 
 
Durant l’any 2001 el tràfic de hidrocarburs o bé de productes petrolífers ha 
ascendit 8.064.387 tones. Aquesta quantitat representa el 85% del tràfic de  
líquids a granel i el 26% del tràfic total que es manipula al Port de Barcelona. 
El principal producte d’aquest grup és el gas natural, amb gran participació en el 
tràfic exterior, els altres productes que també han fet créixer aquest grup han estat 
el gasoil, la gasolina i el querosé. 
 

Altres líquids a granel 
 
Els altres líquids a granel han aportat, durant l’any 2001, un tràfic total de 
1.450.784 tones. Aquesta quantitat representa el 15% del tràfic de líquids a granel 
i el 5% del tràfic total que es manipula al Port de Barcelona. 
 
Entre els productes que presenten una evolució més positiva, cal esmentar els 
olis de palma a granel, la sosa càustica, els olis i els greixos animals i l’àcid 
sulfúric. 
 
Sòlids a granel 
 
Els tràfics a granel estan subjectes a fortes variacions que depenen de 
fluctuacions puntuals originades per un mercat amb un nombre limitat de fonts de 

Figura 16. Evolució del tràfic de líquids a granel del PdB (1992-2001).  
 

 Font: Memòria anual del Port de Barcelona 2001, A.P.B.
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decisió. En el període de 1995 fins al 2000, els sòlids a granel han seguit la 
tendència a la baixa a causa de la forta demanda del mercat interior per a ús 
local. Però durant l’any 2001, els tràfics de sòlids a granel han experimentat una 
fort increment del 17,32% impulsat, en el cas del cabotage, pel ciment. En el tràfic 
marítim exterior, la puja l’ha protagonitzada la soja, com a conseqüència de la 
nova composició dels pinsos, d’una collita insuficient de blat de moro a Espanya, i 
la nova línia regular amb Lió, que ha aportat 28.000 tones de blat de moro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automòbils 
 
Sense cap dubte, aquest és un tràfic que ha experimentat un dels creixements 
més espectaculars en els darrers anys en el Port de Barcelona. Aquesta evolució 
del tràfic d’automòbils al llarg del període comprés entre 1.992 i 2.001 es pot 
apreciar a la figura 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Evolució del tràfic de sòlids a granel del PdB (1992-2001).  
 

 Font: Memòria anual del Port de Barcelona 2001, A.P.B.

Figura 18. Evolució del tràfic d’automòbils del PdB (1992-2001).

Font: Memòria anual del Port de Barcelona 2001, A.P.B.
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Entre un 50% i 60% d’aquests fluxos són de sortida, corresponents a les factories 
de Seat en Martorell, Nissan en Barcelona i de General Motors en Figueruelas [5]. 
La major part d’aquest tràfic és d’exportació, també hi ha alguns que són tràfic de 
cabotatge des de el Port de Barcelona a altres ports de la Península. L’exportació 
es realitza tan a països europeus com a altres continents. 
 
Pel que fa a la importació (40-50%), el Port es utilitzat per diverses marques 
europees i japoneses (Daewoo, Nissan y Fiat, entre altres) com a centre de 
distribució de vehicles a la Península [5]. Bàsicament són importacions 
espanyoles procedents dels països del Far East i d’Itàlia. 
 
Únicament en dos anys hi ha hagut una davallada de tràfic d’automòbils en el Port 
de Barcelona. Durant l’any 1.999 s’ha produït una disminució del tràfic 
d’automòbils, situant-se en la xifra de 564.806 unitats, aquesta pèrdua de tràfic ha 
estat motivada per la disminució del nombre d’automòbils exportats [6]. Durant 
l’any 2.001, el sector de l’automòbil ha acusat l’entrada en funcionament de les 
noves terminals als ports amb què competeix, amb un tràfic de 613.073 unitats, 
generant una davallada del 4,84% respecte l’any anterior [3]. Un altre factor 
negatiu per aquest tipus de tràfic ha estat la retallada de l’exportació de vehicles 
cap a Amèrica del Sud i Turquia, com a conseqüència de les seves dificultats 
econòmiques. Tanmateix, el Port de Barcelona continua capdavanter en el tràfic 
d’automòbil a la Mediterrània. 

3.4.1.2 Evolució de tràfic de vaixells 
 
El nombre de vaixells que han fet escala al Port de Barcelona ha disminuït, però 
no l’arqueig total, que ha augmentat. Això és degut al fet que els vaixells són més 
grans. Aquest tonatge més gran dels vaixells pressiona la construcció de les 
noves infrastructures previstes en el Pla Director, per tal de poder donar-los 
servei. 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Evolució del nombre de tràfic de vaixells del PdB (1992-2001). 

Font: Memòria anual del Port de Barcelona 2001, A.P.B
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3.4.1.3 Evolució per tipus de navegació 
 
Atenent al tipus de navegació, els percentatges de tràfic del Port de Barcelona 
continuen mostrant la clara vocació internacional de les mercaderies que es 
transporten a través del port (80%), tot i que el tràfic de cabotatge, en relació amb 
el total de les mercaderies, ha mostrat un increment.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En l’anàlisi de mercaderies per tipus de navegació solament es considera el tràfic 
en cabotatge i en exterior. No es considera el tràfic d’avituallament i de pesca 
degut a que el percentatge d’aquests és mínim i no pertany en el nostre àmbit 
d’estudi. 

3.4.1.4 Evolució per mode de transport terrestre 
 
Del total de mercaderia transportada en vaixell i que es carregada o descarregada  
en el Port de Barcelona, una part important (87%) necessita transport terrestre 
(camió, tren, canonada) per entrar o sortir de la zona portuària i així completar la 
seva cadena logística. 
 
La participació de la carretera en el transport terrestre de mercaderies del Port de 
Barcelona, està als voltants del 75% de participació del total, imposant-se  a les 
altres dues modalitats (ferrocarril i canonada). En canvi, la participació del 
ferrocarril és molt baixa, amb uns percentatges al voltant del 10%. Això és degut a 
l’escassa accessibilitat ferroviària que hi ha al Port de Barcelona i a la inexistència 
de via amb ample internacional que connecti el Port amb els mercats del nord i 
centre d’Europa.  
 
Pel que fa al transport per canonada, la seva participació és al voltants del 15% 
sense gaires variacions. Cal destacar que un percentatge superior al 97% del 
trànsit per canonada correspon al gas natural. 
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Font: Memòria anual del Port de Barcelona 2001, A.P.B.

Figura 20. Evolució del tràfic de mercaderies per tipus de navegació (1992-2001) 
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El tonatge de mercaderies, en cabotatge i exterior, transportat per els diferents 
modes terrestres durant el període 1.999-2.001 es mostra a continuació: 
 
 

 
 1.999 2.000 2.001
Carretera 17.943.231 19.842.436 21.205.966
Ferrocarril 2.841.058 2.236.201 2.069.982

Oleoducte 3.882.579 4.000.779 4.130.486

Subtotal 24.666.868 26.079.416 27.406.434
Sense transport terrestre  3.209.858 3.725.475 4.062.796

Total 27.876.726 29.804.891 31.469.230
 
 
 
 
Si només es considera la càrrega transportada per mitjà terrestre, els 
percentatges de càrrega en cada mode de transports terrestre venen definits a 
continuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cal destacar que en el percentatge del ferrocarril s’ha considerat el que es mou a 
través de la terminal Teco-Morrot, i les càrregues Renfe i potases. 
Si solament es considera el percentatge que es mou a través de les terminals 
portuàries el percentatge seria un 3%. Aquesta és la dada que s’usa més. 
 
 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de les memòries anuals del Port de Barcelona 
de 1999, 2000 i 2001. 

2.000

Ferrocarril
9%

Oleducte
15%

Carretera
76%

1.999

Ferrocarril
12%

Oleducte
16%

Carretera
72%

2.001

Ferrocarril
8%

Oleducte
15%

Carretera
77%

Taula 5. Tràfic terrestre per modes de transport del PdB, en tones (1999-2001)  

Figura 21. Participació de cada mode de transport terrestre en el trànsit de 
mercaderies del PdB (1999-2001) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de les memòries anuals del Port de Barcelona 
de 1999, 2000 i 2001. 
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3.4.2 Previsió del tràfic 2001-2011 
 
A continuació es descriuen les previsions de trànsit al Port de Barcelona per al 
període comprès entre els anys 2001 i 2011.  
 
Per establir la previsió de trànsit d’un port s’intenta relacionar aquesta variació 
amb algun indicador macroeconòmic de referència. En l’actualització del Pla 
Director del Port de Barcelona, realitzat a l’any 1998, hi ha una previsió de trànsit 
fins l’any 2011 i utilitza com a indicador macroeconòmic el creixement del 
Producte Interior Brut (PIB), indicador habitualment utilitzat per descriure el 
creixement econòmic del país. El Pla Director estima que els trànsits creixeran 
igual que el PIB, el qual s’estima que creixerà una mitjana del 2,8% anual fins a 
l’any horitzó 2011 (segons previsions de la OCDE, La Unió Europea, La Caixa o el 
mateix Govern Espanyol) [4], més o menys un diferencial variable en funció del 
tipus de trànsit i producte que es tracti i en concordança amb les tendències 
pròpies de la mercaderia, la política comercial establerta i les opinions 
d’operadors del Port. 
 
Però el tràfic actual del Port està molt per damunt de la previsió reflectida al Pla 
Director del Port de Barcelona 1997-2011. Així, per exemple, durant l’any 2000 ja 
es va assolir el volum de contenidors que es va preveure inicialment per a l’any 
2003. Per tant, per fer una previsió al 2011 del tràfic que passarà per el Port de 
Barcelona, suposarem el mateix tipus de creixement que el Pla Director però a 
partir de les dades reals de l’any 2001. 

3.4.2.1 Previsions de les principals mercaderies per envàs  
 
S’analitza les previsions en dos tipus de conceptes: d’una banda es descriurà el 
creixement anual del tràfic total de mercaderies que passen per el Port i, de l’altra, 
es veurà la tendència de les mercaderies en funció del tipus d’envàs. 
 
Pel que fa al primer punt, apliquem els percentatges de creixement determinats en 
el Pla Director a les dades reals de moviment de mercaderies extretes de les 
Estadístiques de tràfic del 2001 del Port de Barcelona. A continuació es mostra 
una taula comparativa de les dues estimacions de tràfic: 
 
 
 

Any Pla 
director Creixement Nova 

previsió 
2001 27.636 2,5% 31.469 
2002 28.327 2,5% 32.256 
2003 29.044 2,5% 33.072 
2004 30.076 3,6% 34.247 
2005 31.159 3,6% 35.481 
2006 32.294 3,6% 36.773 

Any Pla 
director Creixement Nova 

previsió 
2007 33.486 3,7% 38.130 
2008 34.736 3,7% 39.554 
2009 36.049 3,8% 41.049 
2010 37.427 3,8% 42.618 
2011 38.875 3,9% 44.267 

Unitats: Milers de tones 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia 

Taula 6. Previsió de tràfic de mercaderies al Port de Barcelona (2001-2011). 
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La figura següent mostra la diferència entre les estimacions del Pla director i les 
dades reals de tràfic que hi ha hagut al Port de Barcelona al llarg del període de 
1997-2001. També es pot observar la nova previsió i com manté el mateix 
percentatge de creixement que el Pla director. 
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Un cop valorat el tràfic total de mercaderies que hi haurà al Port en els pròxims 
anys, s’analitza els moviments de mercaderies en funció de l’envàs. 
 
Càrrega general 
 
Està previst que aquest trànsit tingui el major creixement del conjunt analitzat. La 
perspectiva de creixement per aquest tipus de mercaderia serà importat a causa 
de la previsió de la manipulació de contenidors. Dins de la mercaderia general, es 
preveu que els grau de mercaderia general contenitzada manipulada respecte a la 
convencional augmenti any rere any. 
 
La previsió de tràfic s’obté seguint el mateix procediment que en el punt anterior. 
A continuació es mostra la taula de previsió de creixement del Pla Director i de la 
nova estimació a partir de dades reals. 
 
 
 

Any Pla 
director Creixement Nova 

previsió
2001 13.529 3,6% 18.136 
2002 14.011 3,6% 18.782 
2003 14.513 3,6% 19.455 
2004 15.275 5,3% 20.477 
2005 16.078 5,3% 21.553 
2006 16.926 5,3% 22.690 

 

 
 

Any Pla 
director Creixement Nova 

previsió 
2007 17.822 5,3% 23.891 
2008 18.766 5,3% 25.156 
2009 19.764 5,3% 26.494 
2010 20.817 5,3% 27.906 
2011 21.929 5,3% 29.396 

Unitats: Milers de tones 
 

Figura 22. Evolució i previsió de tràfic de mercaderies al Port de Barcelona (1997-2011).

Font: Elaboració pròpia 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 7. Previsió de tràfic de càrrega general al Port de Barcelona (2001-2011). 



  Present i futur del Port de Barcelona 

L’accessibilitat als ports, factor de desenvolupament de les activitats econòmiques. 41 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Milers de tones
Pla director Estadístiques de tràfic Nova previsió

Si es compara les estimacions del Pla Director amb les dades reals de tràfic, 
s’observa que el Port de Barcelona supera amb escreix les previsions realitzades, 
i evidència la urgència d’emprendre les obres d’ampliació recollides al mateix Pla 
Director, per dotar al Port de la base física necessària. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal com s’ha citat anteriorment, la càrrega general tindrà un gran creixement 
gràcies a l’augment del tràfic de contenidors. A continuació s’estudia més en detall 
la seva evolució. 
 
Contenidors 

 
La major part de la mercaderia general susceptible a ser contenitzada ja viatja en 
contenidor. El creixement del trànsit de contenidors tindrà una relació estreta amb 
el comerç de les mercaderies elaborades o semielaborades. En aquest context, la 
relació entre el creixement del trànsit de contenidor i el del PIB es pot situar, 
d’acord amb Ocean Shipping Consultants LTD, entre 1,5:1 i 2:1 [4].  
 
L’actualització del Pla Director, realitzat al 1996, planteja un creixement en el 
trànsit de contenidors al Port de Barcelona del 8% per a l’any 1998, del 7% en el 
període de 1999-2004 i del 6,5% per al 2005-2011 [4]. Però els trànsits de 
contenidors que hi ha hagut al Port de Barcelona en els últims anys és molt 
superior al que estima el Pla Director. Si apliquem els mateixos percentatges de 
creixement a partir de les dades reals de trànsit del 2001 obtindrem una nova 
previsió, més realista que la del Pla Director va fer.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Evolució i previsió de tràfic de càrrega general al PdB (1997-2011) 

Font: Elaboració pròpia 
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Font: Elaboració pròpia 

 
 
 

Any Pla 
director Creixement Nova 

previsió 

2001 1.232 7,0% 1.411 
2002 1.312 7,0% 1.509 
2003 1.397 7,0% 1.615 
2004 1.488 7,0% 1.728 
2005 1.585 6,5% 1.840 
2006 1.688 6,5% 1.960 

Any Pla 
director Creixement Nova 

previsió

2007 1.797 6,5% 2.088 
2008 1.914 6,5% 2.223. 
2009 2.039 6,5% 2.368 
2010 2.171 6,5% 2.522 
2011 2.312 6,5% 2.686 

Unitats: Milers de TEUs 
 
 
 
La figura 24 mostra gràficament la relació entre les previsions del Pla Director i els 
tràfics reals. També es pot observar com la nova previsió respecta els 
creixements definits en el Pla Director. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Evolució i previsió de trànsit de contenidors al Port de Barcelona (1997-2011)

Font: Elaboració pròpia 

Taula 8. Previsió de moviment de contenidors al Port de Barcelona (2001-2011). 
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Líquids a granel 
 
La previsió que el Pla Director fa per al conjunt de líquids a granel és un lleuger 
increment als voltant del l’1,5%-2% anual. Si apliquem aquests percentatges a les 
dades reals de tràfic del 2001 s’obté la nova previsió. La taula següent ens mostra 
els nous valors obtinguts i ho compara amb els estimats per el Pla Director. 
 
 
 

Any Pla 
director Creixement Nova 

previsió 
2001 8.459 1,6% 9.515 
2002 8.597 1,6% 9.670 
2003 8.738 1,6% 9.829 
2004 8.910 2,0% 10.022 
2005 9.088 2,0% 10.223 
2006 9.271 2,0% 10.428 

Any 
Pla 

director Creixement 
Nova 

previsió 
2007 9.461 2,0% 10.642 
2008 9.657 2,1% 10.863 
2009 9.859 2,1% 11.090 
2010 10.069 2,1% 11.326 
2011 10.286 2,1% 11.564 

Unitats: Milers de tones 
 

 
Si es compara les estimacions del Pla Director amb les dades reals de tràfic, 
extretes de les estadístiques de tràfics anuals que realitza el Port de Barcelona 
[7], [8], [9], [10] i [11], s’observa que el Port supera les previsions realitzades, a 
excepció de l’any 1998, que el moviment de líquids a granel té una gran 
davallada. La figura següent mostra la diferència entre la nova previsió i 
l’estimació del Pla director. 
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Entre les mercaderies de líquid a granel, dels més destacats i importants s’estudia 
en detall la previsió de tràfic en la pròxima dècada. En primer lloc s’analitza el Gas 
natural, ja que és un producte de gran importància per el Port, i seguidament els 
productes petrolers, tal i com el Gas-oil, la Gasolina i el Fuel. 

Taula 9. Previsió de tràfic de líquids a granel al Port de Barcelona (2001-2011). 

Font: Elaboració pròpia 

Figura 25. Evolució i previsió de trànsit de líquids a granel (1997-2011). 

Font: Elaboració pròpia 
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Gas natural 
 
Segons l’Actualització del Pla Director, el creixement de tràfic de gas natural serà 
d’un 2,1% en els primers anys i d’un 1,5% a partir del 2004. Aquest augment de 
tràfic és degut a que l’operador pretén incrementar significativament la seva 
capacitat d’emmagatzematge al Port de Barcelona i hi ha plans avançats 
d’instal·lar-hi una planta de cicle combinat. 
 
Si es compara les estadístiques de tràfic dels últims anys [7], [8], [9], [10] i [11], 
amb les estimades en el Pla Director, s’observa que el tràfic real entre els anys 
1997-2001 són inferiors als estimats. Aquesta desigualtat es mostra en la figura 
26. 
 
  

 
Any Pla 

director Creixement Nova 
previsió

2007 4.723 1,5% 4.531 
2008 4.794 1,5% 4.599 
2009 4.866 1,5% 4.668 
2010 4.939 1,5% 4.738 
2011 5.013 1,5% 4.809 

Unitats: Milers de tones 
 
 
Per estimar una previsió més acurada del tràfic de gas natural per a l’any horitzó 
2011, s’aplica els mateixos percentatges que el Pla Director però a partir de la 
última dada real de tràfic de que es disposa, és a dir, la del 2001. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Any Pla 
director Creixement Nova 

previsió

2001 4.271 2,1% 4.097 
2002 4.360 2,1% 4.182 
2003 4.450 2,1% 4.269 
2004 4.517 1,5% 4.333 
2005 4.585 1,5% 4.398 

2006 4.653 1,5% 4.463 

Figura 26. Evolució i previsió de trànsit de Gas natural al Port de Barcelona (1997-2011)

Font: Elaboració pròpia 

Taula 10. Previsió de manipulació de Gas natural al Port de Barcelona (2001-2011). 

Font: Elaboració pròpia 
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Productes petrolers 
 
En els pròxims anys els productes petrolers continuaran constituint el component 
principal de recursos del nostre pla energètic. 
 
D’entre els productes petrolers, cal destacar segons ordre d’importància el Gasoil, 
la Gasolina i el Fuel. En conjunt, la previsió per aquest conjunt de productes és 
alcista, tot i que analitzat separadament, hi ha productes que disminuiran la seva 
participació en el global de trànsit petroler [12]. Un exemple, és el Fuel que pot ser 
substituït per altres productes energètics més beneficiosos envers el medi 
ambient. 
. La taula comparativa següent mostra com s’ha obtingut la nova previsió i quins 
percentatges de creixement s’han considerat. Cal destacar, la gran diferència de 
previsió de l’any 2011, el Pla director estima un moviment de 2.836 milers de 
tones, mentre que si s’aplica els mateixos percentatges de creixement però partint 
de les dades reals del 2001, s’obté un valor de 4.238 milers de tones.  
 
 

Any Pla 
director Creixement Nova 

previsió 
2001 2.613 0,3% 3.905 
2002 2.624 0,4% 3.921 
2003 2.635 0,4% 3.938 
2004 2.659 0,9% 3.974 
2005 2.684 0,9% 4.011 
2006 2.709 0,9% 4.048 

 

Any Pla 
director Creixement Nova 

previsió 
2007 2.733 0,9% 4.084 
2008 2.759 0,9% 4.123 
2009 2.785 0,9% 4.162 
2010 2.810 0,9% 4.199 
2011 2.836 0,9% 4.238 

Unitats: Milers de tones  

  
 
La figura següent mostra gràficament la gran diferència entre el tràfic estimat per 
el Pla Director i les estadístiques reals de tràfic durant el període de 1997-2001, 
[7], [8], [9], [10] i [11]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 11. Previsió de tràfic del total de productes petroliers al PdB (2001-2011).  

Font: Elaboració pròpia 

Figura 27. Evolució i previsió de tràfic del total de productes petrolers al PdB (1997-2011)
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Font: Elaboració pròpia 
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Sòlids a granel 
 
Els tràfics a granel estan subjectes a fortes variacions provocant que la previsió 
d’aquest tipus de mercaderia sigui molt difícil d’estima. Clarament, es pot observar 
en la figura 28, la gran diferència entre la previsió del Pla Director i les dades reals 
de tràfic de sòlids a granel des de 1997 fins al 2001.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La nova previsió s’ha realitzat seguint el mateix procediment que en les altres 
mercaderies, aplicant els percentatges definits per el Pla Director a les últimes 
dades reals de tràfic de sòlids a granel en el Port de Barcelona. De la taula 
següent, que compara les dues estimacions, cal destacar la gran diferència de 
tràfic que es preveu a l’any horitzó 2011, el Pla Director preveu un tràfic de 6.661 
milers de tones, en canvi, amb la nova estimació el tràfic de sòlids a granel és 
molt inferior, unes 4.503 milers de tones. 
 
 
 

Any 
Pla 

director Creixement 
Nova 

previsió 
2001 5.648 1,3% 3.818 
2002 5.720 1,3% 3.867 
2003 5.793 1,3% 3.916 
2004 5.892 1,7% 3.983 
2005 5.993 1,7% 4.051 
2006 6.097 1,7% 4.122 

Any 
Pla 

director Creixement 
Nova 

previsió 
2007 6.204 1,8% 4.194 
2008 6.314 1,8% 4.268 
2009 6.426 1,8% 4.344 
2010 6.542 1,8% 4.422 
2011 6.661 1,8% 4.503 

Unitats: Milers de tones 
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Figura 28. Evolució i previsió de tràfic del total de sòlids a granel (1997-2011) 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 12. Previsió de tràfic del moviment de sòlids a granel al PdB  (2001-2011).  

Font: Elaboració pròpia 



  Present i futur del Port de Barcelona 

L’accessibilitat als ports, factor de desenvolupament de les activitats econòmiques. 47 

Font: Elaboració pròpia 

Automòbils 
 
La previsió a llarg termini és positiva, gràcies a la confiança que empreses com 
SEAT o Nissan, entre d’altres, dipositen al port com a punt de sortida de la seva 
producció, i també actua com a centre de distribució de vehicles procedents de 
factories europees i japoneses. El Pla Director del Port estima un creixement del 
2,9 %. Durant l’any 2001, el Port ja havia superat les expectatives de trànsit 
d’automòbils del Pla Director. Per tal de estimar la nova previsió, s’aplica el 
creixement del 2,9% a les dades de trànsit reals extretes de les estadístiques de 
tràfic que fa el Port de Barcelona cada any. 
 

 

En la figura 29 es pot observar les dues davallades de tràfic d’automòbils durant 
els anys 1999 i 2001, les raons estan explicades en el apartat 3.4.4.1 del present 
estudi. 
 
A continuació es mostra una taula comparativa de les previsions de trànsit del Pla 
Director i les noves estimacions: 
 
 
 

Any Pla 
director Creixement Nova 

previsió 
2001 580 2,9% 613 
2002 596 2,9% 631 
2003 614 2,9% 649 
2004 631 2,9% 668 
2005 650 2,9% 687 
2006 669 2,9% 707 

Any Pla 
director Creixement Nova 

previsió
2007 688 2,9% 728 
2008 708 2,9% 749 
2009 728 2,9% 771 
2010 750 2,9% 793 
2011 771 2,9% 816 

Unitats: milers unitats 
 

Figura 29. Evolució i previsió de trànsit d’automòbils al Port de Barcelona  (1996-2011).

Font: Elaboració pròpia 

Taula 13. Previsió de moviment d’automòbils al Port de Barcelona (2001-2011). 
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3.4.2.2 Previsions del tràfic de vaixells 
 
De les projeccions obtingudes en la manipulació de mercaderies fins a l’any 
horitzó, queda vinculada l’evolució del nombre de vaixells que operaran al Port de 
Barcelona. No obstant això, s’ha de diferenciar entre el nombre i l’arqueig dels 
vaixells. En aquest sentit, el Pla Director preveu incrementar anualment el nombre 
de vaixells segons que ho faci el PIB, mentre que el seu arqueig evolucionarà 
lleugerament per damunt del PIB.  
 
Si es realitza un anàlisis comparatiu entre les dades reals de tràfic de vaixells 
entre el 1997-2001 i l’estimació del Pla Director, s’observa que el tràfic real supera 
l’estimació.  
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Per estimar la nova previsió de tràfic s’utilitza la mateixa metodologia que en les 
mercaderies. A continuació es mostra dues taules amb les noves previsions del 
nombre de vaixells que faran escala al Port de Barcelona i de l’arqueig total que 
genera. S’observa la diferència de percentatge utilitzat en cada cas, s’ha de 
considerar que cada cop els vaixells són més grans i porten més càrrega. 

Figura 30. Evolució i previsió de tràfic de vaixells al Port de Barcelona (1997-2011).

Font: Elaboració pròpia 
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Unitats: Milers de vaixells 
 

Unitats: Milers de tones  
 
 

3.4.2.3 Previsions per modes de transport terrestre 
 
El Pla director del Port de Barcelona, també ha estimat la distribució del trànsit per 
els diversos modes de transport. Les seves previsions per a l’any 2011 són que el 
ferrocarril transport un 18,7% , la carretera un 66,2% i l’oleoducte un 15% [12]. 
Però, actualment amb la redacció del Pla Director Ferroviari, queden anul·lades 
les estimacions realitzades per el Pla Director del Port. El Pla Director Ferroviari 
estima una previsió de transport per ferrocarril d’un 30% per a l’any horitzó 2010 
[15]. Aquest augment en el ferrocarril afectarà al transport per carretera disminuint 
el seu percentatge. 
 

3.5 Hinterland i foreland  
 
El Port de Barcelona presenta una localització geogràfica adjacent a una gran 
àrea on es concentra una important activitat industrial i comercial que el diferència 
dels altres ports mediterranis. 
 
Situació actual 
 
La distribució del tràfic exterior del Port al rerepaís queda força concentrada en els 
mercats més propers, Catalunya i preferentment la província de Barcelona. En el 
comerç de càrrega general, aquest rerepaís s’estén cap als mercats del Nord-est 
Interior i Madrid. Aquest característica de concentració del tràfic en el mercat més 
proper es pot explicar pel fet que Catalunya compta amb un grau d’obertura a 
l’exterior dels més importants en el conjunt del comerç d’Espanya. El potencial 
comercial de la regió es pot considerar, per tant, com un dels principals motors 

Any Pla 
director Creixement Nova 

previsió 
2001 8.266 2,8% 8.651 
2002 8.498 2,8% 8.894 
2003 8.735 2,8% 9.142 
2004 8.980 2,8% 9.398 
2005 9.231 2,8% 9.661 
2006 9.490 2,8% 9.932 

Any Pla 
director Creixement Nova 

previsió 

2007 9.756 2,8% 10.210 
2008 10.029 2,8% 10.496 
2009 10.310 2,8% 10.790 
2010 10.598 2,8% 11.092 
2011 10.895 2,8% 11.402 

Any Pla 
director Creixement Nova 

previsió 

2007 130.092 3,3% 160.537 
2008 134.385 3,3% 165.835 
2009 138.820 3,3% 171.307 
2010 143.401 3,3% 176.961 
2011 148.133 3,3% 182.800 

Any Pla 
director Creixement Nova 

previsió 

2001 107.065 3,3% 132.121 
2002 110.598 3,3% 136.481 
2003 114.248 3,3% 140.985 
2004 118.018 3,3% 145.637 
2005 121.913 3,3% 150.444 
2006 125.936 3,3% 155.408 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 14. Previsió del tràfic de vaixells al Port de Barcelona (2001-2011) 
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econòmics del Port de Barcelona [13]. A continuació, es mostra la distribució de 
tràfic exterior del Port de Barcelona durant l’any 1997.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En les dades proporcionades per la taula anterior s’inclouen dades del comerç 
exterior marítim d’Espanya del 1997. En l’anàlisi, fet per l’Autoritat Portuària de 
Barcelona, s’exclou el tràfic de cru de petroli, els tràfic de trànsit i les tares de 
contenidors. 
 
Una segona lectura del rerepaís del Port de Barcelona és la que fa referència a la 
quota de mercat. Aquest indicador valora la participació del tràfic del Port en 
funció del comerç exterior generat als mercats del rerepaís.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 31. Distribució del tràfic exterior del Port de Barcelona (1997) 

Font: Memòria Anual 2000 del PdB. A.P.B 

Figura 32. Quotes de mercat del Port de Barcelona en volum (1997) 

Font: Memoria Anual 2000 del PdB. A.P.B.  
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El pes del comerç exterior de Catalunya al conjunt d’Espanya i el fet que més de 
la meitat d’aquest comerç s’encamini pel Port de Barcelona, explicaria que 
Barcelona sigui el primer port d’Espanya [13]. 
 
Si es realitza un estudi del foreland del Port de Barcelona, s’observa que els 
mercats forans de major presència al Port de Barcelona corresponen a les àrees 
de comerç de major proximitat geogràfica. El dinamisme mostrat per els 
intercanvis amb Amèrica Llatina, el creixement sostenible amb la ruta de l’Extrem 
Orient i un moderat creixement destacat al continent Africà són símptomes 
positius per estendre i consolidar la presència de Barcelona en aquests mercats 
[14]. 
 
 

 
 
 
Previsions futures 
 
Segons el Pla Estratègic del Port de Barcelona, un dels factors claus per convertir 
el Port en el primer hub logístic euromediterrani és ampliar el seu hinterland 
estratègic. 
 
Sense deixar de millorar el costat marítim, el Port de Barcelona ha d’efectuar un 
canvi cultural que comporta un afiançament del costat terrestre, mitjançant un 
eficient intermodalitat, i la generalització d’activitats logístiques i de serveis de 
valor afegit per donar un servei integrat i personalitzat als seus clients [14]. 
 
El Port de Barcelona ha de conquistar la centralitat en els seus mercats 
estratègics. Aquests mercats estratègics comprenen un hinterland de servei de 
360 graus que han d’abarcar la península Ibèrica, una part de Franca i Itàlia i el 
Magreb. 
 
A mesura en que es consolidi com a centre intermodal i plataforma logística, el 
Port de Barcelona estarà en condicions d’augmentar també el seu radi de 
transport i de distribució cap a Centre Europa, el Mediterrani i altres mercats. 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Distribució del comerç exterior en el foreland del P d B (1996) 

Font: Pla estratègic del Port de Barcelona. A.P.B.  
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El Port de Barcelona ha d’aspirar a constituir-se en el principal nus de connexió de 
l’anell del sud d’Europa i Mediterrani, especialment el Magreb, amb l’exterior, 
especialment amb l’Extrem Orient, Amèrica Llatina i el centre i nord d’Europa. 
Aquests mercats són el seu foreland estratègic. 

Figura 34. Hinterland Estratègic del Port de Barcelona. 

Font: Pla estratègic del Port de Barcelona. 


