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5 IMPACTE ECONÒMIC DEL PORT DE BARCELONA 

5.1 Introducció  
 
L’impacte econòmic del port de Barcelona s’ha quantificat a través del avaluació 
de les relacions econòmiques que existeixen entre el Port i la resta dels 73 
sectors econòmics de Catalunya. L’estudi d’impacte econòmic del Port de 
Barcelona realitzat a l’abril de 1999 per l’Autoritat Portuària de Barcelona té com a 
característica metodològica diferencial la reconstrucció de la taula input-output de 
Catalunya amb la incorporació i individualització del sector econòmic del Port de 
Barcelona que anteriorment estava agregat al transport.  
 
Des de la perspectiva de contemplar el Port de Barcelona com una gran 
infrastructura territorial, el port també és un inductor d’activitat econòmica en els 
seu entorn, ja sigui a través de la localització d’empreses atretes per la presència 
del port, especialment empreses relacionades directament amb el transport i la 
logística, o de empreses amb activitats afavorides indirectament per la proximitat 
del port. 
 
El port de Barcelona, com a port al servei del comerç i d’una indústria cada cop 
més internacional, es conscient que la seva principal funció és precisament 
facilitar el comerç. Es per això, que la missió del Port de Barcelona, definida en el 
Pla Estratègic,  és contribuir a la competitivitat dels seus clients mitjançant la 
prestació de serveis eficients en relació amb les necessitats de transport, 
distribució terrestre i serveis logístics. En aquest context, quantificar l’impacte 
econòmic que genera l’activitat portuària significa mesurar la contribució del Port 
de Barcelona a l’economia a través del conjunt de serveis que presten les 
empreses de la Comunitat Portuària. L’indicador que s’utilitza és el valor afegit 
brut (VAB) de les operacions i serveis que es presten al Port.  
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Figura 66. Valor afegit generat pel Port de Barcelona.

5.2 Estructura de la Demanda i Producció 
 
La incorporació del Port de Barcelona com a sector propi en la taula input-output 
de Catalunya, permet avaluar les interrelacions del Port amb la resta de sectors 
de la economia. En concret, aquestes interrelacions venen expressades 
mitjançant la corresponent fila i columna de la taula I/O que quantifiquen la 
Producció (despeses i rentes generades) i la procedència de les vendes 
(ingressos) del Port de Barcelona, determinant la estructura productiva i 
l’estructura de la demanda del Port. 

 
 
 
 
 
 
 
Port de Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El volum d’inversió i contractació de treball realitzat per les empreses de la 
comunitat portuària – amb la finalitat de prestar un ample ventall de serveis que 
van des de les operacions en les terminals fins el transport terrestre, la logística i 
la personalització- generen un conjunt de rendes. Aquestes rendes estan 

Serveis Portuaris 

Rendes generades 

Transport 

Logística 

Personalització 

Renumeració assalariats 
-sous i salaris 
-cotització seguretat social 

Excedent brut d’explotació: 
-benefici abans d’impostos 
-cotització seguretat social 
-amortizacions de l’immobilitzat 
-despeses financieres

Valor Afegit 
Port de Barcelona

Inversions Ocupació 

Font: Memòria anual’99 del Port de Barcelona, A.P.B. (1999)
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Font: Impacte econòmic del Port de Barcelona, A.P.B. (1999)

Figura 67. Valor de la producció del Port de Barcelona

compostes per les remuneracions de  assalariats  ( sous i salaris més cotitzacions 
socials) i per l’excedent brut d’explotació (benefici abans d’impostos, 
amortitzacions de l’immobilitzat i despeses financeres). La suma de ambdues 
components, correspon al Valor Afegit generat per el Port de Barcelona. [20] 

5.2.1 Distribució de la Producció de serveis 
 
El valor econòmic de la producció equival al valor del recursos que el Port de 
Barcelona ha destinat al procés productiu de creació de serveis. En el any 1995, 
aquest valor va assolir un total de 578,94 milions d’euros [20],  l’import està format 
per: 
 

- Les compres de béns i serveis que ha efectuat el Port  als sectors 
proveïdors. 

- El valor afegit brut (VAB), format per la remuneració dels assalariats i 
l’excedent brut d’explotació. 

 
 
 
  
 
 
 
 
L’import de cada component i el tant per cent del total de recursos que representa 
estan resumits en el gràfic següent: 
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Figura 68. Distribució de vendes del Port de Barcelona l’any 1995

Font: Impacto económico del Port de Barcelona, A.P.B. (1999)

El 1% restant correspon al I.V.A no deduïble i als impostos nets de la producció. 
Cal destacar que el pes del VAB sobre el valor de la producció ( 74%) es situa per 
damunt de la mitja del sector serveis de Catalunya, on el valor afegit representa el 
50% del valor de la producció de serveis. Aquesta diferència ve explicada per la 
importància del factor treball que es situa com a la component més important del 
procés productiu del Port de Barcelona, absorbint el 45 % del recursos [20]. 

5.2.2 Distribució de les Vendes 
 
Els ingressos per vendes del Port de Barcelona, generades al 1995, als sectors 
de clients han estat de 578,94 milions d’euros. D’aquesta xifra, el 60% correspon 
a vendes que han estat efectuades a empreses industrials i comercials 
localitzades a Catalunya que constitueixen, com es desprèn d’aquests resultats, la 
font de demanda del Port de Barcelona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

També cal ressaltar que la influència del Port de Barcelona respecte a la 
distribució de les seves vendes va més enllà del seu rerepaís immediat. El 40% 
dels ingressos per vendes procedeixen de la resta d’Espanya (23%) i de 
l’estranger (17%), principalment del sud de França i de Portugal. 
 
Cal destacar en la demanda de serveis del Port, que els sectors més importants 
de l’economia catalana estan presents en la cartera dels principals clients del Port 
de Barcelona, per els quals el Port constitueix una infrastructura econòmica clau, 
tant per a la internacionalització de la producció i de les vendes, com per a 
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Figura 69. Ingressos per tipus de mercaderia del Port de Barcelona l’any 1995 

Font: Impacto económico del Port de Barcelona, A.P.B. (1999)

l’aprovisionament de les matèries primeres i de l’energia, que són essencials per 
als seus processos de producció. 

5.3 Anàlisis per tipus de càrrega 
La demanda i la producció del Port de Barcelona es descomponent en els 
següents tipus de mercaderies: 

- Automòbils 
- Càrrega general, formada per càrrega contenitzada i mercaderia 

convencional. 
- Sòlid a granel 
- Líquid a granel 

5.3.1 Descomposició Demanda per tipus de mercaderies 
 
Segons l’estudi d’impacte econòmic del Port de Barcelona, la major part del 
ingressos són degut a la càrrega general (convencional i contenitzada) amb un 
valor de 406,8 milions d’euros. El segon lloc correspon als automòbil que 
representen el 13% del total de les vendes. En tercer lloc hi ha el líquid a granel 
amb el 10% i per últim el sòlids a granel que generen un 7% de les vendes totals 
del Port [20]. A continuació es mostra el gràfic corresponent: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si distribuïm els ingressos per tipus de mercaderia depenen si provenen de les 
vendes a Catalunya, de les exportacions a la resta d’Espanya i de les 
exportacions a l’estranger, s’obté que la càrrega general juntament amb el 
segment del automòbils són les mercaderies amb major presència en les 
exportacions a l’estranger (19% i 24% de les seves vendes respectivament). 
També cal destacar que aproximadament una quarta part del ingressos del Port 
(23%) provenen d’empreses de la resta d’Espanya, amb una important 
participació del sòlid a granel, càrrega general i automòbils. 
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Figura 70. Distribució d’ingressos per tipus de mercaderia del PdB l’any 1995 

Font: Impacte econòmic del Port de Barcelona, A.P.B. (1999)

Figura 71. Valor de la producció per tipus de mercaderia del PdB l’any 1995 

Font: Impacto económico del Port de Barcelona, A.P.B. (1999)
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5.3.2 Descomposició Producció per tipus de mercaderies 
 
En l’anàlisi per tipus de càrrega, s’observa el mateix comportament que 
l’estructura productiva del Port de Barcelona, el treball és el factor més important, 
a excepció del dels líquids a granel que mostren una estructura productiva 
oposada a la resta de càrregues. El tipus de mercaderia de líquid a granel no 
necessiten un intensiu treball.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No obstant en termes de VAB generat (la suma de remuneracions de assalariats i 
l’excedent brut d’explotació), els líquids a granel igualen al segment d’automòbils i 
superen als sòlids a granel. 
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Font: Impacto económico del Port de Barcelona, A.P.B. (1999)

Figura 72. VAB per tipus de mercaderia del Port de Barcelona l’any 1995 

Figura 73. Estructura productiva per unitat de càrrega del Port de Barcelona l’any 1995

Font: Impacto económico del Port de Barcelona, A.P.B. (1999)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La càrrega general aporta el 70% del VAB del Port, els automòbils i els líquids a 
granel el 11% respectivament i els sòlid a granel el 7%. En definitiva, s’observa 
com es generen un major VAB en aquelles càrregues amb utilització intensiva de 
la mà d’obra i amb major prestació de serveis especialitzats a la càrrega. 
 

5.3.3  Descomposició Producció per unitat de càrrega 
 
En els apartats anteriors s’han mostrat els valors de la producció per tipus de 
càrrega, en aquest apartat es realitzen per unitat de producció, és a dir, en termes 
de €/Tn, sense considerar el trànsit total mogut en cada segment de càrrega. 
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Figura 74. Impacte econòmic total del Port de Barcelona l’any 1995.  
(V.A.B. en milions d’euros i Ocupació en nombre de treballadors) 

Font: Impacto económico del Port de Barcelona, A.P.B. (1999)

Aquest anàlisi explica un fet rellevant: els automòbils són el segment de càrrega 
que rep més prestacions addicionals a la càrrega efectuades directament pel Port 
de Barcelona, que són les que tenen més valor afegit. 
 
La participació del port de Barcelona en els processos de precomercialització i 
postvenda de les mercaderies representa una activitat rellevant des del punt de 
vista de les rendes que generen. La línia d’actuació que marca el Pla Estratègic 
d’orientació a les necessitats de la mercaderia a través de la prestació de serveis 
integrats i especialitzats ve confirmada no només per l’objectiu estratègic de 
convertir el Port de Barcelona en un nus logístic euromediterrani de primer ordre, 
sinó també en la generació de riquesa que suposa per a l’economia i que les 
simples xifres de tràfic no expliquen per si mateixes. 

5.4 Aportació del Port de Barcelona a l’economia  

5.4.1 Efectes  Catalunya i Espanya 
 
Durant l’any 1995, la contribució de l’activitat portuària de Barcelona en 
l’economia va suposar un total de 805,89 milions d’euros, que representava un 
1,07% del valor afegit brut generat a Catalunya i el 0,21 % del valor afegit brut 
d’Espanya. Aquesta aportació relativa al valor afegit brut català adquireix 
rellevància si es considera que Catalunya és la regió que té més pes en el valor 
afegit brut d’Espanya (19%). Cal destacar que en l’estudi d’impacte econòmic del 
Port de Barcelona, l’impacte s’ha referit a l’activitat de mercaderies i, per tant, s’ha 
prescindit de l’activitat lúdica del Port Vell i del tràfic de passatgers.  
 
Respecte a la contribució al treball en l’any 1995, el Port de Barcelona va genera 
un total de 16.104 llocs de treball que representaven el 0,75% de l’ocupació 
catalana i el 0,13% de la xifra d’ocupació a Espanya [20]. 

5.4.2 Efecte inicial i intersectorial 
 
L’impacte econòmic total del Port de Barcelona es descompon en l’impacte inicial i 
l’impacte intersectorial. 
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Taula19. Impacte econòmic total del Port de Barcelona l’any 1995

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’” Impacto económico del Port  
de Barcelona”, A.P.B. (1999) 

Efecte inicial 
 
Mostra la contribució del propi sector Port de Barcelona ( format per el conjunt 
d’empreses portuàries) sense considerar l’impacte sobre la resta de sectors 
econòmics, és a dir, el efecte inicial correspon al conjunt de rendes generades per 
les empreses que presten serveis portuaris. Aquest efecte inicial s’obté del VAB 
format per la remuneració d’assalariats i per l’excedent brut d’explotació del propi 
sector. 
 
El Port de Barcelona ocupa un lloc intermedi en termes de VAB generat pels 
sectors de la economia catalana, genera 427,9 milions d’euros, import que equival 
al 0,57 del VAB català. L’ocupació generada en l’efecte inicial és de 7.682 llocs de 
treball [20]. 
 
Efecte intersectorial 
 
L’efecte intersectorial és la suma dels efectes directes, indirectes e induïts i 
correspon a l’impacte de les activitat realitzades per el Port de Barcelona sobre el 
conjunt de sectors de l’economia. Les despeses produïdes per la pròpia activitat 
del Port, tant el necessari per el seu funcionament diari com el degut de les 
inversions efectuades, genera un efecte directe sobre l’economia. Els sectors 
proveïdors del port generen a la vegada una sèrie d’efectes indirectes a través de 
les seves compres a altres sectors. A la vegada, l’efecte induït correspon al 
consum produït per les rendes de treball generades per tots els efectes anteriors, 
produint així una nova cadena d’efectes sobre els sectors de l’economia. 
 
La demanda o compres del sector Port de Barcelona a la resta de sectors de 
l’economia  provoca un efecte d’arrossegament en la producció (efectes directes, 
indirecte i induïts) i el treball quantificat en termes d’impacte intersectorial de 
377,9 milions d’euros addicionals en el VAB del demés sectors de l’economia i de 
8.422 llocs de treball. 
 
A continuació, es mostra la descomposició de l’efecte intersectorial en directe, 
indirecte i induïts. 

 
 
 
 
 

5.4.3 Importància estratègica per a l’economia 
 

 VAB (M€) Ocupació 
Directe 128 2.484 
Indirecte 98,4 2.126 
Induït 151,51 3.812 
Total 377,9 8.422 
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El Port de Barcelona és una gran infrastructura inductora d’activitat econòmica en 
els seu entorn. Aquest entorn es caracteritza per una forta concentració d’activitat 
industrial i comercial. Les principals empreses de fabricació i distribució de tota 
Catalunya estan localitzades en un radi tant sols de 40 Km. del Port, el comerç 
exterior català és el més significatiu de tot l’Estat Espanyol i la regió rep la major 
part de la inversió industrial estrangera de l’Estat. 
  
Segons l’estudi d’impacte econòmic del Port de Barcelona, realitzat per l’Autoritat 
Portuària, un descens del valor afegit brut del Port provocaria un descens dels 
recursos de l’economia 2,3 vegades superior [20] . En aquest descens es veurien 
afectats, en més o menys proporció, pràcticament tots els sectors de l’economia. 
Aquests resultats demostren la influència que exerceix el Port sobre els seus 
sectors clients. Entre els 74 sectors productors de béns i serveis, el Port ocupa la 
posició 24 com a sector influent de l’economia catalana. 

5.5 Impacte econòmic del Pla Director del Port de Barcelona al 2011 

5.5.1 Inversions previstes  
 
Segons el Pla Director, el volum d’inversions en infrastructures, superestructures i 
equips de manipulació està xifrat en 1.631 milions d’euros, import valorat a l’any 
1997. El dilatat període d’execució de les obres obligarà a corregir les desviacions 
que es produeixin en els fluxos monetaris com a conseqüència de la inflació, i es 
passarà la xifra d’euros contats de l’any 1997 a euros corrents en cada període. 
L’esmentada correcció implica incrementar l’import global de les inversions del Pla 
Director fins a situar-lo en 1.863 milions d’euros [4]. 
 
Pel que fa a les inversions en superestructura i equips de manipulació, són 
actuacions orientades a proveir les infrastructures, de les instal·lacions 
específiques necessàries per a l’explotació de les zones destinades a l’activitat 
portuària (pavimentació, oficines, grues...). Segons el Pla Director, en el període 
1997-2011, la inversió en superestructura superarà els 68 milions d’euros i la 
inversió en equips de manipulació i instal·lacions pujarà a 508 milions d’euros [4]. 
 
Les inversions en infrastructures permeten el desenvolupament de l’activitat 
econòmica en l’àmbit portuari. L’import destinat a aquestes inversions al Pla 
Director puja a 1.286 milions d’euros [4]. Les infrastructures projectades es poden 
classificar en dues grans categories: 
 

- Infrastructures no generadores directes d’ingressos. Dins aquesta 
categoria es recullen aquelles infrastructures necessàries i 
imprescindibles per a la posterior prestació del servei i, per tant, per a 
l’obtenció d’ingressos i que comprenen, bàsicament, obres d’abric i 
accessos marítims de l’àrea portuària. Cal destacar, que degut a 
l’extremat grau de consolidació i l’escassa rendibilitat d’aquest tipus 
d’infrastructures, l’obtenció de fons per al seu finançament implica grans 
dificultats. 
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Taula20. Impacte econòmic del Pla Director del Port de Barcelona l’any 2010 

Font: Actualització del Pla Director, Determinació del les necessitats de finançament 
 (1997-2011 A.P.B. (1998) 

- Infrastructures generadores directes d’ingressos. Dins aquesta categoria 
s’engloben aquelles unitats que serveixen de base per a la prestació 
directa del servei portuari, tant als vaixells com a les càrregues, cosa que 
significa, sobretot, la construcció de molls i l’adquisició de terrenys. A 
diferència de les anteriors, aquest tipus d’obres requereixen un import 
menor per al seu finançament i genera una major rendibilitat. 

5.5.2 Impacte econòmic  
 
El Pla director també fa una avaluació de l’impacte econòmic de les inversions a 
través de variables principals que caracteritzen l’activitat de l’economia. Els 

resultats obtinguts són els següents: 
 
Les conclusions que el Pla Director obté de l’estudi d’impacte econòmic es 
mostren a continuació: 
 

- Les interrelacions de tot el conjunt dels sectors econòmics d’activitats, 
produïdes per la demanda d’inversió portuària, provoquen un impacte 
sobre la producció efectiva de Catalunya estimat en 2.808 milions 
d’euros, amb un efecte mitjà per sector xifrat en 38 milions d’euros. 

 
- En termes de producte interior brut, la inversió analitzada produeix un 

efecte equivalent a l’1,7% del PIB de Catalunya de l’any 1996, és a dir, 
contribuiria al PIB català amb un total de 1.422 milions d’euros. 

 

 
- El Valor Afegit Brut generat pe la inversió s’ha estimat en 1.452 milions 

d’euros, import equivalent a l’1,8% del VAB de Catalunya de l’any 1996. 
 
- Un dels efectes més importants generats per la inversió és el nombre de 

llocs de treball, que l’actualització del Pla Director ha estimat en 64.416, 
ocupació equivalent al 3% del total de llocs de treball que hi havia a 
Catalunya el 1996. 

  
Milions 
d'euros 

Llocs de 
treball Any  1996 

Impacte sobre Catalunya     % s/Catalunya
Producció efectiva 2.808  - 
Valor Afegit Brut 1.451  1,8% 
Producte Interior Brut 1.422  1,7% 
Ocupació generada  64.416 3% 
Impacte sobre el conjunt d'Espanya     % s/Espanya 
Producte Interior Brut 1.513  0,34% 
Renda fiscal 274  - 
Impacte sobre la resta del món       
Importacions generades 171   - 
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- La inversió també genera un augment de l’activitat econòmica arreu 

d’Espanya, en concret, l’augment de les importacions de Catalunya amb 
origen a la resta d’Espanya, més el propi augment del PIB català en un 
1,7% produeixen un increment del PIB d’Espanya d’un 0,34%, 
percentatge que representa una xifra de 1.514 milions d’euros. 

 
- L’efecte sobre la resta del món (importacions) s’aproxima a través de 

l’augment de les compres amb origen fora de Catalunya i d’Espanya 
generades per la importació de maquinària ( inversió en equip portuari) i 
d’altres béns, aquests últims com a conseqüència de l’increment de 
l’activitat econòmica de Catalunya. Aquest efecte s’ha valorat en 171 
milions d’euros. 

 
 
- Finalment, la renda fiscal generada per l’augment de la producció 

econòmica provoca un augment en la recaptació de tributs estatals de 
284 milions d’euros. Com a dada rellevant, cal dir que aquesta renda 
fiscal representa el 17,7% del total de la inversió efectuada per a 
l’ampliació del Port de Barcelona. 

 


