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RESUM 

L’objectiu del meu treball final de màster en Nàutica i Transport Marítim està dividit en 
dues parts. El primer objectiu del treball és cercar informació de les principals 
indústries que aporten benefici econòmic al món marítim. 

Els principals camps d’investigació d’aquest treball són els ports, les drassanes, els 
desballestaments, la pesca, les armades, les plataformes off-shore i la nàutica 
d’esbarjo. Aquesta recerca pretén enfocar l’economia de la indústria d’una forma 
general, analitzar mundialment com afecten aquests camps a la indústria marítima. 
Posteriorment fer una anàlisis més exhaustiva i mencionar cada una d’elles i el seu 
impacte a escala més reduïda. 

Una vegada explicats els diversos camps que es relacionen amb l’economia marítima, 
el segon objectiu d’aquest treball és explicar les funcions principals de la cadena de 
subministrament, les millores que s’hi poden adquirir i comentar quina podria ser la 
seva evolució al llarg dels anys. El motiu d’aquesta última recerca, és principalment 
per la importància que existeix en la cadena de subministrament, i que a més a més 
s’hi veu integrada en els diferents camps prèviament explicats. 

 

 

 

ABSTRACT 

The main purpose of my final master's degree in Nautical and Maritime Transport is 
divided in two parts. The first objective of the work is to find information about the main 
industries that bring economic benefits to the maritime world. 

The main fields of search for this work are ports, shipyards, dismantling, fishing, navy, 
off-shore platforms and recreational boats sailing. This research aims to focus the 
economy of the industry in a general way, analyze globally how these fields affect the 
maritime industry. Later, make a more comprehensive analysis and mention each one 
of them and their impact on a smaller scale. 

Once explained the various fields that benefit the maritime economy, the second 
objective of this work is to explain the main functions of the supply chain, the 
improvements that can be acquired and comment on what could be its evolution 
throughout the years. The reason for this last research is mainly due to the importance 
that exists in the supply chain and which, moreover, is integrated in the different fields 
previously explained. 
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1.  Introducció  
 

En aquest treball final de màster m’agradaria explicar els diferents sectors que 
influeixen en l’economia marítima mundial, aquests factors poden estar directament o 
indirectament relacionats amb el món marítim; el que pretenc és comentar i mencionar 
aquetses principals activitats. 

Bé doncs, per començar a parlar d’economia comentaré breument termes a tenir en 
compte per entendre millor aquest món. 

L’economia es la ciència social que estudia la forma en què la societat gestiona els 
seus recursos. Consisteix en la producció, distribució, intercanvi i consum de béns i 
serveis. 

El sistema econòmic és la manera en què s’organitza l'economia d'un país determinat, 
és a dir, és el mecanisme que determina què es produeix, com es produeix i com es 
distribueix la producció entre la població.  

Històricament només hi ha hagut tres tipus de sistemes econòmics: els que es basen 
en la tradició, el sistema d'economia autoritària o planificada i el sistema d'economia 
de mercat. En l'economia de mercat, els individus i les empreses prenen les decisions 
sobre producció i consum a través de la seva interacció en els mercats. En canvi, en 
l’economia planificada aquestes decisions les pren una autoritat central, segons dades 
científiques (Bernanke i Frank 2007). 

Els sistemes econòmics de les societats actuals tenen elements tant de l’economia de 
mercat com de l’economia planificada, per aquest motiu s’anomenen economies 
mixtes. En les economies actuals, els individus s'especialitzen en determinades 
tasques del procés productiu que després comercien en els mercats per a obtenir els 
béns que necessiten. Per al comerç dels diferents béns i serveis s'utilitza el diner com 
a mitjà de pagament.  

Les entitats econòmiques es poden agrupar en: les llars, les societats no financeres, 
les societats financeres, el govern i les entitats sense ànim de lucre. Els governs 
intervenen en l'economia mitjançant la regulació dels mercats, la provisió de béns 
públics, la recaptació d'impostos i pagament de subvencions i transferències, 
controlant l'oferta monetària, etc. 

Molt lligat a aquests principis econòmics, és important mencionar i explicar la llei de 
l’oferta i la demanda, ja que avui en dia els preus es fixen segons aquests termes. 

L'oferta i la demanda designen respectivament la quantitat de béns o serveis que els 
actors d'un mercat estan disposats a vendre i/o a comprar a un preu donat. 
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Aquesta confrontació d'interessos, en la qual venedors i compradors volen obtenir els 
màxims beneficis, és la que permet fixar el preu de les mercaderies de manera 
satisfactòria. 

Per tant, el punt d'equilibri entre preu i quantitat de producte venut no és fix, sinó que 
fluctua segons les circumstàncies; és la llei de l'oferta i la demanda. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Grafica 1. Curva llei oferta i demanda. Font: edu365 cat xtec 

 

El preu P d'un bé és determinat per l'equilibri entre les dues corbes de demanda D i 
d'oferta S (S de supply en anglès). El gràfic ensenya l'efecte d'un augment de la corba 
de demanda de D1 a D2 : el preu P i la quantitat total Q venuda augmenten tots dos. 

 

1.1 La producció 

La producció és una activitat realitzada per una entitat econòmica en la qual s'utilitza 
mà d'obra, capital i béns i serveis per obtenir altres béns i serveis.  

El Producte Interior Brut (PIB) es defineix com el valor dels béns i serveis produïts en 
un país durant un any un cop deduïda la part consumida en la producció. És la mesura 
més utilitzada del volum d'una economia. L'economia més gran del món és la 
dels Estats Units, seguidament la de  la Xina. Tanmateix, diferències en el PIB es 
poden deure tant a diferències en el nivell de producció com a diferències en els preus. 
Per aquest motiu s'utilitza la paritat del poder adquisitiu a l'hora de comparar el PIB de 
diferents països.  
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La quantitat de béns i serveis que es produeixen en una economia depèn de la 
quantitat de treball, capital humà, capital físic i de la tecnologia. Aquests recursos 
s'anomenen factors de producció i el creixement de les economies depèn de l'evolució 
d'aquests factors. El capital són béns durables produïts que s'utilitzen en la producció 
d'altres béns. Disposar de capital permet poder produir més béns per al consum però 
per tal d'obtenir capital s'ha de renunciar al consum d'una part de la producció. En les 
economies de mercat, el capital és de propietat privada i es pot comerciar. En canvi, 
els treballadors no es poden vendre o comprar, només es pot comerciar la força de 
treball.  

 

1.2 La distribució 

La distribució de la producció es realitza o bé venent-la a través del mercat o bé 
subministrant-la gratuïtament o a preus no de mercat. Aquest segon canal de distribució el 
realitza el govern i les entitats sense ànim de lucre, sobretot per a productes com 
l'administració pública, la defensa, l'educació i la salut. Una part de la producció no es 
distribueix sinó que és usada pels propis productors.  

Com que una part de la producció s'obté adquirint-la a través del mercat, la seva distribució 
entre la població depèn de la distribució de la renda. La distribució de la renda es pot 
desagregar en dues etapes: distribució primària i secundària. La distribució primària de la 
renda fa referència a com la renda generada en el procés productiu es distribueix entre els 
factors de producció (treball i capital) i el govern. La proporció de la renda que reben els 
treballadors s'ha mantingut constant fins als anys 80, quan en molts països ha començat a 
disminuir. La distribució secundària de la renda consisteix en el cobrament i pagament 
de transferències corrents, com per exemple impostos sobre la renda i la riquesa, 
contribucions a la seguretat social, subsidis d'atur i pensions. La renda que tenen els 
sectors després de la distribució primària i secundària és la renda de la qual disposen per 
a consumir o estalviar, s'anomena renda disponible.  
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2.  Visió general del sector marítim 
 

Una vegada feta l’explicació a grans trets dels principis bàsics de la economia, com 
ara també alguna llei, podem enfocar aquests mateixos coneixements al món marítim. 
En ell també s’hi veuren reflectides aquestes lleis o principis. Trobo interessant 
comentar que el sector marítim és com un mirall on s’hi reflecteix l’economia de cada 
país, és a dir, si el sector marítim a Espanya està en auge i amb números positius, ja 
sigui en llocs de treball, en infraestructures, en vendes, etc, de ben segur que 
significarà que el país segueix una bona marxa i va en augment econòmic. 

El sector marítim té una importància crucial per a les societats modernes. No obstant 
això, el públic en general té una percepció limitada de la seva influència i el paper que 
juga com un element essencial en termes de desenvolupament social i econòmic i com 
una font potencial excel·lent d'ocupació i oportunitats, amb diversos milions de 
persones que actualment treballen en activitats i empreses, directament i indirectament 
relacionades amb els oceans i mars de tot el món.  

Històricament, la navegació, ha experimentat una contínua tendència en auge tant en 
les seves flotes com en el volum. La navegació ha estat el principal mitjà de transport, 
així com un enllaç de comunicació per la connexió de les ciutats costaneres, països i 
continents. Juntament amb el transport ferroviari, el transport marítim és el més 
econòmic i més eficient per viatjar i transportar mercaderies des del punt de vista 
ambiental. 

 

Imatge 1. Retrat del comerç marítim a l’edat mitjana. Font: EducaLab. 
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En paral·lel amb l'extraordinari augment de les activitats marítimes tradicionals, el 
sector marítim ha experimentat quantitativa i qualitativa expansió amb l'aparició i el 
desenvolupament de dos nous centres de creixement industrial: les exploracions 
marítimes de petroli i la indústria de la producció i el sector dels creuers.  

L'enorme creixement de la població mundial i el consegüent augment de les 
necessitats d'energia, en els països desenvolupats i en desenvolupament, exigeixen 
un augment de l’exploració i producció d'hidrocarburs marítims. Una nova era de la 
producció d'energia possibilitada per nombrosos èxits en l'exploració, perforació, 
emmagatzematge i tècniques de transport comparables als de la indústria espacial, 
que ocupa molts països en operacions de perforació mar endins en 74 països de tot el 
món. 

D'altra banda, la indústria de creuers ha experimentat un creixent procés de 
popularització a tot el món, arribant a un nivell d'enorme importància en l’economia 
mundial, amb més i més creuers i embarcacions d'esbarjo a ports de tot el món. 

Les activitats marítimes continuen expandint-se, portant beneficis a la població mundial 
gràcies a l'augment de l'eficiència dels recursos tècnics i humans. Comerciants marins, 
la indústria del petroli, la pesca comercial i de creuers, formen part de la indústria del 
futur, i el sector marítim ja és un catalitzador clau per al desenvolupament 
socioeconòmic, el desenvolupament i la competitivitat internacional en un món 
canviant. Les noves empreses i les organitzacions estan sorgint i estan establint-se a 
Europa, Àsia i Nord Amèrica. 

Deixant de banda la seva evolució històrica i l'estructura actual en grups regionals amb 
l'homogeneïtat i la vinculació entre els seus constituents, el sector marítim es compon 
d’organitzacions i activitats com ara el transport, la indústria naval (enginyeria naval, 
les empreses de construcció i el sector de subministrament de materials), el comerç de 
la pesca i l'aqüicultura, el sector dels creuers i d'oci,  ports esportius, les fonts 
d'energia marina, ciències de recerca i marines, acadèmies i centres de formació 
marítima, els serveis professionals d'una àmplia varietat d’activitats marítimes, les 
associacions professionals i les organitzacions i sindicats per defensar els drets dels 
treballadors i professionals al mar. 

D'acord amb la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament 
(UNCTAD), avui en dia, el 80 per cent del comerç mundial en volum i més del 70 per 
cent del comerç munidal per valor són transportats per mar i són manejats pels ports 
de tot el món. Aquestes accions són encara més destacades en el cas de la majoria 
dels països en desenvolupament. Sense enviament de la importació i exportació de 
mercaderies a l'escala necessària per sostenir el món modern no seria possible. 
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El comerç marítim segueix creixent, aportant beneficis per als consumidors a tot el 
món a través dels costos de transport competitiu de mercaderies. Segons World fleet 
statistics, hi ha més de 50.000 vaixells mercants de comerç internacional, el transport 
de cada tipus de càrrega. La flota mundial s'ha registrat en més de 150 països i 
tripulants a l'engròs d'un milió de gent de mar de pràcticament totes les nacionalitats. 

Durant els últims 50 anys i més, l'OMI ha desenvolupat i adoptat un ampli marc de les 
normes generals que s'apliquen a la seguretat marítima, la protecció del medi ambient, 
assumptes legals i altres àrees. Sota aquest marc normatiu, s'ha convertit en 
l'enviament progressivament més segur, més eficient i més respectuós del medi 
ambient. 

 

2.1 Segons Clúster Marítim Espanyol 

El Sector Marítim Espanyol està constituït per activitats com ara: el transport marítim; 
la construcció naval; l'enginyeria i indústria auxiliar marítima; la pesca extractiva i 
l'aqüicultura marina; la indústria nàutica d'esbarjo, marines i ports esportius; les 
energies d'origen marí; l'armada; els ports i serveis portuaris; els serveis marítims, així 
com els clústers regionals; la investigació marina; els agents del sistema d'R + D + I; 
els organismes de formació; els sindicats, i les associacions de professionals; cultura, 
patrimoni i benestar social. 
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3.  El sector de la indústria marítima 
 

 
La indústria del transport marítim és de màxima importància per al món modern. Té 
gran influència en qüestions de desenvolupament social i econòmic, com així també és 
generadora de llocs de treball, ja que milions de persones al món treballen en activitats 
directament o indirectament relacionades amb els mars i oceans. 
 
Un dels aspectes fonamentals per a l'economia globalitzada de les societats modernes 
es relaciona amb les despeses de transport. Podríem dir que són la columna vertebral 
del comerç intercontinental per al transport a granel de matèries primeres i la 
importació i exportació d'aliments i béns manufacturats. En els últims temps, el nombre 
de vaixells s'ha incrementat enormement, tant en els mercats internacionals com en el 
comerç marítim de curta distància, amb registres recents que mostren que en tot el 
món hi ha milions de professionals que participen activament en el comerç 
internacional. 
 
Satisfer la creixent demanda de transport de càrrega i aconseguir una major reducció 
de temps a partir de l'enviament de la càrrega, ha conduït a un increment en la 
participació dels aspectes normatius i tècnics relacionats amb la seguretat de la 
indústria naviliera. Fent una mica d'història, la navegació ha estat no només la 
principal forma de transport sinó també un vincle de comunicació per a la connexió de 
ciutats costaneres, països i continents. No obstant això, la mar sempre ha estat 
considerada com un ambient perillós i difícil per al treball. 

En el món modern, el transport marítim és una de les primeres indústries en 
implementar normes internacionals de seguretat per reduir al mínim els accidents. Els 
tractats internacionals marítims han existit des del segle XIX, establint, per exemple, 
procediments comuns de navegació per evitar col·lisions en el mar. Actualment, sota la 
responsabilitat de l'OMI (Organització Marítima Internacional) i totalment renovats, els 
tractats segueixen sent el principal instrument internacional relatiu a la seguretat 
marítima, que abasta àrees com ara disseny de vaixells, construcció i equipament, 
subdivisió i estabilitat, protecció contra incendis, comunicacions per ràdio, seguretat en 
la navegació, transport de càrregues, gestió de seguretat i protecció marítima. 

En el món està cada vegada més acceptada la competència de l'OMI en la resolució 
de moltes de les complexes situacions conflictives generades per les regulacions 
nacionals en el comerç mundial. El nivell de ratificació i el compliment dels convenis de 
l'OMI són molt alts en comparació amb les normes internacionals adoptades en les 
indústries terrestres. A nivell mundial s'accepten convenis de l'OMI, com ara el 
Conveni internacional per a la seguretat de la vida humana al mar (o SOLAS acrònim 
de la denominació anglesa del conveni: "Safety of Life At Sea"), el qual és el més 
important de tots els tractats internacionals sobre la seguretat dels vaixells, i el 
Conveni internacional per prevenir la contaminació pels vaixells o MARPOL, són  
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només alguns exemples de les eines que es brinden per detenir els vaixells estrangers 
en els ports si no s'ajusten a les normes internacionals. 

La intervenció de l'OMI ha aconseguit incrementar notablement el nivell de seguretat 
de la indústria del transport marítim i el seu acompliment ambiental. Tot i que els 
responsables polítics nacionals i regionals, de vegades qüestionen el règim 
internacional de reglamentació de l'organització, aquesta ha assegurat de manera 
eficient un acord sobre els complexos requisits tècnics. De tots els sectors que 
componen la infraestructura de transport global, el transport marítim té probablement 
el més baix perfil públic i no obstant això, afecta cadascuna de les nostres vides en el 
que consumim diàriament. Quant a la seva relació amb el medi ambient, en 
comparació amb la indústria de transport terrestre, el transport marítim és un 
contribuent molt menor a la contaminació. Malgrat un augment massiu en el comerç 
marítim mundial, dades de diversos estudis demostren que hi ha hagut una reducció 
substancial de la contaminació marina en els últims 20 anys, especialment pel que fa a 
la quantitat de petroli vessat al mar. 
 
Com he esmentat en altres ocasions, el transport marítim és econòmicament i 
mediambientalment la manera més eficient de transportar mercaderies. Avui al voltant 
del 80% del comerç mundial és transportat per vies marítimes. Aquesta indústria 
només és responsable d'un 12% del total de la contaminació generada per les 
diferents activitats econòmiques humanes. Les veritables dimensions de les activitats 
de la indústria mundial del transport marítim aporten un enorme potencial per 
aconseguir el desenvolupament sostenible al món mitjançant el foment de la 
prosperitat a través del comerç. 
 

3.1  Tràfic marítim i les grans regions econòmiques  

El moviment de la mercaderia en diverses línies o vies marítimes de comunicació és el 
que es coneix com a tràfic marítim. També es podria definir com a les derrotes 
mundials, ja sigui pel volum de mercaderia o de passatge transportat. 

En el sentit estrictament econòmic-polític, el tràfic és un conjunt de transaccions dins 
de l’àmbit del canvi. Per tant, es requereix què per  a que hi hagi tràfic, no tant sols hi 
ha d’haver unes relacions obertes i extenses, sinó que també és necessària l’efectivitat 
de canvis de béns, en aquest cas, els economistes afirmen que el mitjà propi del canvi 
és mitjançant la moneda, els diners. 

Avui en dia en el comerç marítim se sol fer referència a aquella part del tràfic que té 
directa connexió material amb la fase marítima del transport o amb l’activitat mercantil 
de les empreses dedicades a activitats marítimes.  
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3.2  Sistemàtica d’estudi 

En perfilar la delimitació conceptual de la geografia econòmica marítima ens serveix 
per estudiar l’economia marítima.  Fins i tot,  la classificació o sistematització dels ports   
quant al criteri econòmic-administratiu de la seva gestió, té molt a veure, més del que 
pot semblar, amb la localització geogràfica del mateix. Per posar un exemple, el cas 
dels ports administratius o ports posseïts per companyies ferroviàries. Es tracta de 
ports o de grups dels mateixos que constitueixen terminals o caps de línies ferroviàries 
vinculades a corrents d’exportació a d’altres regions extremadament industrialitzades. 
A part del punt econòmic-administratiu, podem atribuir l’estudi només al punt de vista 
econòmic, que farà referencia tan sols al tràfic del port.  
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4.  El port, concepte i classificació  
 

El transport marítim està notablement influït pels ports, els quals són els principals 
nodes de la seva xarxa física essent els seus llocs d'origen i destinació. A més, els 
ports s'han convertit en complexos centres on es desenvolupen moltes de les 
principals funcions dins de les cadenes logístiques, augmentant l'abast de les seves 
operacions més enllà de les tradicionals activitats de càrrega i descàrrega. 

La indústria portuària ha estat objecte de profunds canvis durant els últims 30 anys 
que han afectat la competitivitat dels ports, obligant als governs, gestors portuaris i 
agents privats a reconsiderar el seu paper i la seva forma d'operar, buscant noves 
estratègies que els permetin adaptar-se als nous reptes que se'ls plantegen. 

En aquest sentit, la globalització, el creixement de les economies emergents i la 
relocalització dels principals centres de consum i producció juntament amb les 
economies d'escala i l'especialització productiva dels països han contribuït no només 
al creixement de la demanda dels serveis portuaris a nivell global, sinó també al 
creixement de la competència portuària.  

S'ha ampliat, per tant, l'abast dels mercats que són abastits pels ports, solapant amb 
els altres, de manera que els ports han perdut la seva tradicional posició de monopoli 
natural de caràcter local. En aquest context, els esforços i les estratègies dels agents 
portuaris no només s'han dirigit a la maximització dels seus beneficis o del benestar 
social, sinó també a incrementar la seva força competitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2. Territori portuàri d’Algecires. Font: Port d’Algecires 
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Alguns dels determinants de la competitivitat dels ports assenyalats per la literatura 
portuària són: les tarifes portuàries (Willingale, 1981), l'accessibilitat del port (Slack,  

1985; UNCTAD, 1992), les instal·lacions portuàries i la capacitat de servei del port 
(Willingale, 1981; Collison, 1984; McCalla, 1994; Starr, 1994) així com la confiança en 
els horaris i el temps d'espera al port (Pearson, 1980; Collison, 1984). 

Els preus o tarifes portuàries i la capacitat, han estat tradicionalment les variables 
estratègies més utilitzades a curt i mig termini per captar o defensar quota de mercat. 
En aquest sentit, recents models d'economia industrial aplicats a ports assenyalen que 
quan un port monopolista fa front a un nou jugador al mercat, aquell pot adoptar una 
estratègia de preus preventiva, o bé establir un excés de capacitat en les prestacions 
de serveis amb l'objectiu de mantenir el seu poder de mercat (Luo et al., 2012). No 
obstant això, si les condicions competitives dels dos jugadors no són les mateixes, 
aquestes estratègies poden conduir a resultats inesperats, per la qual cosa és 
fonamental avaluar fins a quin punt i en quines condicions els preus i la capacitat són 
efectius per mantenir o guanyar quota de mercat. 

Així mateix, amb l'objectiu d'augmentar la competitivitat dels ports i reduir el despesa 
en inversió pública dedicat als ports, a partir de mitjans dels anys 80 del segle XX els 
governs al voltant del món porten a terme una onada de privatitzacions dels serveis 
portuaris a través de polítiques de devolució. Aquestes van canviar dràsticament la 
governança dels ports, donant lloc a l'entrada de nous operadors i l'aparició de noves 
relacions dins del port, la qual cosa afecta directament les estratègies dels diferents 
agents portuaris.  

En aquest sentit, els principals models de gestió portuària són: port servei, port tool, 
port landlord i port totalment privatitzat (Banc Mundial, 2007). Cadascun d'aquests 
models presenta importants diferències en el grau d'intervenció pública. Concretament, 
la participació pública va decreixent des del port servei, totalment gestionat pel govern, 
fins al port privat. 

Finalment, el model de port totalment privat en un entorn cada vegada més competitiu i 
globalitzat, la competitivitat dels ports ja no depèn únicament del seu propi 
acompliment, sinó de l'eficiència i eficàcia de tota la cadena logística a la qual pertany. 
Per tant, en aquest nou context, les relacions del port amb el hinterland són 
veritablement importants a l'hora de determinar la força competitiva d'una cadena 
logística. Al final, són els governs els responsables de les principals estratègies sobre 
la capacitat de les infraestructures dels hinterland portuaris. 

En definitiva, les decisions estratègiques relacionades amb la capacitat d'aquestes 
infraestructures tenen un efecte determinant sobre les estratègies dels agents 
portuaris i la competitivitat dels ports enfront de seus competidors. 
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D'altra banda, en els últims anys s'observa una nova tendència en relació a l’aparició 
de noves formes d'associació entre els agents portuaris privats, els canvis esdevinguts 
en el sector així com les noves estratègies dutes a terme tant pels governs, els gestors  

portuaris (públics o privats) i els agents privats que operen al port tenen importants 
efectes sobre la competitivitat i el benestar de les nacions.  

Per tant, és crucial analitzar i evaluar aquestes estratègies per tal de guiar els agents a 
prendre les millors decisions dels seus objectius finals. 

Entre totes elles destaca la integració horitzontal dels operadors privats de terminals 
portuàries. En aquest sentit, es poden distingir dos tipus d'integració horitzontal 
d'operadors de terminals: en primer lloc, la integració o cooperació d’operadors privats 
dins d'un mateix port per tal de combinar la seva capacitat i aprofitar les economies 
d'escala (Saeed and Larsen, 2010); i en segon lloc, l’aparició d'operadors globals 
mitjançant la creació d'àmplies xarxes de terminals a través de diverses regions, de 
manera que en l'actualitat uns pocs operadors globals dominen pràcticament el mercat 
mundial. Aquests processos d'integració afecten directament a les relacions entre els 
operadors de terminals i els gestors portuaris (Autoritats portuàries) així com a les 
condicions de concessió per a l'explotació d’aquestes terminals 

 

4.1 Tipus de ports 

El port, és qualsevol indret, natural o artificial, apte per arrecerar vaixells del mar y del 
vent amb determinades finalitats.  

Els ports poden ésser classificats, segons l’origen, en naturals i artificials; segons 
l’emplaçament, en fluvials i marítims, i segons la funció, en comercials, pesquers, de 
refugi, militars i esportius.  

El port natural és el que ofereix el recer a les embarcacions per la mateixa disposició 
natural de la costa. Un port natural és el conjunt d’aigües totalment o parcialment 
abrigades per la disposició natural dels terrenys que no precisen ni disposen d’obres 
d’infraestructura portuària i que es destinen a l’ancoratge temporal o estacional 
d’embarcacions, ja sigui mitjançant fondejos o mitjançant la utilització d’elements 
flotants desmuntables. Al contrari, un port artificial està construït per l'home amb obres 
d'enginyeria.  

El port artificial generalment és obert, és a dir, amb un accés permanent tot i les petites 
oscil·lacions de la marea. També pot ser tancat quan és mantingut per un sistema 
de rescloses. Els primers ports artificials són deguts als fenicis i als egipcis. En temps 
antics amb la navegació a vela els ports s'utilitzaven poc i es preferia fondejar els  
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vaixells, ja que no oferien prou seguretat i facilitat d'accés. Amb la introducció 
dels vaixells de vapor es va deixar d'utilitzar el sistema tradicional de transportar les  

mercaderies amb les barcasses i es van utilitzar els ports de manera completa que ja 
estaven construïts més sòlida i segurs. 

Cal esmentar que alguns ports naturals, solen tenir obres artificials per a 
complementar-se i formar abric pel port.  Elements naturals o artificials, de protecció 
exterior, han de ser aptes per deparar aigües tranquil·les a l’interior de l’àrea portuària.  

No existeix avui en dia cap altre mètode d’assegurar la continuïtat de les operacions 
comercials a ritmes normals de treball. Les onades curtes que d’una altra manera es 
poden produir, determinen moviments bruscos dels vaixells, de tal forma que aquests 
poden xocar entre ells o contra els molls o fins i tot experimentar desplaçaments 
longitudinals cap a proa o cap a popa. . El resultat és que les hissades de mercaderia, 
que participen de tots els moviments del casc del buc es trobin suspeses dels medis d’ 
a bord, poden resultar danyades en posar-se en brusc en contacte amb la superfície 
immòbil del moll. Però no a terra, sinó a bord, quan les operacions s’efectuen amb 
medis de carrega o descarrega de terra. Així mateix, aquestes consideracions 
subsisteixen si es tracta de l’ embarcament o desembarcament del passatge. 

El port fluvial és el port emplaçat a la riba d’un riu, mentre que el port marítim o port de 
mar ho és a la costa.  

El port comercial és aquell que la seva missió fonamental és d’oferir als vaixells les 
instal·lacions adequades per a poder efectuar les operacions d’embarcament i 
desembarcament de passatgers i de mercaderies en condicions òptimes de rapidesa i 
seguretat, alhora que pel seu emplaçament gaudeix de vies de comunicació i de 
mitjans de transport terrestres que permeten el transport dels passatgers i de les 
mercaderies en bones condicions de rapidesa i economia.  Quan la finalitat del port, és 
buscada per dur a terme operacions comercials, el port rep el nom qualificatiu de port 
comercial i s’hi haurà de preparar en el mateix instal·lacions de gran importància i 
tamany per poder fer possible aquestes operacions. 

El port pesquer és el que serveix de base a flotes pesqueres. Són 
aquells fondejadors especialitzats a rebre vaixells de pesca, i que compten amb els 
serveis necessaris per a la recepció del peix i el seu tractament, conservació i 
transport. Els ports pesquers són, doncs, elements essencials en l'explotació de 
recursos marins com el marisc i el peix. Pot ser una instal·lació recreativa, però en 
general és comercial. L'esgotament dels peixos pot causar que un port pesquer 
esdevingui anti-econòmic. 

Aquests, estan dotats dels mecanismes de recepció dels productes del mar que 
recullen els vaixells de pesca i del seu tractament una vegada desembarcat. Així 
mateix, els ports pesquers són refugis segurs per a les embarcacions que es puguin 
veure sorpreses per la meteorologia o per qualsevol altra contingència, ja que solen 
comptar amb els serveis mínims necessaris per a la reparació i el manteniment de 
vaixells. 
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Els ports pesquers són un centre neuràlgic dels negocis vinculats al món del mar, ja 
que s'hi aglomeren una gran quantitat d'empreses i serveis. 

Entre els serveis que acostumen a tenir els ports pesquers hi ha els de la subhasta del 
peix, el registre i la facturació de les captures de peixos, el subministrament d'aigua i  

electricitat als vaixells, la recollida selectiva dels residus dels vaixells de pesca, el 
drenatge de la nau i la gestió i neteja de caixes.  

El port de refugi és aquell, la missió fonamental del qual, és d’oferir abric a les 
embarcacions sorpreses pel mal temps a la mar; no necessita, per tant, ni 
instal·lacions de càrrega i descàrrega, ni gaudir de bones comunicacions, etc., i la 
seva característica principal ha d’ésser la facilitat d’entrada i de sortida amb mal 
temps. Actualment els ports de refugi no tenen la importància que tingueren en els 
temps de la navegació a vela, atès que els vaixells moderns són més segurs, sòlids i 
ràpids; només solen tenir interès per a les petites embarcacions de pesca, per la qual 
cosa sovint coincideixen amb els ports pesquers.  

El port militar , la missió fonamental del qual és servir de base als vaixells de guerra, 
és anomenat preferentment base naval.  

El port esportiu , de concepció recent en ésser abandonada la idea que per a les 
embarcacions esportives i d’esbargiment era suficient un racó de port o una dàrsena 
inservible per a la navegació comercial, ha d’ésser capaç de permetre l’abric d’una 
considerable quantitat d’embarcacions esportives o d’esbargiment, amarrades o en 
sec, i ha d’ésser proveït d’instal·lacions adequades per tal que les embarcacions 
puguin hivernar- hi i ésser posades ràpidament en condicions de navegar, puguin 
ésser reparades, etc. Les diverses parts que constitueixen un port són, 
fonamentalment, les obres exteriors i obres interiors i les instal·lacions 
complementàries.  

Les obres exteriors o obres d’abric , que són les que permeten d’obtenir una superfície 
abrigada en la qual els vaixells es trobin totalment a recer de l’agitació de l’aigua de la 
mar, poden ésser nul·les (en els ports naturals amb unes condicions òptimes, com el 
de Lisboa) o extraordinàriament importants (en aquells ports artificials que han estat 
construïts sense cap mena d’abric natural, com el de Leixões, a Portugal), bé que la 
majoria de vegades les obres exteriors complementen adequadament unes condicions 
naturals bàsiques, com en els casos dels ports de Palma o de Bilbao.  

Les obres interiors o obres d’atracament són el conjunt de molls, carregadors i altres 
construccions que permeten d’atracar i d’amarrar els vaixells. Quant a les instal·lacions 
complementàries , les més importants són els magatzems, els coberts, les cambres 
frigorífiques, els edificis de servei, etc., les vies de ferrocarril i els aparells i màquines 
de càrrega i descàrrega, les línies d’enllumenat i de forniment d’energia elèctrica, les 
xarxes de forniment d’aigua potable i de combustibles i les drassanes.  

Pel que fa a la superfície que resulta abrigada per les obres exteriors (o, si aquestes 
són nul·les, per la configuració de la costa) i que conté les obres interiors, hom la pot  
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considerar dividida, estructuralment, en l' avantport , el canal , que és la part del port 
que uneix l’avantport amb les dàrsenes i és suficientment dragat, i la dàrsena . La 
història dels ports és fonamentalment paral·lela a la de la navegació i, en bona part, a 
la dels transports terrestres.  

En un principi, els ports naturals, d’altra banda molt abundosos, foren suficients per a 
cobrir les primeres necessitats de la navegació i del comerç, per la qual cosa les obres 
marítimes consistien en la construcció dels molls i d’altres instal·lacions d’atracada. 
Però en haver d’enllaçar el transport marítim amb el terrestre, hom veié la necessitat 
de construir ports artificials, puix que en els indrets que reunien condicions naturals 
com a ports no era gaire o gens fàcil l’enllaç amb les vies de transport per terra.  

En l’època del transport terrestre amb tracció animal i de la navegació a vela, en la 
qual les bones condicions d’abric eren inversament proporcionals a les de facilitat 
d’entrada i de sortida del port dels velers, els ports eren poc emprats, puix que no 
oferien prou garanties, i hom preferia deixar els vaixells fondejats i fer el transport a 
terra amb barcasses. Al s.XIX i al començament del XX, la introducció de la màquina 
de vapor i, més tard, la del motor d’explosió foren decisives en l’evolució dels 
transports terrestres i marítims i, en conseqüència, en l’evolució dels ports.  

Amb la imposició dels ferrocarrils i dels camions, com a sistemes de transport 
terrestre, i dels vaixells propulsats per màquines de vapor i per motors, desaparegué el 
transport intermediari amb barcasses i començà una autèntica revolució en la 
concepció dels ports i en la tecnologia emprada en llur construcció. 

Una de les parts més importants de qualsevol port, és el seu accés. Aquest pot 
adoptar formes bastant variades. Quan es tracta de ports marítims en regions que no 
siguin sensibles normalment les marees o de poca amplitud1, hi pot haver comunicació 
directe entre l’interior de l’àrea portuària i amb el mar lliure. Aquest pas, entre una zona 
i l’altre, rep el nom de bocana.  

4.2 Ports importants d’arreu del món 

Com s’ha explicat prèviament, el sector marítim està compost per diferents 
organitzacions i activitats. Una d'aquestes activitats i organitzacions són els diferents 
ports de tot el món. L’economia marítima també està influenciada pels diferents ports. 
Òbviament, hi ha alguns ports amb més importància que d’altres, en què el benefici 
econòmic és més gran. Bàsicament els que donen més diners al país són aquells en 
què es mouen més TEUs que en d’altres. 

En general, Àsia lidera el volum de contenidors a tot el món amb el 72% del mercat 
mundial. Els ports europeus tenen una quota de mercat del 13,2%, els països 
Americans amb un 9,6% i Orient Mitjà amb un 5,25%. 

 

 

1- amplitud: distancia vertical entre els nivells de la pleamar i baixamar 
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D’entre els 10 ports més importants, 7 són xinesos. Tots ells, tenen un gran tràfic de 
vaixells dedicats al transport internacional, amb un alt volum de circulació de 
contenidors. 

El port més gran del món en l'actualitat és el de Shangai (Xina), amb 35.290.000 de 
TEU manejats i amb un moviment d'uns 2000 vaixells portacontenidors al mes. Un 
volum que suposa la quarta part del comerç exterior de la Xina. 

Seguit pel port de Singapur, que té una sèrie d'instal·lacions i terminals que maneguen 
una àmplia gamma de mercaderies transportades en diferents formes, incloent els 
envasos, així com a càrrega convencional i granel. L’Autoritat Marítima i Portuària de 
Singapur (AMP) és responsable del desenvolupament global i el creixement del port de 
Singapur, que inclou els operadors de terminals, com ara PSA Corporation i Jurong 
Port Pte Ltd. 

D'altra banda, Rotterdam  és el port més gran d’Europa que ascendeix a uns 465 
milions de tones. La zona del port inclou 12.500 hectàrees (terra i aigua, dels quals 
aprox. 6.000 tenen llocs de negocis). La longitud total de la zona del port és més de 40 
km. Aproximadament 30.000 vaixells de navegació marítima i 110.000 vaixells de 
navegació interior visiten el port de Rotterdam cada any. 

El Port de Rotterdam està completament connectat a la resta d’Europa mitjançant  una 
densa xarxa de transports de carretera, de ferrocarrils i de canals fluvials.  La 
localització estratègica del Port juntament amb la gran oferta intermodal de  transport, 
fa que el Port de Rotterdam sigui un dels punts principals d’entrada de  mercaderies a 
Europa.  

Des del 1400, el Port de Rotterdam ha estat en continu creixement, va començar  sent 
un port de pescadors en el riu Rotter i sis segles més tard s’ha convertit en el  port més 
important al continent europeu.  

De tota la superfície terrestre disponible en el port, 4.330 hectàrees estan en ús i  la 
distribució d’aquesta superfície en funció de tipus de mercaderia és la següent:  

 

 
2.318 hectàrees 
per líquids a granel 

 
461 hectàrees 
per sòlids a granel 

 
979 hectàrees  
per containers 

 
572 hectàrees 
per càrrega general 
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Gràfica 2 .Distribució de la superfície del Port de Rotterdam, en  hectàrees.  

Font: Port de Rotterdam 

 

 

 

 

Imatge 3. Xarxa fluvial connectada al Port de Rotterdam. Font: Port de Rotterdam 
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4.3 Ports espanyols 

Tot i aquests ports més grans del món, a Espanya, també hi trobem  ports importants i 
a tenir en compte. Amb un moviment total de 12,1 milions de contenidors, Espanya es 
postula com un punt de referència en el transport internacional, amb els ports de 
València, Algecires, Barcelona, Las Palmas i Bilbao al capdavant.  

L'Autoritat Portuària de la Badia d’Algecires (Cadis) es troba a la part superior de la 
llista de productes aconseguit al final dels primers nou mesos de l'any, amb un total de 
71 milions de tones, un 2,6 per cent més, a València, que maneja 53 milions de tones 
de càrrega, 6,7 per cent més, i Barcelona, que manté la xifra de l'any anterior amb 
34.900.000 tones. 

 Posteriorment, si bé les autoritats portuàries de Tarragona, Bilbao i Cartagena 
superen la quota de 24 milions de tones, mentre que les d'Almeria i la Corunya eren 
les que tenen el major creixement, del 26,5 i el 18,8 per cent, respectivament, segons 
ha informat Ports de l'Estat. 

En total, els 46 ports d'interès general han aconseguit 501.800.000 de tones de 
mercaderia, fet que suposa un increment del 4,09% respecte a l'any anterior. L'última 
històrica rècord es va establir el 2007, quan es manegen 483.100.000 de tones. No 
només en el tràfic total s'ha aconseguit aquesta situació, però també són fites en 
alguns tipus de productes, per exemple en el cas de moviment de líquids a granel, 
amb 167,6 milions de tones; En el cas de mercaderies en general, 224.300.000; I en la 
de contenidors, amb més de 14,2 milions de TEU. 

Els ports espanyols en el seu treball de plataformes logístiques per a l'enviament de 
mercaderies a tercers països. 25%, o 118.500.000 de tones, del total de les 
mercaderies que passa a través aquestes infraestructures estaven en trànsit. 

Segons el Ministeri de Foment, el tràfic de contenidors pels ports espanyols va arribar 
als 7.380.123 TEU en els sis primers mesos de l'any 2016, un 6,4% més que en el 
mateix període de l'any anterior. Dels 117,5 milions de tones de mercaderia general 
que s'han mogut, més del 70%, 82,2 milions de tones, anaven en contenidors. Així 
mateix, del total de contenidors, 3.837.139, el 52%, van ser contenidors en trànsit, la 
qual cosa significa que alguna cosa més de la meitat dels contenidors que passen pels 
nostres ports tenen com a destinació final un tercer país. 

Els grans ports interoceànics de Badia d'Algecires, Barcelona, Las Palmas i València 
concentren prop del 85% del total de moviments de contenidors.  
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Taula 1. Tràfic de contenidors 2016. Font: Puertos del Estado. Ministeri de foment 

 

 

4.3.1 Creuers al port de Barcelona  
 

El port de Barcelona destaca per ser el port líder del mediterrani i un d’entre els deu 
primers mundials segons el Ministeri de Foment. 

Barcelona, juntament amb les Illes Balears, Las Palmas i Tenerife concentren el 22%, 
5,7 milions de passatgers, del turisme de creuers en els principals ports d'Europa. 

El port de Barcelona conté 7 terminals internacionals de passatgers, a més més hi 
treballen un ampli ventall d’empreses especialitzades del sector. S’hi troben importants 
inversions d’operadors privats en terminals especialitzades que aporten grans 
beneficis. 

És una potència turística de primer ordre i una part important d'aquest èxit es deu al 
seu port. La capital catalana lidera el rànquing de ports del Mediterrani pel que fa al 
trànsit de passatgers; a nivell mundial només li passen per davant ports del Carib. 
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Imatge 4. Port de Barcelona. Font: La Vanguardia 

 

L’any 2016, es va finalitzar amb uns 2,7 milions de creueristes i bat així el seu rècord 
històric de passatgers segons el president del port. Aquest creixement del port es deu 
a què ha disminuït la seva funció de port d’escala i creix com a port base. 

Pel que fa a l'impacte econòmic del sector dels creuers a Barcelona, el Port de 
Barcelona estima que la facturació podria arribar als 1.000 milions d'euros, mentre que 
l'aportació al PIB català arribaria als 500 milions d'euros. 

Aquest tipus de tràfic, genera molta riquesa per la ciutat de Barcelona i el seu entorn. 
Ja sigui directament o indirectament, els turistes aporten beneficis econòmics en el 
sector terciari, el sector dels serveis. Aquest tipus de turisme beneficia a hotels, 
taxistes, restaurants, etc. 

 

4.4  La importància de les connexions entre els por ts 

La bona connexió entre diferents ports és essencial per aconseguir més volum o més 
benefici propi pel port. Actualment en el món existeixen 4 grans rutes: 
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� L’estret de Malacca: situat entre l'oceà Índic i el mar del sud de Xina, connecta 
dos potents mercats com el que suposa d'una banda els gegants asiàtics (Xina, 
Corea del Sud i Japó) i per una altra les grans supereconomíes emergents del 
sud-est ( Singapur, Malàisia, Tailàndia i Índia). Representen ni més ni menys 
que el 30% del comerç marítim global. 
 

� Canal de Suez: amb 20.000 naus per any i el 15% del comerç total, aquest pas 
entre la Mediterrània i el Golf de Suez que dóna entrada a l'oceà Índic des del 
mar Roig evitant donar la volta al continent africà, es descobreix com una de 
les obres d'enginyeria de major importància per al comerç internacional. 
 

� Canal de Panamà: Uneix l'Atlàntic amb el Pacífic. Encara causa de la major 
limitació dels vaixells de càrrega, en aquest cas només es dóna sortida al 5% 
del total del comerç marítim, amb 13.000 naus de mitjana anuals. 
 

� Estret d'Ormuz: per entendre la importància d'aquest pas entre el golf Pèrsic i 
l'oceà Índic, només hem d'indicar que és la principal via perquè la indústria 
petroliera de l'Orient Mitjà tingui sortida al mercat internacional, així com que 
entre les seves aigües s’allotja l'imponent port de Dubai. 

 

Altres vies, no menys importants, però si menys fluïdes com el cap de Bona Esperança 
o l'estret de Magallanes, que van ser els principals camins del comerç abans que 
arribessin els grans canals (Suez i Panamà) per unir els tres grans oceans (Atlàntic, 
Pacífic i Índic) mitjançant el sud, i que tenen la seva rèplica al nord amb l'estret de 
Bering i Bàltic. 

Finalment, el Mediterrani reivindica el seu important pes més enllà del canal de Suez 
amb dues vies com ho són la de l'estret de Gibraltar i la de l'estret del Bòsfor. 

Segons la UNCTAD, els països més ben connectats entre ells són els següents: 

En el continent Asiàtic, trobem que els ports més ben connectats són: Xina, la 
República de Korea, Singapur, Malasia, Sri Lanka i la India. En el continent Africà, hi 
destaquen Marroc, Egipte i Sudàfricà, mentre que a l’America del Sud, es parla de 
Panamà i Colòmbia. 
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Imatge 5. Millor connexions entre ports per UNCTAD 2016. Font: UNCTAD 

 

Podem comparar les dades de l’any 2015, proporcionades també per la UNCTAD, 
observem que els països més ben connectats en aquest any eren la Xina, Marroc i 
Panamà. 

Aquests tres mateixos segueixen en un dels millors en el 2016. Però el nombre de 
països ha agumentat actualment. Aquest fet el podríem atribuir a una millora en el 
comerç, i podríem pensar que la connexió entre països anirà en augment. 
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Imatge 6. Millor connexions entre ports per UNCTAD 2015. Font: UNCTAD 

 

 

4.5 El comerç internacional  

 

Un dels factors que influeixen en el creixement de la globalització ha estat l'increment 
de la seguretat en quotes i aranzels comercials segons  membres de l’Organització 
Mundial del Comerç. Una reducció gradual en aranzels comercials, juntament amb 
millores pràctiques en la indústria, com ara augment en l'ús de contenidors, 
comunicacions i la banca, també ha ajudat a alimentar aquest procés.  

Les millores en l'eficiència portuària, podrien influir encara més en la reducció dels 
costos de transport i proporcionar un impuls molt necessari al comerç internacional. 
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En el món actual d'augment de la tecnologia, les persones i les empreses tenen més 
probabilitats de ser avaluades. Per tant hauria de ser un estímul per a les autoritats 
portuàries i compartir més de les seves pròpies dades. 

 

 

 

 

Grafica 3. Comerç any 2016. Font: UNCTAD 

 

 

En aquesta gràfica extreta de les dades estadístiques de la UCTAD, podem observar 
que el comerç marítim a l’any 2016 va ser lleugerament menor que el del 2015. 
Concretament va disminuir en un 3,2%.  

El creixement econòmic, la deslocalització i la subcontractació, juntament amb 
l'ampliació de la Unió Europea, han propiciat una sèrie de canvis en l'àmbit de la 
logística portuària. 
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Cadenes de subministrament més complexes, fet que porta a l’aparició d’importants 
proveïdors. 

Fort creixement del comerç marítim, relacionat a un fort augment del volum. En 
concret, el comerç amb contenidors. Aquest creixement ha repercutit a les terminals i 
vaixells. 

El fort creixement fa reubicar fluxos en el comerç, alhora que noves rutes es posen en 
marxa. 

L’elevat potencial del mercat dels contenidors, juntament amb les canviants 
necessitats de les Empreses de transport, han propiciat la consolidació. L'elevada taxa 
de noves construccions i de fusions i adquisicions ha afavorit l'aparició d’importants 
empreses de transport d'una escala internacional que controlen una gran quota de la 
flota mundial. 

L'augment del tràfic de contenidors ha provocat problemes de capacitat i de congestió 
en alguns ports. Fet que alguns ports han necessitat ampiar o modificar gestions. 

En el sector d’operadors de terminals, han aparegut empreses mundials que intenten 
prendre posicions en ports amb ubicacions estratègiques.  

Construcció de vaixells de gran tamany, per cobrir la forta demanda de transport. 
Predomini al continent Asiatic.  

Trobo important mencionar l’impacte de la crisis econòmica durant l’any 2008 que va 
provocar una sobrecapacitat de la flota mundial. Aquest fet va tenir les següents 
conseqüències: 

- Detenció puntual de comandes de construcció, i cancel·lacions. 
 

- Augment del nombre de bucs amarrats, sense moviment. 

 

4.6 Conclusions 

 

Per a posar punt i final en aquest apartat, en el que he comentat i explicat de forma 
general i especifica els diferents ports, els tipus de ports, els moviments que s’hi 
produeixen i beneficis que generen, vull destacar la importància que ocupa el continent 
asiàtic en comparació a la resta dels continents. Com hem pogut comprovar, Àsia 
lidera el mercat per una gran diferència, Àsia, en concret Shangai, és el port més gran 
i el que mou més TEUs a l’any. Comparant amb Espanya, podem extreure que el total 
de TEUs moguts en un any a Espanya equival al 40% del que Shangai mou en un 
mes. 
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El continent Europeu, força lluny de l’asiàtic, quant a quotes de mercat, hi podem 
destacar el port de Rotterdam com el capdavanter. Seguit de Hamburg, Amberes i 
Algecires. 

La situació geogràfica i les grans instal·lacions en continu creixement, fa que sigui la 
principal entrada de mercaderia a Europa, a més a més té una xarxa de transports de 
carretera, de ferrocarrils i de canals fluvials que ajuden a aconseguir aquest 
posicionament.  

Els ports Espanyols son de gran importància dins d’Europa, ens ells s’hi mouen milions 
de tones. El que trobo interessant de mencionar és que en el port d’Algecires, més de 
la mitat de contenidors, són contenidors en moviment, és a dir que el seu destí final no 
és Espanya, sinó que seran reubicats pel posterior enviament i un altre destí que serà 
el final.  

Especial menció pel líder de creuers al Mediterrani, el port de Barcelona, és el número 
u i es troba entre les deu primeres posicions al quan al ranking mundial. Aquest factor 
és molt positiu per la ciutat i els seus voltants. Com ja hem comentat, aporta beneficis 
econòmics al sector terciari, ja sigui en hotels, restaurants, taxis i la resta de serveis. 
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5. Desmantellament de vaixells 
 

Fins als anys 1970,  el desballestament de vaixells era un bon negoci per a les 
drassanes europees. No obstant això, en aquests anys els propietaris de vaixells (que 
només rebien el 20 per cent del valor de la nau) van començar a portar-los al sud-est 
asiàtic. Allà, les regions dels treballadors mal pagats i sense seguretat, tallen i 
desmunten directament a les platges, finalment venen  l'acer que compon el buc. 

Més de mil antics vaixells mercants de grans dimensions (com ara vaixells cisterna o 
portacontenidors) es reciclen per obtenir ferralla cada any, però molts d'aquests 
vaixells europeus, per no dir la gran majoria, acaben en instal·lacions deficients en les 
platges del sud d'Àsia.  

Aquestes instal·lacions, no disposen de la seguretat i protecció mediambiental 
necessàries per gestionar els materials perillosos presents en els vaixells al final de la 
seva vida útil, entre els quals es troba l'amiant, bifenils policlorados1 (PCB), el tributil-
estany2 (TBT) i hidrocarburs. Tot això, dóna lloc a altes taxes d'accidents i riscos per a 
la salut dels treballadors i a una àmplia contaminació del medi ambient. 

Un vaixell mercant, amb més de 40 o 50 metres de longitud, és d'acer en més del 90 
per cent. És car el procés,  per això que la majoria d'ells es desmantellen a l'Índia o 
Bangladesh, països que demanen matèries primeres de baixa qualitat, sense control o 
cura amb els elements perillosos que contaminen les platges on viuen les famílies i 
treballen en condicions precàries. 

El procés comença quan una empresa adquireix el desballestament d'un vaixell a una 
organització internacional agent que negocia amb els vaixells que han arribat al final 
de la seva vida útil.  

El primer pas és contractar a un capità especialitzat en grans vaixells barats, que solen 
estar en un tram de platja a uns cent metres de llarg. 

Una vegada que el vaixell està encallat en el fang, tots els líquids que conté, incloent 
restes de dièsel, oli de motor i de les substàncies d'extinció d'incendis, s'extreuen per 
bombeig. Les màquines i els equips són llavors desmuntats, i tot el que es ven, dels 
motors grans, bateries, generadors i milles de filferro de coure, a les lliteres de la 
tripulació, ull de bou i bots salvavides. 

 

1- Els policlorobifenils (PCB) o bifenils policlorats són una sèrie de compostos organoclorats, que constitueixen una 
família de 209 congèneres-. Posseeixen una estructura química orgànica i reconeixen la seva toxicitat ambiental. 

2- El tributil estany (TBT) és un compost organometàl·lic utilitzat en les pintures antiincrustants. 
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5.1. Evolució del reciclatge de vaixells a nivell m undial 

Des d’anys enrere a l’època actual, sempre han existit unes premises de rendibilitat a 
la industria del desmantellament. S'han de complir dos requisits perquè l’activitat del 
desballestament de vaixells sigui una activitat rendible: 

I. Que el material que es recupera tingui un valor de mercat considerable, és a 
dir, que superi el cost de la seva recuperació. 
 

II. Que el cost de la mà d'obra no sigui excessiu. 

 

Fins a l'any 1960, la majoria dels països en desenvolupament que construïen vaixells 
complien amb aquests requisits, sent per a ells molt viable i pròspera 
socioeconòmicament parlant, la indústria del desballestament. 

A partir d'aquest any i a causa del desenvolupament econòmic d'aquests països 
(Europa Occidental i Estats Units), el reciclatge de vaixells deixa de ser rendible per a 
aquests, passant l'activitat a desenvolupar-se al Japó i Taiwan. A més, en aquesta 
mateixa època, Espanya també va tenir significatives instal·lacions de desballestament 
a Bilbao i Avilés. 

Posteriorment, a la dècada dels 80, igual que va passar amb els primers països, el 
desenvolupament econòmic d'aquests últims i la cada vegada més alta preocupació 
pel medi ambient, va produir que els costos de mà d'obra pugessin per sobre del nivell 
de rendibilitat del desballestament, alhora que el valor dels materials recuperats 
baixessin per sota d'aquest nivell. A principis dels anys vuitanta, la Xina comença a 
ficar-se aquest mercat arribant a ser el segon país que més vaixells compra per 
reciclar.  

Durant l’any 2004, va començar a baixar el preu de compra de vaixells per a 
desballestament a causa de l'aplicació dels estàndards ISO 14001 8 de Gestió 
Medioambiental6  i OHSAS 18001 7 per a la gestió de la seguretat i salut laboral per 
certificar les seves instal·lacions i procediments, de manera que el 2006 la quota de 
mercat de la Xina es redueix fins a un 3,7%. 

A mitjans dels noranta, l'Índia, el Pakistan i Bangladesh conjuntament controlaven el 
87% del mercat, i en l'actualitat gairebé la totalitat de l'activitat la realitzen aquests 
països. Aquests països tenen una gran i barata mà d'obra i un mercat que reutilitza 
gairebé el 100% dels materials que es recuperen al desballestament. 

 

6-ISO (Organització Internacional per a l'Estandardització) 14001: aquesta norma exposa els requisits per 
que un sistema de gestió mediambiental capaciti a una entitat local per formular una política i 
uns objectius. 
7-OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series). OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety 
Assessment Series, Sistemes de Gestió de Seguretat i Salut Ocupacional) es refereix a una sèrie d'especificacions 
sobre la salut i seguretat en el treball, materialitzades per British Standards Institution (BSI) a la OHSAS 18001 i 
OHSAS 18002 
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Imatge 7. Fotografia vaixell en procés de desmantellament. Font: National geographic 

 

5.2 Desarborament a nivell mundial 

És conegut per tots que quan un vaixell arriba al final de la seva vida útil, els costos del 
seu manteniment començaran a augmentar, reduint-se així els possibles ingressos 
que pugui aportar la seva explotació. En aquesta última etapa del vaixell, la seva 
venda en el mercat de segona mà és improbable, i per tant un armador decideix enviar 
el seu vaixell per desballestament. 

A més, s'ha de tenir en compte que els vaixells han de passar cada cinc anys una 
inspecció especial per part de la Societat de Classificació, i una altra inspecció 
intermitja entre cada dos especials. 

Òbviament, quan un vaixell vell passa aquest tipus d'inspeccions, sol passar que 
l’armador hagi de realitzar un desemborsament important destinat a les respectives 
reformes estructurals o substitucions de planxes d'acer.  
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És per això que, si l’armador decideix prolongar la vida útil del vaixell en aquest 
moment, normalment ho faci, com a mínim, durant 2,5 anys més, per poder amortitzar 
el desemborsament que li ha ocasionat la varada. 

L'edat mitjana de vida útil estimada per a cada tipus de vaixells en els últims anys seria 
la següent: 

 

TIPUS DE VAIXELL  VIDA ÚTIL MITJA NA 
DE PASSATGE 34 
DE CARREGA GENERAL 30 
GRANELERS 24 
PORTACONTENIDORS 25 
 

Dit tot això, els factors determinants del preu del desballestament d'un vaixell, es 
poden enumerar així: 

 

I. La demanda de ferralla d'acer per al seu ús per altres sectors industrials. 
 

II. La disponibilitat de ferralla d'altres sectors diferents al marítim i la relació preu / 
cost del transport de la mateixa. 
 

III. La situació de la drassana de desguàs, juntament amb el cost i disponibilitat de 
mà d'obra a la zona. 
 

IV. Oferta de vaixells, nombre i tipus, al mercat de desballestament (funció, al seu 
torn, de la salut del mercat de nòlits). 
 

V. Quantitat de material, diferent d'acer, en el vaixell a desballestar o qualitat de 
l’acer del vaixell. 
 

VI. Estat del vaixell: si està malmès o no. 
 

VII. Lloc de lliurament del vaixell: a la drassana de desballestament, o "com està, 
on està ". 

 

Un vaixell mercant es lliura a la instal·lació de reciclatge, bé com a vaixell apagat, 
sense sistemes d'energia propis funcionant, o bé en ple funcionament del seu sistema 
de generació de potència i amb les bombes també funcionant. 
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Es preveu que quan la tripulació desembarca, el combustible i les provisions  
romandran a bord. Per tant, llevat que hi hagi prova documental, s’hauria de suposar 
que a bord poden estar les següents substàncies perilloses: 

 

• Combustibles 
• Pintures 
• Lubricants i olis  
• Plàstics combustibles 
• Aigua de la sentina 
• Aigües sèptiques 
• Residus de la càrrega 
• Aigua de llast i sediments 
• Aliments congelats 
• Refrigerants 
• Amiant (depenent de l'edat del vaixell) 
• Substàncies químiques com ara bifenils policlorats 
• Residus sòlids conseqüència de sedimentació en els tancs 

 

 

 

Imatge 8. materials perillosos i no perillosos a bord. Font: UPCCommons 
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En la seguent taula extreta de la revista marítima UNCTAD, podem definir algunes 
conclusions òbvies relacionades amb els principals ports on es desmantellen els 
vaixells i el tipus de buc per país. Observem que a Bangladesh durant l’any 2015 s’hi 
van desmantellar un total de 7.419 milers de GT, dels quals 5.758 eren de granelers, 
és a dir, més del 77%. 

Similar percentatge trobem amb els bucs desmantellats a l’India i a la Xina, vora el 
70% d’ells eren granelers, mentre que els següent tipus de buc més desmantellat és 
vaixell portacontenidors. 

Així doncs, com a conclusions finals d’aquest apartat, milers de GT van ser 
desmantellats durant l’any 2015. Segons la plataforma NGO Shipbreaking, es van 
desmantellar un total de 768 vaixells, mentre que a l’any 2016, el nombre total de bucs 
era de 856. 

 

 

Taula 2. Desmantellament per tipus de bucs. Any 2015. Font: UNCTAD 

 

 

Per altra banda, aquesta següent taula comparativa, mostra un estudi de les 
demolicions dutes a termen a l’any 2014 i 2015 en xifres de GT i separades pels 
diferents països. 

Tal i com hem comentat, els principals països on es demantellen bucs són 
Bangladesh, India, Xina i Pakistàn. 

Centrant-nos en països Europeus, el paper que juguen en el total de GT demolits és 
pràcticament nul. Podriem dir que Turquia seria el següent país que, tot i estar a molts 
GT de distancia, vindria a continuació d’aquestes gran forces. 
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Ship scrapping by country of demolition, annual, 2014-2015 

 

 

MEASURE Gross Tonnage  

 

YEAR 2014 2015  

ECONOMY  

Bangladesh 4344173 7720730  

Belgium 11260 18285  

Brazil .. 787  

Canada 11120 21436  

China 4872877 3969512  

Colombia .. 4455  

Curaçao 1562 1421  

Denmark 30152 38072  

Dominican Republic .. 4628  

France .. 2976  

India 7095513 5140391  

Indonesia 17630 ..  

Japan 18024 3277  

Korea, Republic of 5506 ..  

Latvia 324 ..  

Lithuania 5378 ..  

Malaysia .. 27686  

Mexico .. 4462  

Netherlands 1605 9562  
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Taula 3. Desmantellament per països any 2015. Font: UNCTAD 

 

 

5.2.1 Port de Chittagong 

 

La ciutat de Chittagong es troba a la zona oriental de la costa de Bangladesh, prop de 
la frontera birmana. Amb més de 4 milions d'habitants, és el port més important del 
país i el 80% de tot el que entra o surt del país passa per allà. 

A uns 20 quilòmetres de la ciutat hi ha una platja de 16 quilòmetres de llarg on reposen 
els esquelets de dotzenes d'embarcacions de tot tipus: vaixells de càrrega, 
portacontenidors, transports de vehicles i petroliers a mig desballestar.  La major part 
dels metalls que es treuen dels vaixells van a parar a la indústria pesada, on es fonen. 
La resta d'objectes saquejats, des d'electrodomèstics a la banyera del capità, es ven 
en els mercats locals i contribueix a l’economia de la zona.  

 

Norway 4084 ..  

Pakistan 4204223 4311315  

Philippines 9601 9707  

Portugal 1862 ..  

Romania 2356 .. 

Spain .. 5479 

Sweden .. 4166 

Turkey 839107 851502 

United Arab Emirates 1371 .. 

United Kingdom 4936 7573 

United States 55899 .. 

Viet Nam 12260 15622 

Other economies 842886 2173395 

Total all economies 22393709 24346440 
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Unes 200.000 persones treballen en aquestes platges. Els treballadors de Chittagong 
guanyen entre 2 i 3 euros al dia, treballant entre 12 i 16 hores diàries. Treballen sense 
cap tipus de maquinària ni d'equip de protecció. El més sofisticat que es pot veure són 
vells bufadors amb els que tallen grans planxes de metall. Hi ha una única màquina 
pesada, un espècie de grua que arrossega enormes trossos de vaixells fins deixar-los 
en la sorra seca, on es desmunten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 9. Treballadors al port de Chittagong. Font: National Geographic 

 

 

5.3 Conclusions sobre el desmantellament de vaixell s 

Com a punt final d’aquest apartat, trobo important destacar les variacions que ha tingut 
el desmantellament quant a situacions geogràfiques. I destacar que, en l’actualitat, 
aquest treball es du a terme en paisos tercermondistes com ara Bangladesh, India o 
Pakistàn. 
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Vivim en un món que podría dir que és normal que aquest tipus de paisos siguin els 
que s’encarreguin dels treballs bruts per dir-ho d’alguna manera, on hi viu i treballa 
gent sense lleis que regulin la seguretat o la vida en el treball 

 

 

 

Imatge 10. Principals països de la indústria del desmantellament. Font: UNCTAD 

 

 

Les persones adinerades, com ara els armadors, ja els hi està bé que existeixin altres, 
que treballin en condicions de treball pèssimes, cobrant 2 euros l’hora, i durant 15 
hores al dia. Per alguns armadors, podría existir la controversia entre la moral i l’ética o 
bé l’economia i beneficis salarials.  

Bé doncs, al punt en el que estem, he pogut comprobar que l’economia i salari 
d’alguns és molt més important que la vida d’algunes altres persones. 

Penso que s’hi hauria de posar mà dura per eradicar aquest tipus de treball tal i com el 
coneixem avui en dia. És totalment necessari, crear lleis o convenis que regulin el 
desmantellament, per tal de que les persones que hi treballin tinguin agun tipus de 
protecció, en el cas de que no es cumpleixin, trobo que seria just aplicar una multa 
l’armador o persona o empresa que s’encarregui de dur a terme el desmantellament. 
D’aquesta manera, s’obligaria a controlar i protegir als treballadors, tindrien lleis que 
els amparen, i regularien la seva situació laboral. 
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Per altra banda, entenc que seria un procés molt llarg, seria un procés amb molt 
rerefons ja que no interessa que s’exposin aquests problemes a la llum. Crec que hi ha 
molta política amagada rere aquest assumpte i seria força dific treure’n conclusions 
vàlides per poder aplicar-les al món actual. 
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6. Drassanes 
 

Les drassanes són elements essencials per a qualsevol negoci relacionat amb el món 
del mar, tant pel que fa a l'explotació dels recursos marins i per al transport de  
mercaderies per vaixell. 

Són responsables de la construcció i reparació de vaixells, velers o qualsevol altre 
tipus de buc i en conseqüència, són una referència obligatèria per al sector de 
l’activitat marina. 

Aquest món de la indústria pesada ja no és prominent a Europa. Fins i tot les 
drassanes més grans que  romanen (a Romania, Polònia i Alemanya) son petites 
comparades amb les d’Àsia. 

Segons la UNCTAD, Xina i Corea lideren el mercat sense fortes competències. A l’any 
2015,  el 91,3 per cent de la construcció naval per tones brutes va tenir lloc en només 
tres països, repartit d’aquest manera: 

 

� Xina (36,1 per cent) 
� Corea (34,3 per cent) 
� Japó (20,9 per cent) 

 

Aquestes accions són similars als de 2014, amb un lleuger augment de la proporció de 
la Xina i un lleuger descens en la proporció de Japó. 

En territori Coreà hi trobem la drassana més gran que existeix al món fundada a l’any 
1972. El pati de Hyundai Heavy Industries a Ulsan és el més gran de tots: grues 
gegants (anomenades Goliats) dominen l'horitzó. La ciutat vibra amb el treball, els 
salaris i les activitats que comprenen. 

Compta amb set divisions de negoci: construcció naval, offshore i d'enginyeria, planta 
industrial i enginyeria, motor i maquinària, electrònica i sistemes elèctrics, equips de 
construcció, i l'energia verda. 

La seva xarxa de distribució de productes d'energia solar cobreix més de 72 
distribuïdors i majoristes, a través de més de 20 països diferents. 

En segona posició hi destaca la japonesa Mitsubishi Heavy Industries, Ltd fundada a 
l’any 1934. En inferiors posicions, les empreses que hi trobem son bàsicament 
coreanes, xines o japoneses. 

 



       Estudi dels diferents sectors de la indústria marít ima mundial i 
previsió de l’evolució i limitacions del supply cha in  

46 
 

 

6.1 Tipus de vaixells i el seu país de construcció.   

En la següent taula podem observar quin tipus de buc és el més construït en els 
diferents països. En aquesta taula creada a l’any 2015, hi apareixen els principals 
països constructors: són 4, dels quals 3 d’ells ja hem explicat que s’emporten la major 
part de construccions. 

Xina destaca per la construcció de vaixells granalers igual que Japó, mentre que 
Corea destaca per la construcció de vaixells portacontenidors. 

Aquestes dades extretes de la web de la UNCTAD, indiquen els GT (Gross Tonnage) 
conegudes com a tones de registre brut, que han estat construides, no el nombre de 
vaixells. 

 

 
Taula 4.. Construcció de bucs per tipus i país. Font: UNCTAD 

 

Per poder contrastar el gran pes que tenen els 3 principals països en quant a 
construcció de bucs, he incorporat la seguent taula extreta de la mateixa UNCTAD per 
poder observar també en dades GT la quantitat construïda per país i comparant-ho 
amb els anys 2014 i 2015. 
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Com a conclusions de la taula podem extreure que en general hi ha hagut un 
increment en construcció de GT entre els anys 2014 i 2015. 

En alguns països com Alemania, índia, Italia, Japó, Lituània i d’altres s’han vist 
afectats per un descents quant a construcció, mentre que la resta de països en general 
ha superat les antigues dades. 

En aquesta mateixa taula, tal i com hem vist en la prèvia, destaquen Xina, Japó i 
Corea, que es veuen a anys llum de la resta de països quant a construcció naval. 

 

 

 

Ships built by country of building, annual, 2014-2015 

MEASURE Gross Tonnage 

YEAR 2014 2015 

ECONOMY 

Argentina .. 115 

Australia 2245 6206 

Bangladesh 15220 13345 

Brazil 237708 339318 

Bulgaria .. 2797 

Canada 19312 915 

Chile 5500 6448 

China 22851302 25007518 

China, Hong Kong SAR 6597 8710 

China, Taiwan Province of 574208 719896 

Croatia 37687 68247 

Denmark 233 .. 

Egypt 1212 1292 
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Estonia .. 1848 

Finland 101546 115054 

France 483 2444 

Germany 499217 383215 

Hungary 1916 .. 

India 93984 27916 

Indonesia 66941 91709 

Iran (Islamic Republic of) 1523 146 

Italy 303951 219218 

Japan 13392130 12794220 

Korea, Republic of 21871925 23798845 

Lithuania 3134 499 

Malaysia 57513 51822 

Mauritius 371 .. 

Mexico .. 1312 

Netherlands 130754 121748 

New Zealand 200 .. 

Norway 248654 159284 

Pakistan 306 .. 

Peru 910 .. 

Philippines 1864658 1846418 

Poland 54822 15833 

Qatar 495 882 

Romania 329061 402025 

Russian Federation 44916 47238 

Saudi Arabia 4302 .. 

Singapore 79834 46830 

South Africa 180 896 

Spain 31376 12815 
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Sri Lanka 12566 9138 

Thailand 1236 1503 

Turkey 140240 119226 

Ukraine 1162 616 

United Arab Emirates 13679 9205 

United Kingdom 523 400 

United States 212113 353699 

Viet Nam 335862 552373 

Other economies 8528 49833 

Total all economies 63662235 67413017 

 

Taula 5. Construcció de bucs per països. Font: UNCTAD 

 

 

6.2 Estructura de la flota a nivell mundial 

 

La flota mundial, va créixer un 3,5% durant els 12 mesos del 2014, la menor taxa de 
creixement anual durant més d'una dècada. En total, a principi d'any la flota comercial 
mundial estava formada per 89.464 vaixells, amb un tonatge total de 1.750 milions de 
TPM. El nou tonatge afegit a la flota mundial va seguir disminuint en termes absoluts 
en comparació amb anys anteriors.  

La taxa de creixement total de tonatge es va situar encara per sobre de la taxa mundial 
de creixement del PIB i del creixement del comerç, i fins i tot lleugerament per sobre 
de la taxa de creixement del trànsit marítim. El percentatge més alt de la flota és el que 
correspon als vaixells de càrrega, que a més s'està ampliant i que a principis de 2015 
arribava al 43,5% de la capacitat total; resultat d'una taxa de creixement del 4,4% 
entre 2014 i 2015 i d'una expansió encara superior en els anys 2010-2013 tal i com 
mostren les següents gràfiques. 

Tot i la contínua crisi econòmica, la flota de portacontenidors va augmentar un 5,2% en 
aquest mateix període i per tant contrasta amb el creixement econòmic mundial. Fins a 
cert punt un nou increment de la taxa de containerització podria haver donat lloc a una 
major demanda de capacitat per transportar contenidors, però en general durant els 
últims anys la demanda ha crescut menys que l'oferta, el que ha donat lloc a una 
situació de continu excés d'oferta en el mercat de portacontenidors, que a la vegada 
s'ha traduït en una contínua pressió a la baixa dels portacontenidors. 
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El creixement del segment de les plataformes d’extracció i dels vaixells gasers per al 
transport de gas va superar al dels altres tipus de vaixells i reflecteix l'expansió del 
comerç de gas i dels projectes d'extracció marítima de petroli. Aquests esdeveniments 
contrasten amb excel·lent creixement del sector dels petroliers (1,4%).  

La flota de transbordadors i vaixells de passatge va créixer un 4,8%, la qual cosa 
indica unes expectatives positives sobre la demanda en el sector dels creuers. 
L'evolució en general positiva del segment de mercat corresponent a altres tipus de 
vaixells i també la major especialització de la flota mundial. 

En les següents gràfiques extretes de la UNCTAD, la primera gràfica número 4 ens 
mostra el creixement anual de la flota mundial des de l’any 2000 fins al any 2014, 
l’evolució que s’ha comprès entre aquests 14 anys. 

En la següent gràfica número 5 desplega en números la flota mundial per tipus de 
bucs  i el creixement o descens en els anys. 

Mentre que la taula número 6, xifra la flota mundial per tipus de bucs en mils de TPM, i 
el percentatge que representa entre la diferència entre els anys 2014 i 2015. Tal i com 
es veu, un tipus de buc el creixement és negatiu, mentre que el total general tal i com 
s’ha explicat és un 3,5% en creixement positiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 4. Creixement anual de la flota, 2000-2014. Font: UNCTAD 
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Gràfica 5. Flota per tipus de buc, 1980-2015. Font: UNCTAD 
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Taula 6. Flota mundial per tipus de buc 2014-2015. Font: UNCTAD 

 

6.3 Conclusions sobre les drassanes 

Al llarg de la major part del segle XX, el negoci marítim es va concentrar en els països 
desenvolupats, amb flotes nacionals que eren en general construïdes, pròpies, 
operades i administrades per nacionals dels mateixos països que les banderes de les 
naus. Avui en dia, pocs països mantenen la seva participació en totes les activitats 
marítimes, sinó que s'especialitzen en determinats subsectors marítims. El procés 
d'especialització ha proporcionat oportunitats per als països en desenvolupament, que 
estan augmentant la seva participació en els negocis marítims.  

Els polítics tenen un interès en identificar aquells sectors marítims en el qual 
actualment els seus països participen o puguin en el futur participar-hi. 
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Per concloure aquest tema, només em resta destacar la importància i el poder que 
tenen Xina, Corea i Japó en termes de construcció, i que lideren el mercat sense 
competència visible. 

Per altra banda, m’agradaria nombrar les drassanes europees, que no són de menor 
importància ja que en elles s’hi duen a termes construccions més complexes, com ara 
la construcció de creuers, ferries o iots. Destaquen països com ara Itàlia, Alemanya, 
França i Finlàndia.  

Aquests últims són de gran importància i segons el meu punt de vista, degut a 
l’enorme creixement que s’ha demostrat en nombre d’aquest tipus de turisme, i té una 
previsió de seguir en ascens tal i com hem vist en altres capítols del treball. 

 

 

 

Imatge 11. Principals drassanes mundials. Font: UNCTAD 
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7. Pesca 
 

Ancestralment, la pesca ha consistit en una de les activitats econòmiques més 
primerenques de molts pobles del món. 

Entre les modalitats de pesca més comuns es poden citar la d'arrossegament, la 
pesca al cèrcol, la pesca al curricà, l’almadrava, el tresmall, la pesca a palangre i les 
xarxes de deriva. 

Però per dur-les a terme hi ha dos models diferents, que se solen dividir en pesca 
esportiva i comercial.  

Aquesta última es pot considerar industrial, artesanal o sostenible, depenent de 
l'envergadura de les tècniques emprades i del caràcter de l'activitat 

 

7.1 Agrupació de la Unió Europea i l’economia actua l 

Endinsant-nos en decisions i acords polítics referents a la pesca, trobem que la UE es 
va ratificar com el principal mercat de consum de peix amb una despesa de 54.700 
milions EUR al 2013 segons l’Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i 
l’Agricultura, el que va representar un augment de l'1% respecte al 2012; el valor més 
alt mai registrat. 

Durant els anys 2008 i 2012, es va registrar un descens en el consum de peix a la 
UE. El consum aparent per càpita de 2012 va ser de 23,9 kg, el que suposa una 
reducció del 3% enfront de 2011.  

Aquesta tendència descendent es va iniciar el 2008, quan el consum de peix per càpita 
arribava als 26 kg. Els consumidors de la UE compren menys peix però paguen preus 
més elevats, la qual cosa demostra una diferència en les preferències de consum així 
com en els preus del peix. 

La demanda de productes d'aqüicultura orgànica ha crescut ràpidament durant els 
últims anys, sobretot a través d'importacions de fora de la UE. Els mercats de 
productes ecològics més importants de la UE es troben a Alemanya, França, Regne 
Unit i Itàlia. 

 

7.1.1 Pics en el comerç de la UE 
 

La UE és el comerciant més important a nivell mundial de productes pesquers i 
aqüícoles, en termes de valor. Extret de la publicació de l’Organització de les Nacions 
Unides per l’ Alimentació i l’Agricultura, el comerç de la UE, incloent les importacions i 
exportacions extracomunitàries i els intercanvis intracomunitaris, ha augmentat  
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consistentment durant els últims cinc anys. En 2014, el flux comercial va assolir un 
valor de 45.900 milions d'EUR i un volum de 13,8 milions de tones. 

Els valors de les importacions de països extracomunitaris han anat augmentant des de 
2009, amb una taxa mitjana de creixement anual del 6%. Al 2014, la UE va importar 
productes pesquers per un valor aproximat de 21.000 milions EUR. Les importacions 
de productes pesquers procedents de fora de la UE són 4 vegades més grans 
respecte a les de carn en termes de valor, i aquest índex segueix creixent. 

Noruega i la Xina es confirmen com els principals proveïdors de la UE. Les 
importacions de Noruega, que cobreixen 1/4 del total, van aconseguir el punt més alt 
en 2014, representades en la seva major part per salmó fresc. Les exportacions de 
Noruega a la UE han augmentat en un 70% des de 2009. Xina es va ratificar com el 
processador líder de peix blanc. 

Al 2014, les exportacions de la UE van arribar als 4.300 milions d'EUR; un augment 
del 30% enfront de la mitjana del període 2006-2014. Els volums també van ser els 
més alts des de 2006, arribant a més de 2 milions de tones per primera vegada. 
Mentre que les exportacions de la UE es componen gairebé enterament de productes 
de captura, la producció aqüícola està destinada al mercat intern. 

 

7.1.2 Importància creixent del comerç intracomunita ri 
 

Els intercanvis intracomunitaris van representar el 86% del valor total del comerç tant 
intern com extern de la UE en 2014. Tots els productes d'alt valor van aconseguir els 
seus nivells més elevats en 2014. En general, els volums venuts dins de la UE van 
arribar als 5,74 milions de tones, amb un valor de 20.600 milions d'EUR; el punt més 
alt registrat des de 2006. 

 

7.1.3 Tendències i dinàmiques dels mercats principa ls 
 

La UE és un importador net de productes pesquers, amb un dèficit de la balança 
comercial (exportacions menys importacions) en ràpid creixement des de 2009. El 
dèficit comercial de 2014, de 16.600 milions d'EUR, ha estat el més accentuat que mai 
s'hagi registrat .  

Això es deu principalment al creixement de les importacions de gambeta i llagostí, que 
van registrar un augment de 630 milions d'EUR entre 2013 i 2014.  

L'autosuficiència de la UE dels productes pesquers (producció relativa al consum 
intern) va presentar una caiguda constant entre 2008 i 2011. Entre 2011 i 2012 va 
passar del 44% del 44,5%. El peix pla va registrar una pèrdua rellevant, del 97% al  
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77%, a causa d'una reducció considerable en els desembarcaments i a un augment en 
les importacions de productes congelats de la Xina.  

Els preus del peix al detall han augmentat consistentment durant els últims anys, 
encara que la taxa de creixement s'hagi alentit a partir del 2012.  

No obstant això, els preus del peix van augmentar amb major velocitat enfront dels de 
la carn i altres aliments en el període que va del 2009 al 2014. 

 

 
Taula 7. Producció mundial 2013. Font: FAO 

 

Entre 2012 i 2013, la producció total de pesca i aqüicultura va augmentar en un 5%, 
passant de 181 milions de tones a gairebé 190 milions. D'aquestes, la UE va ser 
responsable del 3,22%, el que la converteix en el quart productor més gran de 
productes pesquers, després de la Xina, Indonèsia i l'Índia. Indonèsia va registrar un 
augment significatiu del 37% en la producció aqüícola entre 2012 i 2013, degut 
principalment a un augment de 5,8 milions de tones en la producció d'algues marines.  

En el mateix període, Xile va patir una reducció del 34% en la pesca de captura, però 
va millorar la seva producció aqüícola en un 8%, passant de 970.000 tones el 2011 a 
1,05 milions de tones el 2013. 

En termes de valor, la UE és el comerciant més important a nivell mundial de la pesca i 
l'aqüicultura. Cobreix el seu consum intern principalment a través de la importació, de 
la qual la major part són productes congelats o preparats.  
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Els productes que més s'importen són les gambetes i llagostins, la tonyina, el peix 
blanc i la farina de peix. Àsia, Àfrica i Amèrica del Sud van augmentar el consum per 
càpita de peix un 9%, 5% i 15%, respectivament, entre 2007 i 2011.  

El consum per càpita a Oceania, Amèrica del Nord, Europa i Amèrica Central i el Carib 
va disminuir un 2%, 4%, 2% i 11% respectivament. El consum mundial de peix per 
càpita és de 9kg. 

 

 

 
Grafica 6.  Consum (Kg) per càpita al món. Font: l’Organització de les Nacions Unides 

per l’ Alimentació i l’Agricultura 

 

Espanya, el primer país pesquer de la UE, que va aconseguir el seu punt més alt el 
2013, amb un augment de gairebé 300 milions d'EUR en els desembarcaments, a 
causa principalment a la tonyina. Els Països Baixos van registrar una reducció 
d'aproximadament 200 milions d'EUR, mentre que el valor dels desembarcaments va 
registrar una caiguda de 90 milions d'EUR al Regne Unit ia Itàlia, amb aquest últim 
tocant el seu nivell més baix des de 2005. L'alt valor dels desembarcaments a França 
es va mantenir, arribant a 971 milions d'EUR, un nivell proper al pic assolit en 2011. 

 

7.2 Evolució de la pesca als anys 2000 

Segons l'informe sobre l'acompliment econòmic de la indústria del processament del 
peix de la UE, el 2012 es van registrar unes 3.500 empreses del sector, amb més de 
120.000 empleats. La taxa d'ocupació en el sector del processament del peix a la UE 
es va reduir en un 5% entre 2008 i 2012. Itàlia va registrar el nombre més alt  
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d'empreses (16% del total), mentre que el Regne Unit va reportar el nombre més alt 
d'empleats (prop de 20.000).  

Al 2012 els ingressos de la indústria del processament del peix de la UE van 
augmentar en un 2%, comparats amb els de 2011. També els costos van augmentar 
del 4% en el mateix any. L'adquisició del peix i d'altres matèries primeres per a la 
producció suposa el 63% -65% del cost total. 

 

7.3 La pesca a Espanya 

Després d’analitzar varies fonts d’informació estatal relacionades amb el sector 
pesquer i la seva economia, m’agradaria destacar unes dades que he trobat força 
interessants per a mencionar en aquest apartat. 

Després d’analitzar la pesca a Europa, tenint una idea general del sector i sabent que 
Espanya es un dels paisos amb més cultura de pesca que hi ha, em proposo fer un 
analisis estatal del sector. 

Algunes de les dades extretes de l’informe del sector pesquer espanyol a l’any 2015 
creat per la Confederació Espanyola de Pesca, son les següents: 

 

 Flota 9.586 bucs a 30-06-2015  

 Tripulants 35.984, el 30 % de la població pesquera de la UE  

Producció mitja anual 2013 1.015.000 Tm.  

 Facturació primera venta  2013 2.165 M€.  

 Importacions 2013 1.500.000 Tm (4.815 M€).  

 Exportacions 2013 960.000 Tm (2.908 M€).  

 Consum intern 1.600.000 Tm. 25,86 kg por habitant y any  

 VAB de la pesca 2013 890 milions d’euros  

 IVA del producte pesquer 10% 

 

Taula 8. Informe de la Confederació Espanyola de Pesca, 2013. 
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7.4 Balanç de la situació espanyola actual 

Espanya és el primer productor industrial a la UE en productes de pesca amb el 16% 
de producció de la UE. Ocupa el lloc 21 de producció del món, amb menys del 1,3% 
de les captures marines mundials (79,7 MTM), per darrere de la Xina (13,87 MTM), 
Indonèsia (5,42 MTM), Estats Units d'Amèrica (5,10 MTM), Perú (4,80 MTM), 
Federació de Rússia (4,06 MTM), Japó (3,61 MTM), Índia (3,40 MTM) i diversos 
països amb menys de 2 MTM com Xile, Vietnam, Myanmar, Noruega, Filipines, 
República de Corea, Tailàndia, Malàisia, Mèxic, Islàndia i el Marroc. .  

A més a més, posseeix la flota més important en termes de capacitat (GT) de la UE, 
amb el 24% del total, i ocupa el tercer lloc de la flota comunitària en nombre de 
vaixells, després de Grècia i Itàlia -amb el 11% de les 87.445 unitats totals en 2014- i 
el 0,20% de la flota a nivell mundial (4.720.000 de vaixells).  

La flota espanyola és actualment una de les més sostenibles del món a conseqüència 
de la iniciativa dels seus responsables i d'un compliment escrupolós de la legislació 
que regula la seva activitat.  

El gran nombre de llocs de treball, tant directes com indirectes, que genera aquest 
sector a la pesca, el marisqueig, l'aqüicultura, les indústries auxiliars del sector naval, 
les drassanes, les indústries de comercialització i transformació dels productes 
pesquers, etc. li atorga una destacada importància socioeconòmica.  

Tenim reconegudes més de mil espècies pesqueres d'interès comercial, ocupant així 
el primer lloc en varietat de peix a la UE i al món. 

 

7.5 Posició Espanyola referent a les importacions i  exportacions en comparativa 
als altres anys 

En aquest apartat del treball he trobat interessant fer una comparativa entre dues 
publicación, provinents de la mateixa font, però d’una variació en les edicions de 2 
anys. 

És a dir, primerament analitzaré la posició que té Espanya entre els anys 2002-2012, a 
l’informe publicat per la FAO. La taula és extreta de la publicació ‘’El estado mundial de 
la pesca y la acuicultura’’ de l’Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i 
l’Agricultura. 

En aquesta primera taula que següeix a continuació, podem veure clarament els 
primers 10 països que dominen les posicions. Tant en el cas de les exportacions i 
importacions, trobem que Espanya se situa entre aquests 10 liders mundials. 

 

 



       Estudi dels diferents sectors de la indústria marít ima mundial i 
previsió de l’evolució i limitacions del supply cha in  

60 
 

 

En la taula podem apreciar que Espanya més aviat no destaca per ser un gran país 
exportador (tot i estar en unes de les primeres 10 posicions), però al contrar si que 
destaca sent un pais més aviat importador. 

Aquesta dada es corrobora dos anys més tard, tal i com podem apreciar en la següent 
gràfica de dos anys més tard. Veurem que Espanya desaparex del rànking de paisos 
exportadors. 

 

Taula 9. Exportacions i importacions de l’Organització de les Nacions Unides per 
l’Alimentació i l’Agricultura 2002-2012. Font: FAO 
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Taula 10. Exportacions i importacions de l’Organització de les Nacions Unides per 
l’Alimentació i l’Agricultura 2004-2014. Font: FAO 

 

Tal i com hem vist i comentat anteriorment, Espanya durant els any 2004-2014 perd la 
posició d’un dels principals paisos exportadors de peix.  

La seva posició quant a importacions segueix sent brillant. Espanya segueix trobant-se 
dins dels principals importadors mundials. No nomès això sinó que si comparem les 
gràfiques entre elles, podem apreciar un lleuger augment de milions de USD entre els 
anys 2012 i 2014. 

 

Taula 11.  Evolutiva de l’Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i 
l’Agricultura 2004-2014. Font: FAO 
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Podriem dir que té una relació lògica que Espanya deixi de ser un dels principals 
exportadors si el poder adquisitiu del mateix decreix, i ho reflecteix amb una disminució 
en nombre de bucs i tripulació. Podem apreciar les lleugeres pèrdues que han sofert 
les tripulacions i els vaixells dedicats a la pesca a Espanya. 

Aquesta comparativa evolutiva ens mostra  que tant en nº de bucs i nombre de 
tripulació, hi ha hagut un descens en nombre. 

 

7.6 Conclusions del sector econòmic pesquer 

Després d’haver analitzat les dades a nivell europeu i les dades a nivell estatal, podria 
concloure aquest apartat emfatitzant que ens trobem a un país amb molta cultura 
pesquera.  

Està demostrat que Espanya es un país dels que encapçala les taules en aquest 
sector a nivell mundial i a més a més és la força més potent de la UE. 

Per altra banda, també he observat un lleuger descens en bucs i tripulació, que al cap i 
a la fi, es resumeix en pèrdues de llocs de treball. Aquest fet no es pot associar a un 
sol motiu, sino que és la causa de nombrosos factors, entre els quals destaca la crisi 
econòmica. 

Podria relacionar la crisis econòmica amb el descens que previament he explicat i la 
pèrdua de posicions que ha sofert Espanya quant a exportacions, ja que està molt 
lligat amb el paràgaf anterior. 

Els pescadors espanyols són els primers interessats en assegurar la sostenibilitat i la 
biomassa de poblacions de peixos saludables i capaços de satisfer la demanda de 
peix per part dels consumidors. El seu gran esforç per ser sostenibles parteix del fet de 
ser les persones que més valoren l'estat dels nostres mars ja que viuen d'ells. 
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8. Plataformes Off-shore 
 

Una de les accepcions del terme anglès offshore es refereix a instal·lacions que es 
troben submergides en el mar o en la seva superfície a certa distància de la costa. 
Així, per exemple, un pipeline offshore és un oleoducte submarí, mentre que una 
platform offshore fa referència a una construcció flotant o fixada al fons marí.  

De totes aquestes, les més populars són les plataformes petrolíferes o d'extracció de 
gas, com les que abunden en el mar del Nord i el mar de Noruega. Concretament, a 
uns 8 km. al nord-est de la ciutat noruega de Bergen es troba la plataforma Troll A, 
l'estructura més alta que ha estat traslladada des del seu lloc de construcció fins a la 
seva ubicació definitiva.  

Una plataforma petrolífera o plataforma petroliera és una estructura de grans 
dimensions que té la funció d’extreure petroli i gas natural dels jaciments del fons marí 
que després seran exportats cap a la costa. També serveix com a habitatge dels 
treballadors que operen en ella i com a torre de telecomunicacions. Depenent de les 
circumstàncies, la plataforma pot estar fixa al fons de l'oceà, surar o ser una illa 
artificial. 

A causa de la seva activitat principal, les plataformes petrolieres són propenses a patir 
accidents que poden ocasionar pèrdues de vides humanes, vessaments de petroli i 
greus danys ecològics. També poden patir vandalismes o ser el blanc de terrorisme, 
de manera que diversos països entrenen unitats especialment per combatre aquestes 
accions. 

La reducció de les reserves del petroli i gas tant a terra com a mar a profunditats 
reduïdes ha obligat els enginyers de tot el món a desenvolupar noves tipologies 
estructurals i avenços tecnològics que han permès salvar majors profunditats i aprofitar 
aquestes reserves totalment inaccessibles fins a no fa molt. 

Aquestes plataformes offshore, no tenen accés directe des de terra ferma, romanent 
immòbils dins de la gran massa blava gràcies a diferents tècniques, en molts casos 
solucions úniques i concretes, i suportant tot tipus d'inclemències metoceàniques. 
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Imatge 12. Reserves mundials de petroli. Font: Sector Marítim 

 

8.1. Classificiació de les plataformes 

Fixes: 

En primer lloc, les estructures directes o fixes són potser les més "senzilles" d'entendre 
a priori. Es tracten de plataformes que descansen directament sobre el llit marí, 
quedant fixes. Com en moltes altres infraestructures, hi ha diferents formes d'abordar-
les, l'elecció d'una dependrà de cada cas concret,  la profunditat és un dels criteris més 
decisius. 

 

 Estructures de Gravetat (GBS)  

Es tracten d'estructures de suport que es mantenen fixes en el seu lloc de col·locació 
gràcies al seu propi pes. Generalment estan construïdes de formigó reforçat amb acer 
i que contenen una sèrie de cèl·lules o espais lliures interns que permeten controlar la 
flotació (o boyancia) fins al seu lloc de col·locació. 

No obstant això, aquestes estructures no solen ser emprades en profunditats superiors 
a 300 metres. Sempre hi ha excepcions, en aquest cas trobem la gran plataforma Troll 
A a Noruega, amb una profunditat de 472 metres, amb les condicions extremes del 
mar del Nord. 

 

 Jackets o pilots 

El seu nom es deu al fet que generalment l'estructura serveix de recobriment i guia 
dels quatre puntals que la fixen en el fons, quedant al seu interior.  
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No obstant això, quan la profunditat és molt elevada, els pilons es col·loquen per 
l'exterior, units a l'estructura a la part inferior, i clavats mitjançant martells submarins. 
D'aquesta manera s'aconsegueix evitar longituds de pilot excessives, amb el 
consegüent estalvi econòmic. 

Si l'estructura té una alçada de 400 metres, els pilons podrien arribar a assolir uns 430 
metres, dels quals només 30 serien efectius. 

Les grans dimensions d'aquestes estructures, emprades en profunditats de fins a 500 
metres, fa impossible utilitzar una grua sobre pontona per a la seva col·locació, de 
manera que la forma de col·locar-les consisteix a deixar-les anar i controlar el seu 
enfonsament fins que queden perfectament alineades amb una "plantilla" replantejada 
en el fons. 

 

 Estructura flexible o Compliant Tower 

Aquest últim tipus d'estructura directa consisteix en una torre en gelosia flexible 
recolzada sobre la fonamentació a gran profunditat. Estan dissenyades de manera que 
són capaços de suportar importants forces i flexions laterals i l'ocupació d'elements 
flexibles redueix la ressonància i l'amplitud de les forces ondulatòries de l'onatge. 

Estan pensades per a profunditats d'entre 350 i 900 metres, tot i que actualment 
l'estructura flexible més profunda és la torre Chevron Petronius en aigües de 535 
metres de profunditat. 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 13. Platafores petrolíferes. Font: Sector Marítim 
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Estructures o soports flotants: 

Aquest tipus d'estructures s'aprofiten del principi d'Arquímedes per mantenir-se sobre 
la superfície de l'aigua, surant. No obstant això, podem distingir dos tipus diferents de 
suports flotants d'acord al seu boyancia. 

 

 Suports amb boyancia neutra  

Es diu que un flotador està en boyancia neutra quan aquest es manté en equilibri 
únicament gràcies al seu pes i l'empenta que exerceix l'aigua sobre ell, és a dir, es 
manté suspesa. En aquest tipus de suports, els ancoratges tenen com a únic objectiu 
mantenir estàtica la posició de l'estructura en el temps. Dins d'aquest tipus destaquen 
les estructures SPAR i semisubmergibles. 

Els suports flotants SPAR són freqüentment usats en aigües molt profundes. Tenen un 
gran contrapès a la part inferior i no depenen de l'amarratge per mantenir-se en 
posició vertical. A més tenen la capacitat de moure horitzontalment, gràcies a l'ajust de 
les tensions de línia d'amarratge, el que els permet posicionar-se sobre pous a certa 
distància de la ubicació principal plataforma. Hi ha tres tipus principals de suports 
SPAR: Classic, Truss i Cell. 

 

Imatge 14. Plataformes buoyancia neutre. Font: Sector Marítim 
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 Suports amb boyancia positiva  

 

Aquests suports, a diferència dels anteriors, sortirien disparats cap amunt si 
desapareguessin els ancoratges. Per tant, els ancoratges no només fixen la posició del 
suport sinó que juguen un paper fonamental en l'equilibri de la plataforma. 

Les principals estructures offshore que fan ús d'aquesta tècnica són les conegudes 
com "Tension Leg Platforms" o, simplement, TLPs. Es tracten de suports flotants 
ancorats verticalment usats en profunditats d'entre 300 i 1500 metres. D'aquesta 
manera la plataforma queda permanentment ancorada mitjançant lligams i grups de 
cables ("tensió leg") a les cantonades de l'estructura. Aquest disseny té l'avantatge 
que aquests cables tenen una alta resistència a l'esforç axil i una molt baixa flexibilitat, 
el que garanteix que el suport no pateixi moviments en la direcció vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 15. Plataforma amb buoyancia positica. Font: Sector Maritim 

 

 Plataformes Jack-Up  

Es tracta de plataformes de perforació mòbil que, com el seu nom indica, poden 
elevar-se per sobre del nivell del mar, gràcies a uns pilars que es poden baixar. 
Aquestes unitats de perforació s'utilitzen normalment en profunditats de fins a 120 
metres, tot i que alguns dissenys poden anar fins als 170 m de profunditat. El seu 
disseny els permet moure d'un lloc a un altre per posteriorment ancorar mitjançant el 
desplegament de les potes fins al fons de l'oceà mitjançant un sistema de cremallera i 
pinyó diferencial en cada pilar. 
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8.2 Plataforma Repsol a Tarragona 

La plataforma Casablanca està situada a 52 quilòmetres de Tarragona, i és una de les 
fonts de la nostra matèria primera. S'extreuen al voltant de 8.000 barrils de cru diaris 
del jaciment i dels seus sis pous submarins, que són enviats mitjançant un oleoducte al 
port.  

El Pantalà, el terminal marítim de Repsol, ofereix cinc fronts d'atracament per a la 
descàrrega dels vaixells petroliers. Posseeix gairebé 9.000 metres quadrats de 
superfície, i consta a més d'una monoboia situada a tres quilòmetres de la costa on els 
superpetroliers poden descarregar el seu contingut. 

El recinte de refinació acull a totes les unitats de producció destinades a processar el 
cru de petroli i a destilarlo, per obtenir així nombrosos derivats amb els que treballar. 
L'àrea en conjunt processa un total de 9.500.000 tones de matèries primeres a l'any. 

Aquesta àrea comprèn algunes de les construccions més impressionants de tot el 
complex. La xemeneia central és la torre més alta, amb més 100 metres d'altura, 
igualant a un edifici de 30 pisos.  

A més de les unitats de tractat de cru també hi ha la zona d’oleofines, on es 
produeixen monòmers bàsics. Només aquesta planta genera 600.000 tones a l'any 
d'etilè i 300.000 de propilè.  

Aquest tipus de compostos són usats com a matèria primera en les instal·lacions 
petroquímiques, on es creen tota mena de plàstics i derivats. 

 Aquests 8.000 barrils cobreixen al voltant del 0,3% del consum total diari de petroli 
d'Espanya. 
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Imatge 16. Plataforma Repsol de Tarragona. Font: Repsol 

 

Malgrat que les notícies sobre abocaments apenes han copsat grans titulars a la 
premsa durant els últims anys, aquests han estat nombrosos entre 2001 i 2013, 
Casablanca va tenir 16 episodis de vessaments contaminants en aigües del 
Mediterrani. El més greu va ocórrer en 2009, quan la Capitania Marítima de Tarragona 
va detectar una taca de fuel de 19 quilòmetres quadrats, fruit d'un abocament que no 
va ser comunicat per Repsol.  

Un any després, el Jutjat nº 3 de Tarragona va obrir un procediment penal acusant dos 
directius de la companyia de delicte ecològic pel vessament de 130.000 litres de 
petroli. No hi va haver conseqüències, ni econòmiques ni penals. 

Repsol sembla haver netejat la imatge de Casablanca després d'aquells contratemps. 
El 2011 va anunciar una inversió de 130 milions d'euros per "minimitzar el risc" 
d'abocaments. Les recerques a la Xarxa remeten a amables publireportatges com el 
que Televisió Espanyola li va dedicar el 2012. I les últimes notícies en els mitjans de 
comunicació es refereixen a la inspecció periòdica que Repsol va realitzar el 2015, en 
què es van utilitzar drons submarins , i amb la qual es va tractar de transmetre una 
imatge d'absoluta normalitat. Tot està sota control, fins al punt que el passat octubre 
del 2015 el Ministeri de Medi Ambient va donar llum verda a noves prospeccions a la 
zona, en una àrea situada a 27 km al sud-est del port de Tarragona i a tan sols 17 km 
a l'est del Delta de l'Ebre. 
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8.3 Principals productors de petroli 

Tant en els últims anys com en l'actualitat, Rússia, Aràbia Saudita i els Estats Units 
són amb diferència els majors productors del món i es van alternant entre el primer, 
segon i tercer lloc.  

A gran distància (la producció del tercer productor més que dobla el quart) el 
segueixen com a grans productors països com Canadà, Xina, Veneçuela, Mèxic i 
països de l'Orient Mitjà, on es troben algunes de les majors reserves mundials de cru, 
tot i que no hi ha correlació entre la producció i reserves amb què compta un país.  

En els últims anys la tendència global a la producció ha estat creixent, alhora que les 
reserves provades de petroli han augmentat, especialment en zones com Amèrica 
Central i del Sud, on les reserves provades s'han triplicat en l'últim lustre.  

Anys enrere, als voltants del 2004, el major productor de petroli segons la BBC era 
l’orient Mitjà, superant amb diferència Rússia, que era el segon major productor. 

 

8.4 Reserves de petroli a nivell mundial 

 

EUA compta amb les majors reserves estratègiques de cru del món, 693.400.000 
barrils segons s'estima en l'actualitat. Però cada cop més, renuncien a aquesta 
necessitat de segur emmagatzemant ja que és costós i la infraestructura necessita ser 
actualitzada, cosa que pot costar al voltant de 2.000 milions de dòlars. Aixi que els 
EUA es va desfent de les seves reserves. 

Per tant, el Departament d'Energia en el seu informe al Congrés 'La revisió estratègica 
a llarg termini de la reserves estratègiques de petroli dels EUA', publicat l'agost de 
l'any passat, expliquen la proposta de reducció del nivell de les reserves estratègiques 
a fins 530-600 milions de barrils, equivalent al consum de 60 dies. 

Al desembre, el Congrés va introduir una llei temporal que prescriu la venda de petroli 
de les reserves estratègiques per valor de 375 milions de dòlars. Entre els primers i 
majors compradors de l'or negre figuren BP (278 milions de dòlars) i Valero Màrqueting 
i Supply Co (83 milions de dòlars). 

Aquest març, l'empresa PetroChina International, divisió de la companyia estatal 
xinesa PetroChina, també va comprar petroli de les reserves estratègiques dels EUA 
per valor de 28,8 milions de dòlars, segons S & P Global Platts. Xina aprofita els preus 
baixos. 

Pequín aprofita el fet que els preus de cru cauen per sota de 50 dòlars per barril, i no 
només omple els seus magatzems, sinó que també crea noves instal·lacions  
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d'emmagatzematge, augmentant el volum de les seves reserves estratègiques. Xina 
va començar a acumular reserves estratègiques de petroli fa tan sols 10 anys, però en 
aquest període de temps s'han incrementat significativament. 

A diferència de Washington, que publica obertament les dades sobre les seves 
reserves, la Xina prefereix mantenir en secret aquesta informació. Per tant, no es pot 
establir amb exactitud el volum de les reserves estratègiques actuals del país asiàtic. 
D'acord amb l'informe del 29 de juny de l'any passat, publicat per analistes de JP 
Morgan Chase & Co, les reserves de la Xina arriben a almenys 400 milions de barrils. 

Japó és el tercer país en termes de reserves estratègiques amb uns 324 milions de 
barrils. Durant la recent crisi, el país no va augmentar ni disminuir la quantitat de les 
seves reserves. Segons sembla, Tòquio sosté que aquest nivell de reserves seria 
suficient en cas que s'interrompés el subministrament. 

El quart lloc està ocupat per Corea del Sud, on les reserves de petroli s'estimen en 146 
milions de barrils, però Seül no utilitza aquestes reserves com plenament 
estratègiques. 92,6 milions d'barrils s'utilitzen com a reserves estratègiques, mentre 
que 26,6 milions s'emmagatzemen sota diferents acords. Corea del Sud també intenta 
aprofitar la situació en el mercat del petroli per reposar les seves reserves 
estratègiques de petroli. 

Espanya conclou la llista dels cinc països amb les majors reserves estratègiques de 
petroli, amb 120 milions de barrils, unes reserves que serien suficients per garantir el 
subministrament durant uns 90 dies. 

L'Índia no està inclosa en aquest rànquing, però ja està trepitjant els talons a les 
primeres cinc nacions, ja que té previst augmentar les seves reserves estratègiques 
fins 130.100.000 de barrils per a l'any 2020. 

 

8.4.1 Prespectiva mundial del petroli  
 

La demanda de cru de l'OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) el 
2016 es va situar en 31,3 mb/d, el que representa un augment de 1,8 mb/ d respecte 
del nivell de l'any anterior. En termes trimestrals, havia augmentat les revisions 0,2 
mb/d, 0,2 mb/d i 0,1 mb/d per al primer, segon i tercer trimestre, respectivament. El 
quart trimestre es va mantenir sense canvis. 

El pronòstic per a 2017, la demanda prevista per al cru de l'OPEC el 2017 es va 
mantenir pràcticament sense canvis respecte al mes anterior. Hi havia cap amunt 
lleugeres revisions 0,1 mb / d en el segon i quart trimestres, mentre que els altres 
quarts es va mantenir sense canvis. 
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En l'actualitat la gran majoria de l'energia utilitzada a nivell mundial prové del petroli, 
consumim uns 80 milions de barrils de combustible fòssil diaris, és per això que es 
consideren les formes d'extracció, tant terrestres com marítimes, un tema digne de 
debat. Tenint en compte que les grans multinacionals rastregen la superfície del 
planeta a la recerca d'aquests jaciments de petroli i que la terra està composta per tres 
quartes parts d'aigua, és lògic pensar que gran part d'aquests jaciments estan en els 
oceans. 

Les plataformes petrolieres ens han ajudat des dels seus començaments i són un bé 
molt important en la societat d'avui dia.  

Com he explicat en aquest apartat són complexes les estructures que es realitzen per 
a l'extracció del cru, i la creació d’aquestes estructures, encara que econòmicament la 
construcció d'una plataforma sigui molt costosa el rendiment que a hores se li treu és 
molt més gran, per aquest motiu moltes empreses les construeixin i rastregin la terra a 
la recerca de jaciments de petroli. 
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9. Forces armades 
 

L'Economia de la Defensa és una branca de l'economia que s'ocupa d'analitzar els 
problemes relacionats amb la defensa utilitzant les eines pròpies de l'anàlisi 
econòmica.  

Amb caràcter molt general podríem dir que aquest camp s'ocupa de l'anàlisi de les 
implicacions econòmiques de les despeses militars, de la gestió eficient d'aquests 
recursos i de la comprensió -aplicant els instruments conceptuals de la teoria 
econòmica- dels conflictes relacionats amb la Seguretat Nacional i la seva resolució. El 
desenvolupament de l'Economia de la Defensa té el seu origen en l'any 1960.  

En aquest any es van publicar tres obres principals en aquest camp, en les que 
s'aplicaven els conceptes d'eficiència assignativa al sector de la defensa, es 
proposava un model per explicar la carrera armamentística i s'utilitzava la teoria de 
jocs per a l'estudi del conflicte i la defensa.  

Des de llavors, els economistes que s'han ocupat dels problemes de la defensa han 
abordat un ampli ventall de temes, com es posa de manifest en el llibre Handbook of 
Defense Economics. ( Hartley i Sandler (1995).) 

Alguns d'aquests temes tenen un caràcter estrictament econòmic mentre que en altres 
casos s'apliquen els conceptes clàssics del raonament econòmic a problemes militars. 
Només amb fins il·lustratius, però sense ànim d'exhaustivitat, alguns exemples són els 
següents: 

 

• Els efectes macroeconòmics de la despesa en defensa sobre l'ocupació, la 
inversió, el desenvolupament tecnològic i el creixement.  
 

• La provisió (material, personal, tecnologia) i gestió eficaç de les Forces 
Armades.  
 

• La importància de la indústria de la defensa i l'efecte de les polítiques 
industrials. 
 

• La defensa com a bé públic, tant dins d'una nació com entre nacions aliades.  
 

• Les externalitats que genera la despesa en defensa en un país sobre les 
economies d'altres nacions. Aquestes externalitats poden ser positives (en el 
cas dels aliats) o negatives (si es tracta de rivals, que es veuen obligades a 
augmentar les seves despeses defensa). 
 
 



       Estudi dels diferents sectors de la indústria marít ima mundial i 
previsió de l’evolució i limitacions del supply cha in  

74 
 

 
• La utilització de models econòmics per a explicar la formació d'aliances, els 

comportaments estratègics i les amenaces. La cursa d'armaments.  
 

• La política de Recerca i Desenvolupament i la seva relació amb la defensa.  
 

• Les implicacions econòmiques de diferents models de reclutament (forçós o 
professional).  
 

• L'aplicació de la teoria de l'elecció pública (comportament dels votants, 
buròcrates, polítics, grups de pressió, etc.) per explicar algunes decisions 
relacionades amb la defensa, que s'adopten al marge de l'economia de mercat.  
 

• La influència de variables macroeconòmiques i d'un altre tipus per explicar la 
demanda de despeses militars. 
 

• Els problemes econòmics com a explicació o font dels problemes relacionats 
amb la seguretat nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 12. Relació entre despesa militar i creixement econòmic, PIB. 
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Com diem, els economistes que s'han ocupat d'analitzar els problemes relacionats 
amb la defensa han abordat un nombre ampli de temes i des d'enfocaments també 
diferents. Probablement això explica que els mecanismes que s'han descrit per 
justificar la influència que la despesa militar té sobre les variables macroeconòmiques i 
particularment, el creixement, siguin molt nombrosos.  

Per aquesta raó, resulta especialment convenient la sistematització que realitzen 
Dunne, Smith i Willenbockel (2005) d'aquests mecanismes, que s'agrupen en tres tipus 
principals:  

1. L'OFERTA DE L'ECONOMIA I LA DETERMINACIÓ DEL NIVELL DE 
PRODUCCIÓ POTENCIAL  

El PIB potencial d'una economia és aquell nivell de renda que es pot assolir com a 
màxim amb la tecnologia i els recursos disponibles (capital i treball) sense generar 
desequilibris macroeconòmics fonamentals. Per tant, la influència que pot tenir la 
despesa militar a la disponibilitat d'aquests factors (tecnologia-productivitat, capital i 
mà d'obra) estarà influint en la capacitat que té una economia per créixer a llarg 
termini.  

Aquesta influència pot produir-se a través de diferents vies:  

- La utilització de recursos per finançar la despesa militar pot tenir un efecte negatiu 
sobre la inversió i, per tant, reduir l'estoc de capital i el nivell de producció que pot 
aconseguir-se. No obstant això, alguns treballs com el de Smith i Dunne (2004) han 
mostrat que aquest efecte és poc significatiu i, de fet, la reducció de la despesa militar 
produït després de la fi de la guerra freda va donar lloc a un augment de les despeses 
de consum més aviat que de la inversió. 

 - L'efecte anterior es podria veure compensat, d'altra banda, si les necessitats de la 
defensa donen lloc a la construcció d'infraestructures i altres tipus de capital social 
necessari que afavoreix el funcionament dels mercats o incrementa directament la 
productivitat, especialment en països amb menor nivell de desenvolupament. Estaríem 
en presència, per tant, d'externalitats positives associades a la despesa en defensa. 

- Des del punt de vista de la mà d'obra, l'efecte també és indeterminat. D'una banda, la 
utilització d'una part de la població activa en les tasques defensives fa que no estigui 
disponible per a la seva utilització en la producció civil. D'altra banda, no està clar 
l'efecte que podria produir-se sobre el nivell de productivitat d'aquesta mà d'obra al 
reincorporar-se a llocs de treball al sector civil.  

- Finalment, la despesa militar en R + D pot generar efectes positius sobre el 
desenvolupament tecnològic també en altres sectors, com és analitzat extensament en 
un altre capítol d'aquest document. 
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2. EFECTES AMB LA DEMANDA AGREGADA, QUE OPEREN A TRAVÉS DELS 
NIVELLS I LA COMPOSICIÓ DE LA DESPESA 

Independentment del nivell màxim de renda que una economia pot aconseguir en 
funció dels recursos disponibles (potencial) el nivell efectiu de béns i serveis que es 
produeixen a curt termini en una economia ve determinat més aviat per la demanda 
agregada. La despesa militar és un component d'aquesta demanda, i per tant influirà 
en el PIB a través de les següents vies: 

- En primer lloc, en una situació on hi hagi recursos sense utilitzar un augment de la 
despesa militar generarà una major demanda i una reducció de l'atur i de la capacitat 
productiva no utilitzada. Per tant, es podria considerar aquesta despesa com un 
estabilitzador de la demanda en el cas que aquesta es redueixi per altres raons, si bé 
els cicles que s'observen en les despeses militars no apareixen correlacionats en 
absolut amb els cicles econòmics a curt termini, per la qual que aquesta relació sembla 
ser feble. 

- Un segon canal pel qual la despesa militar influeix en la demanda agregada té més a 
veure, però, amb la composició de la demanda i l'aparició d'efectes expulsió: una 
major despesa militar pot reduir al seu torn les despeses en inversió o en determinats 
béns de consum, la qual cosa tindria un cost d'oportunitat per a l'economia. Si aquest 
efecte és prou important, de fet, l'efecte positiu anterior es veuria completament 
compensat. 

- Finalment, un augment de la demanda de béns militars tindrà implicacions també 
sobre l'estructura industrial del país, per tant sobre els seus nivells de productivitat o 
sobre la situació dels seus intercanvis comercials. 

 

3. EFECTES RELACIONATS DIRECTAMENT AMB EL NIVELL DE SEGURETAT 

Perquè els mercats funcionin eficientment i existeixin incentius suficients perquè les 
empreses inverteixin i s'impliquin en activitats innovadores és necessari un entorn 
d'estabilitat i de seguretat per a les persones i per a la propietat. En la mesura que la 
despesa militar obeeixi objectivament a la necessitat de contrarestar riscos per a 
aquesta seguretat pot tenir un efecte positiu sobre la producció. De fet, aquesta és una 
de les funcions tradicionals assignades a l'Estat des dels economistes clàssics. 

Expressat d'una altra manera, aquests autors troben evidència empírica que:  

- L'existència d'amenaces sense suficient despesa militar perjudica el creixement. 

- Un elevada despesa militar no justificat per l'existència d'amenaces externes pot tenir 
també un efecte negatiu sobre el creixement.  
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- No obstant això, la despesa militar en presència d'amenaces prou importants 
contribueix a elevar el creixement econòmic, perquè els efectes positius de la major 
seguretat sobrepassen el cost d'oportunitat relacionat amb la despesa en defensa.  

 

9.1 Armades mundials en l’actualitat 

En aquest apartat mencionaré les armades que tenen més força arreu del món, el 
pressuport de defensa que tenen i el poder en quant a tancs i naus. 
En primera posició trobem els Estats Units d’Amèrica.  

 Pressupost de Defensa: 612.500.000.000 de dòlars 

 Mà d'obra militar: 120.022.084 

 Nombre de tancs: 8.325 

 Nombre total d'aeronaus: 13.683 

 Força naval total: 473 

 

En segona posició, es troba Rússia. 

 Pressupost de Defensa: 76.600.000.000 de dòlars 

 Mà d'obra militar: 46.812.553 

 Nombre de tancs: 15.500 

 Nombre total d'aeronaus: 3.082 

 Força naval total: 352 

 

Xina éstà en tercer lloc 

 Pressupost de Defensa: 126.000.000.000 de dòlars 

 Mà d'obra militar: 618.588.627 

 Nombre de tancs: 9.150 

 Nombre total d'aeronaus: 2.788 

 Força naval total: 520 
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L’Índia es posiciona en quart lloc. És un país amb projecció militar. 

 Pressupost de Defensa: 46.000.000.000 de dòlars 

 Mà d'obra militar: 489.571.520 

 Nombre de tancs: 3.569 

 Nombre total d'aeronaus: 1.785 

 Força naval total: 184 

 

En la seguent gràfica observem la despesa militar arreu del món a l’any 2016 i el % 
que representa al PIB.  

Les dades sobre despeses militars del SIPRI s'obtenen de la definició de l'OTAN, la 
qual inclou totes les despeses corrents i de capital relatius a les forces armades, 
incloses les forces de manteniment de la pau; els ministeris de defensa i altres 
organismes de Govern que participen en projectes de defensa; les forces paramilitars, 
si es considera que estan entrenades i equipades per a operacions militars; i les 
activitats a l'àrea militar.  

Aquestes despeses inclouen el personal militar i civil, incloses les pensions de jubilació 
del personal militar i serveis socials per al personal, operació i manteniment, compres, 
investigació i desenvolupament militars, i ajuda militar (en les despeses militars del 
país donant). 

 

 

 

 

 



       Estudi dels diferents sectors de la indústria marít ima mundial i 
previsió de l’evolució i limitacions del supply cha in  

79 
 

 

 

 

Imatge 17. Despesa militar segons % PIB. Font: SIPRI 2016 

 

El la gràfica anterior s’observa que Rússia, Arabia Saudí, Irak, Siria, són alguns dels 
països amb més despesa militar respecte el PIB. Veiem que aquests superen el 4.31% 
del PIB del país respectivament. 

Per altra banda, els EEUU, Espanya, Gran Bretanya, països Sud-Americans, el 
percentatge de PIB que representa la despesa militar és menor, vora el 1%. 

SIPRI, va fer un estudi calculant els diferents gastos militars, el percentatge de PIB 
que representava a nivell mundial. A L’any 2015, la mitjana va ser del 2,225%. Com 
podem veure en la grafica seguent, abans dels anys 90, la despesa en percentatge era 
del 3,4%, entre els anys 90 i 95 es va experimentar un fort descens fins al 2.25%.  

Des de l’any 1995 fins ara, la tendencia ha estat la mateixa, el percentatge del PIB 
mundial s’ha mogut vora el 2% i el 2,5%. 
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Gràfica 7. Despesa militar segons % PIB. Font: SIPRI 2016 

 

 

9.2 Conclusions  

La relació entre despesa militar i creixement econòmic no es produeix a través d'un 
únic mecanisme que pugui ser avaluat fàcilment, sinó que té lloc mitjançant factors 
relacionats amb l'oferta i el desenvolupament tecnològic, el nivell de demanda 
agregada i la major o menor seguretat que caracteritza l'entorn en què es 
desenvolupen les empreses.  

La majoria d'aquests efectes són dependents de factors com el grau d'utilització dels 
recursos del que parteixi l'economia, la forma en què es financen les despeses 
militars, les externalitats que es generin sobre la producció civil o l'eficàcia d'aquestes 
despeses per contrarestar amenaces directes contra la seguretat nacional.  

Per aquesta raó, entre d'altres, és difícil estimar els efectes de la despesa militar sobre 
el creixement econòmic i aquests resultats són molt sensibles a la mostra utilitzada i 
els procediments empírics emprats. No existeix actualment una evidència suficient per 
donar suport a la hipòtesi que la despesa militar afavoreixi o retardi el creixement 
econòmic.  
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Sembla existir evidència suficient, però, per argumentar que la despesa militar pot 
oferir a l'economia nacional un bé objectivament important per al seu 
desenvolupament com és l'estabilitat o la seguretat enfront d'amenaces exteriors.  

En aquest sentit, en presència d'amenaces externes reals l'augment de la despesa 
militar sí que sembla "neutralitzar" l'efecte negatiu que aquestes tenen sobre el 
creixement econòmic. 

Per altre banda i fent una comparativa entre països, Estats Units està molt per sobre 
de qualsevol altra armada individual. No només puntua millor en qualsevol camp, sinó 
que els seus mariners i comandaments tenen experiència de combat en operacions de 
tot el món.  

Disposar de bases a tot el món també els ajuda a ser l'única potència naval de 
projecció planetària. Amb tot, és l'armada que més i millor tecnologia segueix 
desenvolupant (potser una cosa expliqui l'altra). 

Referent a les armades d’arreu del món i en especial l’espanyola, hem vist que és molt 
difícil concloure si afecta positivament o negativament  en l’economia del país, és cert 
que ens protegeix d’atacs externs o atemptats.  

Però també és cert, que la despesa de material, de treballadors, d’infraestructures, 
vehicles i altres que inclou, és una despesa molt important. Tan de bo no es 
necessitesin armades ni personal de defensa en cap país del món, ja que la despesa 
que genera és molt gran, el problema és que avui en dia, malauradament necesitem 
algun tipus de protecció. 

Les guerres i els atemptats es veuen molt lligats als interessos que tenen els països, 
els interessos polítics són les principals causes de que per desgracia hagin d’existir les 
armades. 
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10. Nàutica esportiva 
 

La nàutica esportiva o d’esbarjo, és aquella navegació marítima amb l’objectiu exclusiu 
de l’esbarjo, esport o pesca no professional del propietari de l’embarcació o les altres 
persones que se’n beneficiïn mitjançant arrendament, contracte de passatge, cessió o 
per qualsevol altre títol. Les embarcacions esportives o d’esbarjo poden tenir qualsevol 
tipus de propulsió, ja sigui rem, vela o motor. 

Per a una minoria, les activitats nàutiques han deixat de ser un privilegi,de tal manera 
que a data d'avui, gran part de la població, no només a Espanya, sinó també a la resta 
d'Europa, practica activitats relacionades amb la navegació. Principalment en períodes 
de vacances, amb ofertes especialitzades de turisme nàutic. 

L’ús de la nàutica esportiva  representa un impacte per a l'economia i la indústria 
nàutica en les zones d’influència d'aquestes activitats . 

Seguidament, definiré els productes o activitats que engloben el sector nàutic, és a dir, 
que influeixen en la economia d’aquest sector. 

• Navegació amb embarcació pròpia 
 

• Xàrter o lloguer d’embarcacions 
 

• Embarcacions a vela i catamarans 
 

• Motos aqüàtiques 
 

• Submarinisme i buceig 
 

• Pesca esportiva 
 

• Federacions nàutiques internacionals 
 

• Altres activitats esportives ( windsurf , rem, piragüisme, caiac, esquí aqüàtic, 
surf d'estel, kitesurf, etc) 
 

• Ports esportius, clubs nàutics i instal·lacions de servei general 
associades. 
 

• Drassanes de construcció d'embarcacions d'esbarjo i reparacions. 
 

• Distribuïdors, brokers i empreses de venda d'embarcacions esportives. 
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10.1 La nàutica esportiva a l’actualitat 

Espanya es un país rodejat de mar, amb 7.905 kilometres de costa i un elevat interès 
en les embarcacions esportives, en el qual forces ciutadants es veuen involucrats en 
aquest món. A l’any 2017 la nàutica esportiva va generar una producció total de 
17.192 milions d’euros en l’economia Espanyola, 

El treball en el sector nàutic genera aproximadament uns 100.000 llocs de treball 
segons dades presentades per l’Asociació Nacional d’Empreses Nautiques (ANEN), 
d’aquests, 15.000 son llocs de treball que intervenen directament amb el sector, 
mentre que hi ha altres llocs de treball que hi intervenen indirectament.  

Fent una comparació amb  països propers geogràficament parlant propers, com en la 
seguent taula, podem veure que l’impacte econòmic que recau sobre Espanya és molt 
baix comparat amb altres paisos com poden ser Itàlia, Inglaterra o França. 

En en següient gràfic podem observar que el país que encapçala el ranking és Italia, 
on l’any 2015 es va generar aproximadament 92.000 llocs de treball relacionats 
directament amb el sector. 

 

 

 

Gràfica 8. impacte econòmic comparat amb altres països Font: ANEN 
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Un any bo per a l’economia nàutica espanyola va ser a l’any 2004, en el que es van 
facturar 50 milions d’euros mentre que per altra banda, a l’any 2013, es va tancar amb 
una facturació total de 10 milions d’euros. 

A Espanya hi ha actualment prop de 140.000 embarcacions actives, el que mostra la 
importància del sector. 

Fins a l'abril de 2017 s'han matriculat a Espanya 1.388 embarcacions d'esbarjo enfront 
de les 1.276 registrades en el mateix període de 2016, fet que suposa un creixement 
del mercat nàutic del 8,78%. Les matriculacions de vaixells per a ús de lloguer 
segueixen creixent també, fins a l'abril s'han registrat un 31,7% més de matriculacions 
destinades al xàrter. 

Són les dades recollides en l'Informe del mercat d'embarcacions d'esbarjo (gener-abril 
2017), editat per ANEN a partir de la informació facilitada per la Direcció General de la 
Marina Mercant. 

Les embarcacions fins a 8 metres (85,4% del mercat nàutic nacional), matriculen 1.199 
embarcacions enfront de les 1.143 registrades de gener a abril de 2016, fet que 
suposa un creixement del 4,9%. 

El segment entre 8 i 12 metres creix un 25,3%, matriculant 104 unitats sobre les 83 
registrades en el mateix període de l'any passat. 

Referent a un sol tipus d'embarcació, les motos d'aigua matriculen un 24,2% més que 
en el mateix període de l'any passat (amb 282 matriculacions enfront de les 227 
registrades entre gener i abril de 2016). Els vaixells a motor creixen un 0,3%, amb 643 
matriculacions (641 registrades en el mateix període de 2016). 

Les embarcacions pneumàtiques plegables augmenten les seves matriculacions en un 
18,5% i les semirígides del 15,5%. 

La vela creix també un 3,9% en el període analitzat. 
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Taula 13. Matriculacions totals d'embarcacions d'esbarjo per províncies gener-abril 
2017. Font: ANEN amb dades de la DGMM 



       Estudi dels diferents sectors de la indústria marít ima mundial i 
previsió de l’evolució i limitacions del supply cha in  

86 
 

 

10.2 Importacions i exportacions d’embarcacions 

 

En la seguent gràfica podem observar els principals països exportadors 
d’embarcacions nàutiques. Veiem que Itàlia encapçala la gràfica, amb un 16% del 
mercat d’exportacions, essent aquest,  el pais amb més exportacions que genera. 
Seguidament del Estats Units amb un 12% i Alemanya es posen en segona posició. 
França, Països Baixos i el Regne Unit, els trobariem en una tercera posició, tots tres al 
voltant del 7% del mercat d’exportacions. 

En la mateixa gràfica, podem deduir que els principals exportadors d’embarcacions, 
son països europeus, amb una àmplia diferència de mercat respecte Àsia o Amèrica. 

 

 

Gràfica 9. Principals exportadors d’embarcacions 2016. Font: OEC 

 

Un cop analitzada la gràfica d’exportacions, podem analitzar el mercat de les 
importacions, i veurem que els països canvien de posicions. 

A continuació es mostra una gràfica on resumeix els principals països importadors 
d’embarcacions nàutiques esportives. 

America s’endú bona part del mercat, especificant-ho de la següent manera. Els Estats 
Units d’America, com a principal importador, amb un 17% del mercat, amb molta 
diferència de la segona posició, en què hi trobaríem les Illes verges Britàniques. 

En una tercera posició, trobem Malta, país europeu, que es mou al voltant del 8% en 
quan importacions d’arreu. 

En aquest apartat d’importacions, deduïm també que el continent on es generen més 
importacions es el continent mericà, seguidament de l’europeu. 

Aquestes dades, són oposades en el cas de les exportacions com prèviament hem 
vist. 
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Gràfica 10. Principals importadors d’embarcacions 2016. Font: OEC 

 

 

10.3 Ports esportius d’arreu  

 

El dret d’amarratge, és necessari per a tots els vaixells, generalment es costós 
mantenir-lo. És l’impost que es paga als ports per tenir-hi amarrat el vaixell. 

En aquest apartat he trobat interessant i curiós investigar sobre el preu de l’amarratge 
en els ports més cars del món. 

He trobat que en especial el mar Mediterrani és un dels indrets en que hi trobem 
amarratges increïblement cars. 

En primera posició trobem el port de l’Illa de Capri, a Itàlia, on el preu mitjà de 
l’amarratge diari per a un iot de 70 metros d’eslora és aproximadament 2.900euros. 
L’escàs nombre d'amarratges de què disposa aquest port esportiu fa que sumi 
exclusivitat. Es cal fer reserva amb molts mesos d'antelació, ja que ni la compra ni els 
lloguers estan permesos. 

Porto Cervo, a Sardegna (Itàlia), es troba en segona posició, el preu mitjà d'amarratge 
diari arriba fins als 2.500 euros. Portofino, altre port Italià, el preu del lloguer d’un 
amarratge per a un iot de 70 metres, es aproximadament 2.300€. 

En les següents posicions hi trobaríem els ports de Marbella, Eivissa, St.Tropez, 
Miami, Yas Marina a Abu Dhabi, Cannes... En aquests ports, el preu per amarratge 
rondaria entre els 1.500€ i 600€ per dia. 

 

 

 



       Estudi dels diferents sectors de la indústria marít ima mundial i 
previsió de l’evolució i limitacions del supply cha in  

88 
 

 

10.4 Conclusions sobre la nàutica d’esbarjo 

 

La nàutica esportiva sempre s’ha vist com un sector força exlusiu, un sector que tan 
sols les persones amb més poder econòmic poden permetre’s aquest luxe. 

Segons les dades cercades, he pogut comprovar que durant aquest any 2017 sembla 
que les adquisicions i lloguers d’aquest tipus d’embarcacions va en augment 
comparant amb els anys anteriors.  

Aquest fet és un impuls en l’econòmia del país. Segons el meu punt de vista, i tal i com 
hem pogut observar en les dades cercades, l’economia de la nàutica d’esbarjo 
reflecteix l’economia del país. Si una va bé, és manté constant o en augment, 
conseqüentment l’altre excercirà el mateix camí. 

És evident que la crisis va afectar de forma directa aquest sector, hem pogut veure 
que hi va haver un important descens econòmic del sector entre els anys 2008-2013 a 
Espanya. 

Les infraestructures portuàries i serveis financers vinculats a la nàutica, es perfilen 
com a factors clau per potenciar el desenvolupament del sector. Però igual d’important 
són les millores legislatives que permeten l'adeqüació i equiparació de la fiscalitat, 
normatives i titulacions nàutiques, als països del nostre entorn, com França o Itàlia. 

La tendència que es pot apreciar en el sector és bona, crec que vivim en un país amb 
molta cultura nàutica, que afecta molt positivament a l’economia del mateix. Tot i estar 
per darrera de paisos líders com ara França o Itàlia, tenim una gran força que al llarg 
dels anys podria sobrepassar a la competència, sempre i quan les infraestructures i la 
legislació i la voluntat de seguir endavant i crear tendència sigui visible. 

Personalment crec que les xifres aniràn en augment, una vegada recuperats de la 
crisis, la náutica d’esbarjo és un sector molt atraient per les persones, crec que tan en 
el lloguer d’embarcacions com en les compres propiament, és un camp que li queda 
molt per ser explotat. I més a Espanya, que existeix l’avantatge d’estar rodejatas de 
mar i sent un país tant túristic, aquest camp també s’hi veu influenciat. 
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11. Cadena de subministrament 
 

En aquest últim punt del treball, m’agradaria explicar i comentar la importància de la 
logística en el subministrament.  

Primerament descriuré què és una cadena de subministrament o altrament 
anomenada supply chain, els components que actuen en aquesta cadena així com les 
debilitats que hi conté, les virtuts i avantatges i finalment comentar subjectivament 
algunes millores que podrien establir-s’hi a fi que la cadena pugui ser més fluida i així 
doncs, estalviar en temps que al cap i a la fi, podirme convertir aquest temps guanyat 
en benefici econòmic. 

De manera general, la logística i la cadena de subministrament es refereixen als fluxos 
físics i d'informació i l'emmagatzematge de les matèries primeres fins a la distribució 
final dels productes acabats. D’aquesta manera, la cadena de subministrament, és una 
suma de subministradors, logística i clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 18. Procés Cadena de subministrament. Font: pròpia 
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En aquesta imatge prèvia he intentat esquematitzar els processos que componen la 
cadena de subministrament. Podem observar que bàsicament està composta per tres 
grans grups, els clients, la logistica i els proveïdors. Dins d’aquestes categories, 
podem subdividir-lo o incloure-hi altres procesos que es duen a terme en cada apartat. 

En l’àmbit de proveïdors, veiem que hi entren tasques com ara les matèries primes, 
importacions que s’han de dur a terme per poder crear un material, l’adquisició de 
productes per al futur embalatge, etc. 

La logisitica és el procés intermig entre que la comanda o información és mou des del 
client fins al proveïdor o viceversa. La logisitica és el procés més llarg, veiem que 
inclou aplegar la mercaderia, empaquetar-la, emmagatzemar-la, etc.  

Per últim, em resta explicar el client i la seva funció. És aquell beneficiari del material o 
información a rebre. Després del procés logísitc, la cadena de subministrament 
conclou amb el client o usuari beneficiari. La part del client bàsicament inclou l’usuari 
final. 

Bé doncs, també com senyalo en la imatge, la cadena de subministrament o supply 
chain, no es unidireccional. A través de la cadena de subministrament s’hi mouen la 
matèria o material a entregar i també s’hi mou informació. En el cas del material, és 
pot moure ambdós sentits, tant de client a proveïdor com de proveïdor a client. 

El sentit de la cadena de subministrament, és molt més freqüent que el sentit que 
emprengui la mercaderia sigui de proveïdor a client. Ja que la mercaderia la fabricarà 
o sortirà estocada del magatzem inicial. Però, no sempre serà així ja que també hi 
poden existir devolucions de la mateixa mercaderia. En aquesta ocasió la devolució 
s’iniciarà en el client fins a arribar al proveïdor. 

En el cas de la informació, també pot ser ambdós sentits, en aquest cas el sentit més 
freqüent que ens trobaríem seria al contrari de la mercaderia, és a dir, de client a 
proveïdor. El client serà l’encarregat de comunicar-li al proveïdor de les seves 
necessitats. Però aquest sentit no és exclusiu, ja que la informació és pot moure de 
proveïdor a client també quan és necesiti demanar  quelcom que serà necessari per al 
subministrament. 

 

11.1  Avantatges i desavantatges de la cadena de su bministrament 

En la cadena de suministrament no sempre són avantatges el que aporta, també 
existeixen problemes o desavantatges algunes vegades. És evident que la cadena es 
un mitjà que utilitzem per aportar una finalitat, és a dir, la cadena es el tràmit logístic de 
la mercaderia o informació que arriba al client. 

Un dels principals avantatges que aporta el supply chain  és l’eficiència en els 
processos productius, millorar el servei al client en termes de preu, temps de 
lliurament, condicions de compra, etc., la qual cosa es reflecteix en el comportament  
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del client davant l'empresa i els seus productes i millorant el posicionament, 
aconseguint d'aquesta manera més capacitat de retenir els clients. 

Aquest fet aporta conseqüentment un augment en el control de gestió amb proveïdors. 
Poden augmentar el nombre de proveïdors potencials i nombre d'ofertes de manera 
ràpida, senzilla i automatitzada. 

És evident que un dels principals avantatges de la cadena son els costos que 
s’estalvien, una reducció de costos entre un 20% al 30%. La integració d'una cadena 
de subministrament pot reduir costos operatius dràsticament. 

Molt lligat a la reducció de costos, hi ha la disminució del temps d'aprovisionament 
gràcies a la comunicació en temps real amb proveïdors. El fet de guanyar temps, 
també ens fa guanyar diners. 

Un altre avantatge és veu directament relacionat amb les millores en la gestió 
d'inventaris. La informació en línia i subministrament en magatzems permet preveure 
les necessitats de producció i optimitzar la gestió d'estocs. Seguiment de dades 
d'entrades de subministraments, terminis de producció, la qual cosa garanteix una 
major capacitat de reacció enfront a la demanda del mercat. 

Al contrari, algunes de les desavantatges de la gestió de subministraments podrien ser 
les errades o malentesos que es generen entre departaments, com per exemple 
compres, planificació, fabricació, distribució i la informació que viatja per la cadena. En 
intervenir múltiples departaments, els projectes de cadena de subministrament 
necessiten una bona planificació, determinació i liders que siguin capaços d'actuar per 
eliminar aquests punts de desunió interdepartamental perquè hi haurà nombrosos 
reptes a resoldre. 

Moltes vegades s'observa com els projectes es compliquen amb el temps, a causa de 
l'addició de noves funcions i característiques. Al final s'acaba amb un projecte inflat 
que és tan extens que no es completarà mai o que, si es completa, no s'obtindrà un 
benefici sobre la inversió sòlida. 

 

11.2 Limitacions de la cadena de subministrament 

Tal i com hem explicat en capítols anteriors, la cadena de subministrament no és un 
procés logístic fàcil i fluïd. És cert que proporciona una majoria d’avantatges en els 
processos logístics, però també hi existeixen desavantatges que generen pèrdues en 
termes econòmics i de temps.  

En aquest apartat comentaré les limitacions que existeixen i poden existir en una 
cadena de subministrament. Des de factors més aviat tecnològics fins a limitacions de 
tipus humà. 
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La cadena de subministrament és veu com un repte per a l’empresa, tot repte se li veu 
la dificultat afegida de qualsevol tipus de problema que pugui ocórrer o limitacions en 
el mateix procés. Aquestes limitacions tenen a veure amb: 

La por a l'alentiment dels processos i a les interrupcions, que podria afectar les 
operacions i incidir negativament en la satisfacció dels clients. 

La incertesa en relació al cost de la iniciativa que, si bé s'estima durant la fase de 
preparació, pot augmentar si durant l'execució es presenten imprevistos. 

La complexitat del maneig d'algunes eines de redisseny de processos i la manca de 
personal qualificat per al seu ús. Per això, la maduresa tecnològica és un dels 
indicadors d'èxit en un projecte d'aquest tipus. 

La manca de capacitats de previsó, que complica l'avaluació dels diferents escenaris, 
reduint la visibilitat dels que han de prendre les decisions.  

El redisseny de processos és la porta cap a un enfocament de treball més adaptat als 
nous temps. Evitar l'obsolescència i treballar per impulsar el rendiment de les 
operacions a través de l'augment de la seva eficiència s'ha de considerar una prioritat. 

Els sistemes supply chain més grans agrupen una varietat de capacitats a la cadena 
de subministrament i la seva integració en la totalitat de l'empresa i externs. 
Naturalment, l'ampli abast d'aquestes solucions, que integren múltiples funcions 
comercials, de forma semblant a les aplicacions de planificació de recursos d'empresa 
o ERP, imposa limitacions a la implementació. 

Per exemple, els centres de procés en els departaments de IT que manegen 
aplicacions back-end a mida en lloc de paquets necessitaran molt de temps per 
desenvolupar i provar adequadament les interfícies d'aplicació. Una vegada que el 
sistema estigui instal·lat, les actualitzacions resulten difícils, perquè requereixen la 
instal·lació de nou programari a totes les empreses existents a la cadena. 

La implementació de cadenes de subministrament tan grans i competitives, també 
planteja un esforç addicional sobre l'activitat diària de l'empresa i de les seves firmes 
col·laboradores. Per exemple, algunes companyies han comprovat que, després 
d'integrar els elements bàsics transaccionals "en brut" que són intrínsecs en l'èxit de la 
cadena de subministrament, el nou sistema requereix unes capacitats de comunicació 
i planificació més eficients al llarg de la cadena de valor. 

Com a conseqüència d'aquests requeriments tangencials, la cadena de 
subministrament ha evolucionat per incloure cert nombre de processos que mai havien 
estat considerats inicialment com a elements del supply chain, incloent el disseny de 
productes, planificació, aprovisionament de materials i gestió de contractes. 

En observar la demanda d'aquestes capacitats addicionals, les empreses venedores 
estan començant a incloure xarxes de comunicació més dinàmiques i de major 
col·laboració en les seves ofertes, donant lloc a un comerç en col·laboració i ajudant a 
millorar la comunicació més enllà de la cadena de subministrament tradicional. 
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Addicionalment, el factor humà és clau en tots els punts de la cadena. La capacitat 
humana per resoldre problemes, per entendre noves actualitzacions, per preveure 
qualsevol tipus de problema que pugui ocasionar retards en la cadena i un bon domini 
de noves tecnologies implantades a la cadena, seran fonamentals per garantir èxits 
logístics. 

La capacitat humana per adaptar-se a les noves tecnologies és essencial avui en dia 
per a totes les empreses. En pocs anys l’evolució tecnològica ha estat gegantesca, i 
seguirà millorant amb els anys, és per això que un treballador que formi part de la 
cadena, ha d’estar qualificat, actualitzat i preparat per a qualsevol tipus d’avanç 
tecnològic que se li pugui presentar.  

En cas contrari, la cadena es veurà afectada, limitada o aturada en un punt en concret, 
el qual serà motiu de pèrdues de temps i que finalment generarà no només pèrdues de 
temps sinó també pèrdues econòmiques per a l’empresa. 

 

11.3 La tecnologia d’informació i comunicacions i e l supply chain 

En aquest apartat m’agradaria mencionar la importància que tenen les tecnologies 
d’informació i comunicació (TIC) en el món actual i en concret en la cadena de 
subministrament. Les TIC són tots aquells recursos, eines i programes que s'utilitzen 
per processar, administrar i compartir la informació mitjançant diversos suports 
tecnològics, com ara: ordinadors, telèfons mòbils, televisors, reproductors portàtils 
d'àudio i vídeo o consoles de joc. 

Els sistemes i tecnologies de la informació i comunicació, juntament amb el maquinari 
associat utilitzat en la gestió de la cadena de subministrament, compleixen funcions 
diferents. Aquests sistemes poden ajudar a els processos de presa de decisions, 
ajuden a supervisar i controlar les operacions, permeten fer simulacions i previsions, 
faciliten emmagatzemar i processar les dades, i ajuden en la  comunicació entre 
persones, empreses i màquines. 

Actualment el paper de les TIC en la societat és molt important perquè està plena de 
serveis com: correu electrònic, recerca d'informació, banca en línia, descàrrega de 
música i cinema, comerç electrònic, etc. Per aquesta raó les TIC s’han integrat 
fàcilment en diversos àmbits de la vida, en els treballs, en l’educació, entre amistats, 
etc. 

Relacionant les TIC amb la cadena de subministrament, observem diferents factors 
que són essencials avui en dia i fan que el procés logístic sigui millor, més ràpid i més 
vàlid: 

• Fàcil accés a tot tipus d'informació 
 

• Instruments per a tot tipus de procés de dades 
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• Canals de comunicació 

 
• Emmagatzematge de grans quantitats d'informació en petits suports de fàcil 

transport 
 

• Automatització de tasques 
 

• Interactivitat 
 

• Instrument cognitiu que potencia les nostres capacitats mentals i permet el 
desenvolupament de noves maneres de pensar 
 

• Enviament d'instruccions d'operacions via satèl·lit a equips remots 
 

• Faciliten l’enviament i recepció de dades als gestors de la cadena de 
subministrament per administrar les seves xarxes de subministrament i actius 
des qualsevol lloc del planeta 

 

L’EDI (Electronic Data Interchange) s'ha definit com "l’intercanvi màquina a màquina 
d'informació estructurada per al seu processament automàtic. L’EDI és utilitzat pels 
actors de la cadena de subministrament per tal d'intercanviar informació necessària 
per assolir l'eficiència en els seus negocis. Aquestes vinculacions estructurals són 
generalment establertes entre organitzacions que tenen formalitzada una relació 
comercial a llarg termini. 

UN / EDIFACT és l'estàndard que garanteix que la informació s'enviï i es rebi de 
manera apropiada pels actors en la cadena de subministrament. L'acrònim correspon 
a: United Nations / Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and 
Transport. 

 

11.4 La intermodalitat en el transport de mercaderi es 

Els actuals processos de globalització han provocat que el transport de mercaderies 
hagi fet augmentar la intensitat en l'ús de diverses maneres de transport, optimitzar els 
corredors de trànsit, millorar les infraestructures tant portuàries com de transport i 
fomentar l'ús del tren com a alternativa al camió, en el trànsit per terra, de manera que 
aquest sigui més sostenible mediambientalment i competitiu entre els seus operadors.  

En aquest ordre d'idees, la intermodalitat ha estat definida per la Comissió Europea 
com "una característica d'un sistema de transport en el qual almenys dues maneres 
diferents de transport són utilitzats de forma integrada, per tal de completar la 
seqüència de transport porta a porta ". L'aproximació al resultat global permet una 
capacitat disponible de transport que es pugui usar més racional i òptima. 
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D’aquesta manera doncs, el transport intermodal implica el moviment d'unitats de 
càrrega (UCIs) a través de diferents mitjans combinats. La transferència d'aquestes 
UCIs entre una manera de transport i el següent es produeix sense necessitat 
d'obertura de les mateixes, el que minimitza la manipulació de la càrrega. 

L'eficiència que es desprèn de la forma d'operar del transport intermodal el configuren 
com l'alternativa idònia per a intercanvis internacionals, sent una important font 
d'avantatge competitiu i, en molts casos, la clau de l'èxit en qualsevol gestió de la 
cadenade subministrament o pla logístic. 

Són diversos els motius que han impulsat aquesta manera de transportar mercaderies 
d'un punt a un altre: 

L'evolució de la indústria del transport per carretera en els últims anys: marcada per 
l'escassetat de conductors, l'augment de la demanda, la reducció de capacitat dels 
camions i l'augment dels preus del combustible. 

Bones infraestructures, partint d'una actualització reglamentària que té el seu reflex en 
plataformes logístiques, millors possibilitats de combinació entre mitjans de transport i 
una major llibertat administrativa que prové de la normalització de molts dels 
requeriments legals aplicables a aquest tipus de moviment de mercaderies. 

Estalvi de costos en un replantejament de les estratègies logístiques de les principals 
companyies, recerca dels beneficis ambientals i millors resultats quant a seguretat 
viària. 

Una major eficiència que es desprèn de tarifes més baixes i més previsible, flexibilitat 
de càrrega i descàrrega de mercaderies, reducció dels costos de manipulació, 
augment de la velocitat major accés als equips i horaris de trànsit estandarditzats. Tot 
això, reporta en tres aspectes fonamentals per a decidir-se per un mitjà de transport o 
un altre: fiabilitat, capacitat i seguretat. 

 

11.4.1 Avantatges del transport intermodal 
 

El transport intermodal combina els avantatges de cada sistema. En concret, els 
principals beneficis de decantar-se per aquesta opció són els següents: 

Els avantatges del transport per carretera es componen en dos principalment, la 
flexibilitat en el temps i l’adaptabilitat en l’area de distribució i recollida local 
respectivament: 

Per altra banda, el transport ferroviaria, els avantatges que comprèn són l’economia en 
la càrrega, en tenir més espai de càrrega, el preu es redueix. Grans volums de 
transport, alta velocitat en el transport de mercaderies a  llargues distàncies. Horaris 
concrets que minimitzen els riscs o problemes de puntualitat que, per exemple, podria 
presentar el transport per carretera. 
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Quant al transport marítim o fluvial, els preus que s’ofereixen són molt baixos degut a 
què permet transportar grans volums de càrrega. Connecta diferentes localitzacions 
que seria impossible connectar si no fossin per via marítima. És la millor alternativa al 
transport aèri, sempre i quan els terminis de lliurament i/o recollida ho permetin. 

A més dels avantatges específics del mode de transport, hi ha molts beneficis 
econòmics i generals que resulten de la utilització pràctica de transport intermodal, 
podem definir-los com els que segueixen: 

- Garanteix la combinació més eficient de mitjans de transport. 
 

- Guanys gràcies als temps que s’estalvien en les diferents modalitats. 
 

- Minimitza els temps morts o la necessitat d'emmagatzematge de la mercaderia 
en àrees intermitges. 
 

- Redueix al màxim el risc de trencament o robatori de la mercaderia, al 
transportar-se en unitats de càrrega tancades des de l'origen fins al punt de 
destí. 
 

- Reducció de les congestions vials. 
 

- Millora de la seguretat viària. 
 

- Reducció del consum d'energia per unitat de càrrega. 
 

- Minimització de les emissions de CO2. 
 

- Disminució dels nivells de soroll. 
 

- Disminució dels residus pel que fa a embalatges i empaquetat de la 
mercaderia. 
 

- Model més sostenible, en termes generals. 
 

- Reducció dels temps de transport gràcies a la combinació dels transports. 
 

- Minimitzacions dels temps de càrrega i descarrega. 
 

- Reducció de costos totals, en cada operació es té en compte les modalitats 
més econòmiques. 
 

- Comoditat per l’usuari ja que l’operador del transport intermodal és el que 
gestiona tota l’operativa. 
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- Facilitat en el seguiment de mercaderia gràcies al EDI, l’intercanvi electrònic de 

dades, que et permet saber on està la mercadria en qualsevol moment. 

 

11.4.2 Desavantatges del transport intermodal 
 

El transport inermodal sería la combinació perfecte de la logística de diversos transports 
sinó tingués les seves petites desventatges. 

Aquest sector, és relativament nou, i està en creixement constant i les seves 
actualitzacions van molt lligades a les noves tecnologies. És per això que un dels 
desavantatges que comprèn el transport intermodal, podria ser la dificultat o la necessitat 
d’estar constantment actualitzat per entendre i estar familiaritzat amb les noves 
tecnologies. 

A més a més és un camp que la legislativa hi aplica forces normes i limitacions legals, que 
s’han de complir al peu de la lletra. Aquestes poden fer endarrerir alguns temps i en 
conseqüència agument de costos. Tanmateix, els requeriments de seguretat, ja siguin 
inspeccions en diferents terminals i vies de comunicació, segueixen construint un límit. 

Hi ha una manca en tema d’infraestructura que no facilita la realització ràpida de les 
operacions multimodals. A més a més, el fet de que hi hagi més d’un tipus de mitjà de 
transport, afecta a la confiança de l’usuari, ja que les errades que hi poden haver-hi en els 
enllaços és veuen duplicats o triplicats segons el cas.   

Cada vegada que la càrrega s'hagi de moure, els transportistes s'arrisquen a la 
possibilitat de danys mentre la càrrega es transfereix d'un mitjà de transport a un altre. 
Afortunadament, aquest perill pot ser mitigat, però fer-ho implica generalment un 
embalatge excessiu per l'addició de més reforços i material de protecció que el que 
normalment es considera suficient. Aquest pes i despeses addicionals contraresten 
parcialment els avantatges del transport intermodal en termes d'eficiència energètica i 
de costos. 

Tal i com he comentat prèviament, el transport multimodal és molt còmode per l’usuari 
ja que aquest ha de tractar només amb un prestador de serveis. A més redueix d'una 
manera significativa els costos administratius i de logística i ofereix més seguretat, 
especialment en els punts intermedis.  

És la modalitat de transport que propicia noves oportunitats comercials per a 
exportacions no tradicionals, com a conseqüència de millors serveis de transport. Tot i 
axiò s’ha de tenir en compte que hi poden surgir problemes degut a que és un món 
que encara està en procés de creació, hi ha fallos que s’han d’anar polint poc a poc i 
així anar millorant i eliminant aquests petits errors que fan enrederir en temps o creant 
costos addicionals a la cadena de subministrament. 
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11.5 Tendències de futur en la cadena de subministr ament  

Com hem anat observant al llarg del capítol, hem vist que la logística del supply chain 
és força bona i adequada a les necessitats d’avui en dia, tot i que hi ha alguns petits 
detalls que s’han de millorar o perfeccionar ja que endarrereixen en temps i 
augmenten costos. 

La tecnologia permet una connectivitat contínua entre tots els participants i nodes i 
unes comunicacions pràcticament instantànies dels seus moviments. 

Amb aquest panorama actual de món globalitzat i interconnectat, els gestors i 
practicants de la cadena de subministrament tenim moltes més possibilitats 
d'interacció amb proveïdors i clients, i una perspectiva futura absolutament oberta per 
l'evolució exponencial de la tecnologia que ens envolta. 

Tanmateix, les claus que determinaran el futur són les millores en els processos 
interrelacionats entre companyies, el desenvolupament del talent i l'evolució de les 
tecnologies de suport, ja sigui eines de gestió, màquinaria, vehicles, hardwares més 
potents, etc. 

Podría desenvolupar-se la idea d’automatització en la majoria de processos de la 
cadena. Així doncs, una companyia no dependria de les decisions subjectives d’una 
persona ni dels seus errors. Tot i que les millors companyies seran les que combinin 
aquesta millor pràctica, l’automatització i persones, ja que és necessària la capacitat 
de tenir flexibilitat davant urgències específiques que requereixin una certa adaptació 
de la pràctica estàndard. 

La tecnologia i les eines seran la clau bàsica per unes millores en el suport principal de 
les cadenes de subministrament; avui en dia ja existeixen drons que estan pensats per 
dur paqueteria als mateixos clients, bé doncs, aquest tipus de noves tecnologies seran 
les que marcaran el camí a seguir. Podríem arribar a pensar per exemple, que d’aqui 
un temps els cotxes i camions no tindran conductor humà, sinó que faran la seva ruta 
ja programada, i que qualsevol desviament d’ultim moment es pugui controlar i canviar 
des d’una estació central. 

El repte de futur per al professional de la cadena de subministrament no és imaginar o 
anticipar el que vindrà, sinó estar preparat  per a aquests canvis i saber-los afrontar, 
que sens dubte es produiran. 
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La interoperabilitat entre sistemes de comunitat portuària és el següent obstacle a 
superar. Tots els actors vinculats a la cadena del transport, han demostrat que la 
transparència en la cadena de subministrament de dades pot comportar una 
considerable millora de l'acompliment de la cadena logística. 
La implementació de canals de comunicació més ràpids i capaços de garantir que els 
fluxos d'informació precedeixin als moviments físics de les mercaderies. Les 
infraestructures seran concebudes com superestructures on cohabiten béns, negocis i 
informació. 

Conseqüentment, la responsabilitat per la seguretat, la sostenibilitat i l'impacte social 
que comporta la cadena de subministrament està en un nivell més alt que anys enrere, 
i seguirà en creixement. És cert però que la capacitat per a minimitzar els danys 
col·laterals i els residus està avançant ràpidament. 
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12. Conclusions finals 

 

L’objectiu d’aquest treball estava dividit en dues parts, la primera era conèixer i 
endinsar-me en el món de les principals industries que afecten l’economia marítima.  

La segona part estava més enfocada en entendre la cadena de subministrament, 
comentar els avantatges i desavantatges que s’hi troben i concloure-ho en una visió 
més aviat evolutiva. 

Tal i com he après en aquest treball, el sector marítim, malgrat ser un gran desconegut 
per la majoria dels habitants, té una importància crucial per a les societats modernes i 
el paper que juga és essencial. 

El sector del mar per la seva dimensió supera qualsevol sector industrial clàssic, i la 
seva grandària se situa properament al de les indústries TIC, el que posa en relleu la 
seva notable magnitud i importància econòmica. És un sector clau en l'estructura 
industrial de producció i creixement de la nostra economia. 

En la primera part del treball hem observat diferents camps que tenen a veure amb 
l’economia marítima i com es veu influenciada per diversos factors. En aquest treball 
he cercat i explicat diversos sectors que influeixen en l’industria marítima ja sigui 
positivament o negativament. Els principals camps de recerca han estat els explicats 
prèviament: els ports, drassanes, desballestaments, pesca, plataformes off-shore, 
forces armades, nàutica esportiva i finalment la cadena de subministrament. 

És força complicat poder agrupar els diferents camps i extreure’n una sola conclusió, 
ja que cada un d’ells és molt extens i molt diferent als altres. Així que de cada sector 
he extret algunes conclusions diferents, explicades en els respectius capitols del 
treball. 

Com a dades interessants, puc afirmar que no hi ha un sol país que manegui tots els 
àmbits per sobre de la resta, sinó que cada tasca per dir-ho d’alguna manera, va 
destinada a un país o països diferents. 

Per exemple, en el cas de les drassanes, podríem dir que existeixen 3 països diferents 
que son els encarregats de més del 90% d’aquesta indústria, Xina, Corea i Japó, 
mentre que en el cas dels desballestaments, aquests països deixen de tenir 
importància en els desmantellaments i els capdavanters en aquest sector passen a ser 
Índia, Pakistán i Bangladesh. 

El mateix fet amb les armades d’arreu del món, tal i com sabem, els Estats Units 
d’Amèrica, són els que destinen més diners en tenir grans forces protectores, mentre 
que Espanya per exemple, no destaca per tenir una gran armada, però si ho fa en el 
sector de la pesca, posicionant-se entre els primers del món quant a importacions.  
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O d’altre banda, Itàlia i França destaquen per ser importadors de vaixells d’esbarjo, 
sent també dels països amb més propietats de bucs. 

Tot i aquesta varietat sectorial de la indústria marítima, he de dir que la política s’hi 
amaga darrera en la majoria dels casos. És més que evident en el cas dels 
desballestaments, en aquests països les persones treballen durant 15 hores o més al 
dia, cobrant una misèria, sense lleis que els protegeixin ni els amparin tan sols per fer 
aquest tipus de feina, és clar que simplement per l’immens interès polític que hi ha 
vinculant entre polítics o armadors i la poca vergonya que tenen. 

El mateix interès polític s’amaga rere les armades, les guerres i els atemptats es 
veuen molt lligades als interessos que tenen els països, els interessos polítics són les 
principals causes que per desgràcia hagin d’existir les armades. No tan sols la 
protecció nacional va lligada a la política, sino que també hi trobem les plataformes 
petrolíferes.  

Avui en dia el petroli és un material necessari per quasi tots els països del món. Tot i 
ser un material conflictiu, ja sigui econòmicament, políticament i mediambientalment 
parlant, segueix essent esencial i valuós per tots. És per tant evident, que un material 
nociu pel mediambient, però tan preciat per a tots, tingui un rerefons polític-econòmic.  

Penso que les alternatives i energies renovables existeixen i nomès es necessita 
voluntat i ganes per cuidar el planeta, ja que els canvis que l’alteren, com l’escalfament 
global i en conseqüencia el desglaç dels pols, ens afectaran directament i 
indirectament, en un temps molt més proper del que ens pensem. 

Per altra banda, tal i com he parlat en la segona part del meu treball,  el supply chain 
és un camp de la indústria que ha evolucionat molt ràpid, si més no, els cambis que ha 
experimentat durant els seus inicis a l’època actual han estat gegantins. 

L’evolució que s’hi preveu va molt lligada amb les noves tecnologies, de fet, així ha 
estat durant els últims anys. Aquest sector està molt present en totes les indústries, no 
només la marítima, d’aquesta manera, podríem dir que seria un dels motius que la 
seva evolució tecnològica es dugui a terme en terminis tant ràpids, degut a la seva 
actual presència arreu del món. 

M’agradaria concloure el treball, des d’una perspectiva general, mencionant que la 
tecnologia és el punt clau i essencial per l’evolució d’aquesta indústria. Sigui 
directament o indirectament, cada un dels camps cercats, té una petita part 
tecnològica, i és evident que alguns més que d’altres. S’ha d’estar ben preparat per 
afrontar els nous reptes i sumar-se als canvis tecnològics globals.  

Penso que les feines aniran evolucionant en posicions de treball més automatitzades, 
cosa que afectarà a una part de la població. Però per altra banda penso que sempre hi 
haurà llocs on el criteri humà es necessiti i no es pugiu prescindir d’ell tan sols amb 
maquinària. 
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