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Abans de l’estat d’alarma vam elaborar un Pla de Contingència en 3 
fases, compartit amb la Comunitat Portuària, per garantir el correcte 

funcionament de les nostres infraestructures i serveis.

Pla de Contingència 

Pla de Contenció: Pla de Contingència i Mesures de Xoc Econòmiques

Centralització i repartiment dels equips de protecció.

Definició dels serveis essencials per garantir la 
càrrega/descàrrega de la mercaderia.



56 milions d’euros per parar el cop mitjançant 2 actuacions:

Alliberament de liquiditat. 45,3 milions d’euros

Rebaixes de taxes
- Estalvi de 10,6 milions d’euros per als operadors.
- Rebaixa de la taxa d’ocupació i de la taxa al vaixell.
- No aplicació de la penalització d’incompliment de tràfics mínims.
- Destopar el valor mínim de la taxa d’activitat.

Pla de Contenció: Pla de Contingència i Mesures de Xoc Econòmiques

Aplicació de Mesures de Xoc Econòmiques

Es va començar a implantar a l’inici de l’estat d’alarma.

- 19 milions en avançament de pagaments a proveïdors fins al 30 de juny.
- 26,3 milions en ajornament del pagament de les taxes portuàries durant 
sis mesos.



Pla de Recuperació (2021-2022) consensuat amb els agents de la Comunitat Portuària

Objectius:
- Recuperar tràfics.
- Detectar noves oportunitats.
- Impulsar la innovació.

Primeres mesures aprovades:
- Bonificacions singulars a la taxa d’ocupació.
- Reduccions en els coeficients correctors de les      

taxes d’utilització al vaixell, passatge i mercaderia.

Basat en els 3 eixos del nou Pla Estratègic 2021-2025:
- Reforçar el hinterland i les exportacions.
- Enfortir els llaços amb Àsia.
- Desenvolupar una estratègia de sòl logístic.

Mobilització de 19 milions d’euros en favor dels operadors



Indicadors 2019 2020 % Var 20/19

Tràfic total (tones) 34.506.084 28.010.872 -18,8%
Tràfic de hinterland
(tones) 17.843.000 15.428.000 -14%

Contenidors
(TEU) 1.718.461 1.365.632 -20,5%

Tràfic Ro-Ro (UTI) 206.086 166.131 -19,4%

Automòbils 417.016 218.543 -47,6%

Sòlids a granel
(tones) 2.035.716 2.062.240 1,3%

Líquids a granel
(tones) 8.319.113 6.388.053 -23,2%

Passatgers 1.866.182 426.788 -77,1%

Ferris 589.560 227.946 -61,3%

Creueristes 1.276.622 198.842 -84,4%

Resultats de tràfic 1r semestre 2020



Impacte COVID-19 evolució mensual TEUs EXPORT
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Impacte COVID-19 evolució mensual TEUs IMPORT
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255.566 TEUs importació



Impacte COVID-19 evolució mensual AUTOMÒBILS
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El tràfic ferroviari del Port de Barcelona suposa un estalvi anual de 50.000 tones de CO2

Quota ferroviària de contenidors
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Impacte COVID-19 – Tràfic ferroviari



Impacte COVID-19 – Creuers

• Administracions i navilieres preparen protocols segurs.
• Les terminals de Creuers del Port de Barcelona es certifiquen com a segures per a 

la COVID-19
• El Port està preparat per reprendre el tràfic un cop es tingui l’autorització de les 

autoritats sanitàries.
• Caiguda d’ingressos en el compte de resultats: 11 milions d’euros.
• L’activitat de creuers al Port de Barcelona genera més de 9.000 llocs de treball.



Principals actuacions

Inversió pública prevista 2020

Moviment precàrregues. 
Terminal Prat. Actuació 8

Remodelació Edifici ASTA

Millora Accesibilitat Terminal 
Creuers. Porta 2

Ampliació del Moll Adossat. 
Obres de Consolidació

Rehabilitació Portal 
de la Pau

Remodelació àrea
pesqueraAtracada serveis

portuaris (35 A)

Inversió pressupostada 2020: 71 milions d’euros

Nous Accessos Ferroviaris

Moviment precàrregues. Terminal Prat 
i Terminal Intermodal



• Gran complexitat de la situació actual, causada per factors totalment exògens al 
model econòmic.

• Any 2021: inici de la recuperació, lligat a l’evolució de la pandèmia.
• Anys 2022/23: consolidació de la recuperació.
• Recuperació del tràfic de hinterland el 2023.
• Creuers: recuperació gradual a partir de 2021.

Propostes de futur - Treballem a 3 anys vista per recuperar els tràfics



Propostes de futur. Nou Pla Estratègic 2021-2025

5G: el Port de Barcelona 
disposarà l’any 2023 d’una nova 
xarxa de telecomunicacions de 
gran capacitat. Inversió: 10 milions 
d’euros.

Liderar el canvi necessari per fer front a 
l’emergència climàtica:
o Pla de generació d’energia renovable.
o Electrificació de molls.

Flexibilització i innovació: 
adaptació ràpida als canvis 
(digitalització, 
transparència, noves 
tecnologies, intel·ligència 
artificial, robotització, etc.).

Manteniment de la nostra 
capacitat inversora i 
creació de nous models 
de negoci en el nostre 
àmbit.

Reforçar el hinterland i 
les exportacions

Enfortir els llaços amb 
mercats estratègics

Desenvolupar una 
estratègia de sòl logístic

Atracció de noves 
inversions per afavorir el 

sorgiment d’una economia 
sostenible i inclusiva



http://www.portdebarcelona.cat/2020Resultats1erSem

Presentació disponible a:

http://www.portdebarcelona.cat/2020Resultats1erSemPdB
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