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Resum executiu
Introducció
El Port de Barcelona és fruit d’un procés
evolutiu que s’estén durant aproximadament
2.500 anys d'història
El Port és un ens polièdric amb components molt
diversos, principalment set: jurídic-administratiu,
geogràfic, infraestructural, operatiu, econòmic,
logístic i social.
En funció d’aquestes dimensions, l’instant precís
del seu naixement es pot fixar en moments
històrics diferents:
Des dels segles V i IV aC., quan es fan les primeres
operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies
associades als nuclis de població ibèrics a ponent
de Montjuïc, fins a la creació de la primera
estructura jurídica permanent per a la gestió
integral del port, la Junta d'Obres del 1870.
La transformació física del port ha acompanyat
l’evolució de l'economia a la qual dona servei,
principalment l'espanyola, catalana i barcelonina.
El port ha viscut quatre grans transformacions
començant per les primeres obres destacables
iniciades el 1477, les posteriors ampliacions del
1860 i del 1966 i la darrera a partir dels anys 80 del
segle XX amb la reforma completa de la zona nord
(Port Vell) i l’ampliació cap al sud fruit del
desviament del riu Llobregat.
Fou sobretot durant el segle XIX, quan el port
esdevingué un factor clau per a la competitivitat de
la indústria barcelonina i catalana, sorgida arran de
l'esclat de la revolució industrial. La transformació
que l’economia del nostre entorn immediat
experimentà a partir de la segona meitat del segle
XIX i, la resta de l’economia espanyola a partir de
la segona meitat del segle XX, foren els causants de
les tres grans ampliacions del port que s’han
produït des d’aleshores.

Fotografia aèria del Port de Barcelona, 1981

La darrera gran ampliació del port acordada els
anys vuitanta coincidí amb el creixement
exponencial i interromput del comerç exterior
marítim mundial i europeu a partir d’aquella
dècada del segle XX. Aquest creixement fou fruit de
la liberalització del comerç mundial, el desviament
de capital productiu als països asiàtics i la
competitivitat creixent del transport marítim
gràcies a la consolidació del contenidor i
l'increment de les dimensions dels vaixells.
L’ampliació responia també a la voluntat de
diversificar el negoci portuari i trencar les barreres
entre la ciutat i el mar que implicava l’activitat
comercial a l’extrem nord del port. El resultat
d’aquest procés fou la construcció de la primera
zona d’activitats logístiques de la Mediterrània al
sud i del Port Vell que coneixem avui al nord.
La crisi del 2008 marca la fi d’aquest període
d'expansió del comerç marítim europeu i espanyol
durant el qual el port s’ha convertit en un espai
multidisciplinari únic a la Mediterrània i n’obre un
de nou ple de reptes pel sector portuari europeu.
La crisi financera va desplaçar definitivament el
centre de gravetat de l’economia mundial cap al
Pacífic, convertint Europa en un continent perifèric
i amb una capacitat d’influència limitada al món.
La pandèmia del Covid-19 ha contribuït a tancar
definitivament el període iniciat als anys vuitanta
del segle XX i accelerar l’expansió d’una sèrie de
noves tendències que ja s’apuntaven el 2008 com
són l’estancament del comerç marítim europeu i
espanyol, la preeminència asiàtica al món, la
digitalització, el comerç electrònic, el canvi climàtic
i la transició energètica, entre d’altres.

Fotografia aèria del Port de Barcelona, 2020
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Aquest és el IV Pla Estratègic des que el Port
de Barcelona inicià formalment la seva
planificació estratègica a mitjans dels anys
noranta amb l’elaboració del Llibre Verd,
publicat l’any 1997.
Els successius Plans Estratègics han anat
identificant diferents objectius estratègics i
projectes a curt termini, mantenint sempre
pràcticament inalterada la missió del Port de
Barcelona, la seva raó de ser.
Contribuir a la
competitivitat dels
clients mitjançant la
prestació de serveis
eficients que
responguin a les
seves necessitats de
transport marítim,
transport terrestre i
serveis logístics.
Finalitzada la vigència del III Pla Estratègic, calia un
nou Pla per afrontar el canvi d’escenari sorgit el
2008 i accelerat per la crisi del Covid-19, i les
transformacions ràpides, intenses i disruptives que
s’estan produint en tots els sectors que afecten
directament la logística i el Port de Barcelona.
Aquest canvi d’escenari europeu, les disrupcions
freqüents i potencialment més globals i
sistèmiques i les grans incògnites que afronta el
sector logístic europeu com a resultat d’aquests
elements obliguen a un nou Pla amb un doble
horitzó temporal. Un a curt termini amb un conjunt
d’objectius i projectes per al període més proper
2021-2025 i, també, una visió 2040 que dibuixi els
escenaris de futur més plausibles i assenyali les
línies d’actuació a llarg termini necessàries per
orientar l’actuació de la Comunitat LogísticaPortuària i
garantir el seu posicionament
competitiu en els escenaris identificats més
desitjats.

Com s'ha elaborat aquest Pla
La reunió del Grup de Treball d’Estratègia i
Innovació del Consell Rector de novembre de 2018
fou el tret de sortida de l’elaboració del IV Pla
Estratègic on es van definir les grans línies
metodològiques per al seu desenvolupament.
S’acordà que es faria fonamentalment amb
recursos interns de l’Autoritat Portuària de
Barcelona (APB) i la col·laboració de la Comunitat
Logística-Portuària tot i que per a determinats
aspectes concrets es va preveure la contractació
d’experts externs.
Es crearen cinc grups de treball en funció dels
principals àmbits d’activitat i tràfic del port,
fomentant un model participatiu i integrador que
inclogués, no sols la comunitat portuària sinó
també clients finals i, en general, tots els agents
públics i privats implicats i interessats en el futur
del port. Simultàniament i conjuntament amb la
tasca d’anàlisi, conceptualització i redacció del
Departament d’Estratègia de l’APB, es van celebrar
diverses reunions de debat i discussió en els òrgans
directius de l’organització i amb persones i àrees
clau de l’entitat com ara les d’explotació i
planificació portuària, medi ambient, econòmicfinancer i sistemes d’informació.
Amb la combinació d’aquestes fonts d’anàlisi
s’elaborà una primera versió del Pla Estratègic que
es completà a finals del primer semestre del 2019.
Aquesta versió fou objecte de diverses
modificacions posteriors fins que fou aprovada pel
Consell d’Administració de l’APB del mes de
desembre del 2020.
En total més de 200 representants de la Comunitat
Portuària i dels grups d'interès del port han
participat en la seva elaboració.

4

IV Pla Estratègic del Port de Barcelona 2021-2025

Lliçons apreses de l’anterior planificació
estratègica i avaluació del III Pla Estratègic
2015-2020
L’avaluació del grau d'assoliment dels objectius
quantitatius i qualitatius del precedent III Pla
Estratègic del Port de Barcelona 2015-2020, i la
detecció d’omissions i aspectes insuficientment
tractats en el seu moment, ofereixen les següents
lliçons de cara a aquest Pla:
• El grau d’assoliment dels objectius fixats en el
III Pla Estratègic, en línies generals, ha estat
moderadament satisfactori, amb dues
excepcions rellevants: l'execució de les
infraestructures ferroviàries i el grau
d’assoliment dels objectius de tràfic. El retard
en l’execució de les obres previstes a la línia
Barcelona-Saragossa, en la implantació del
tercer fil fins a Port Bou, a l’antiga llera del
Llobregat i en els nous accessos ferroviaris al
port és atribuïble a factors externs en els quals,
malauradament, la Comunitat LogísticaPortuària de Barcelona i en concret l’APB, no ha
tingut capacitat d’influència suficient. Els
objectius de tràfic fixats en el III Pla no
tingueren en compte tres factors principals: la
profunditat del canvi de tendència que implicà
la crisi del 2008; les barreres infraestructurals,
comercials i operatives que pateix el Port de
Barcelona al hinterland ampliat en tres
segments rellevants de tràfic com són els
contenidors, cotxes acabats i camions de short
sea shipping amb el nord d’Àfrica; i les
disrupcions cada vegada més freqüents que

poden alterar substancialment el camí emprès
en la planificació, com ara la crisi del Covid-19.
• Necessitat de que el procés d’elaboració del
Pla Estratègic sigui un procés participatiu en el
qual participin tots els actors interessats en el
desenvolupament futur del Port i no només la
Comunitat Portuària de Barcelona. Això ja fou
així en l’anterior Pla Estratègic però el procés va
excloure actors importants com ara els clients
del port i algunes administracions públiques. És
especialment important involucrar activament
els carregadors en l’elaboració del Pla ja que la
comunitat portuària serveix les seves cadenes
logístiques.
• Necessitat d’establir indicadors i objectius que
permetin realitzar un seguiment periòdic
(anual o bi-anual) del grau de compliment del
Pla Estratègic. S’han d’identificar pocs
indicadors i/o objectius quantificables i
mesurables i que siguin suficientment
representatius de la missió del port i de la seva
visió de futur.
• L’entorn cada vegada més canviant, obliga a
preveure i realitzar una revisió del Pla
transcorregut la meitat del seu període de
vigència (en el cas del IV Pla això correspondria
a l’any 2023) i actualitzar-lo si s’escau.
• Necessitat de compatibilitzar la visió a curt
termini (2021-2025) amb una visió a llarg
termini que dibuixi com a mínim, uns possibles
escenaris de futur en funció de determinades
variables.
• Manca de coneixement del Pla en determinats
col·lectius professionals, i per tant necessitat
de millorar-ne la difusió interna i externa.

Eixos i objectius estratègics del III Pla Estratègic del Port de Barcelona
2015-2020
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L’anàlisi estratègica
Qui és avui el Port de Barcelona?
Una eina de desenvolupament econòmic i social amb múltiples dimensions
Geogràfica

El Port, situat a les coordenades 41o 22' longitud nord i 2o 10' latitud est, és un enclavament estratègic al
nord-est d'Espanya ubicat a uns 120 km de la frontera francesa. Les darreres dècades, l’activitat comercial
del Port s’ha anat traslladant cap al sud en direcció El Prat de Llobregat.

Infraestruc- Integrat per una làmina d’aigua a la qual maniobren i fondegen els vaixells durant el seu amarrament i
una superfície de terra ferma amb molls, espais per a l’emmagatzematge logístic, oferta lúdica,
tural
restauració i instal·lacions nàutiques. 1.125 ha d’espai terrestre als municipis de Barcelona i El Prat de
Llobregat amb, entre d’altres, 23,2 km de molls i amarraments i 47 km de vies ferroviàries.
Operativa

Espai en el qual es realitzen bàsicament activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies i persones (a
banda d’altres activitats com ara remolc, pilotatge i amarratge) entre vaixells, camions i trens, cada
vegada de manera més automatitzada. El Port ha anat incorporant, els darrers 30 anys, altres activitats
(zones d’esbarjo, marines per a iots i zona d’activitats logístiques bàsicament).

Legal

La Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 20
d’octubre del 2011 és la peça principal de l’ordenament jurídic espanyol que regula la seva activitat.
També és part fonamental de l’ordenament jurídic aplicable, el Reglament (UE) 2017/352 de 15 de febrer
de 2017 pel qual es crea un marc per a la prestació de serveis portuaris i s’adopten normes comunes
sobre la transparència financera dels ports.

Social

El port és un espai on interactuen més de 500 empreses que conformen la Comunitat Logística-Portuària ,
on hi treballen unes 37.000 persones diàriament i que té un impacte (directe, indirecte i induït) en més
d’un quart de milió de llocs de treball. És punt d’entrada i sortida d’uns 4,5 milions de passatgers i
anualment és visitat per més de 16 milions de persones entre ciutadans, turistes i treballadors (dades del
2019 prèvies a la crisi del Covid-19).

Econòmica

El Port es pot definir de diverses maneres però fonamentalment dues: una plataforma de relació entre la
demanda (comerç exterior internacional fonamentalment per via marítima) i operadors logístics i un node
intermodal del comerç internacional del sud d’Europa. Segons dades del 2019, el Port vehicula 65.000
milions d’euros de valor de comerç exterior (amb cabotatge i sense transbordament) i genera 11.553
milions d’euros i un 7,1% del valor afegit brut (VAB) de Catalunya.

Logística

El Port juga un rol cabdal en la competitivitat de les cadenes logístiques que l’utilitzen per encaminar
comerç exterior i cabotatge. També juga un rol essencial per a la competitivitat d’altres sectors com són
la nàutica, la immologística, l’oci i la restauració. Barcelona i el Port formen un ecosistema singular al
Mediterrani i al sud d’Europa i és una capital logística-industrial de primer ordre gràcies a 4 atributs
complementaris que conformen una oferta logística única a la regió:
1. Especialització industrial: acull potents centres productius dels principals sectors econòmics com
ara el químic, el farmacèutic, l’agro-alimentari, l’automoció, el tèxtil i centres de distribució de
grans marques del retail.
2. Especialització logística: acull un ecosistema d’operadors logístics nacionals i globals que presten
tot tipus de serveis especialitzats a aquests sectors econòmics
3. Concentració d’infraestructures logístiques: port i aeroport amb alta connectivitat internacional i
zones logístiques en una ubicació compacta i única a la regió
4. Capacitat de distribució: les empreses poden fer arribar els seus productes en 24/48 hores a més
de 200 milions de consumidors a 10 països europeus i del Magreb en camió, tren, avió i vaixell
6
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Un port diversificat

El Port Vell

El Port de Barcelona es caracteritza per ésser un
espai enormement diversificat. Aquest aspecte és
una de les seves fortaleses principals. La
diversificació de tràfics del port comercial
s’accentuà a partir dels anys 80. El procés de
diversificació de la resta del port adquirí un gran
impuls amb la reforma del Port Vell arran dels Jocs
Olímpics de Barcelona (JJOO) del 1992 i el
desenvolupament de la primera fase de la zona
d’activitats logístiques. El Port de Barcelona ha
superat també els límits físics territorials del sòl
portuari invertint i participant en diferents
instal·lacions a Espanya i França. Les diferents
instal·lacions i activitats del port es poden englobar
en quatre grans segments: port comercial, port
logístic, port vell i port exterior.

El Port Vell acull instal·lacions i activitats de lleure
de tot tipus per a ciutadans locals i turistes així com
instal·lacions i serveis relacionats amb el món
nàutic i marítim, com ara la reparació i
manteniment de iots de gran eslora. Els darrers
deu anys, Barcelona s'ha convertit en una de les
principals capitals europees i mediterrànies
d'aquest sector. També acull espais dedicats a les
activitats de pesca, una àrea extensa amb
amarratges per a les embarcacions de lleure, dos
hotels de primer nivell, clubs esportius històrics, i
activitats puntuals al llarg de l’any visitades per
milions de persones com són el Saló Nàutic i la Fira
de Nadal. El Port també acull un hub innovador de
referència com és el Pier01, integrat per més de
100 empreses i start-ups. És l’embrió del que
s’hauria de convertir en un districte tecnològic de
l’economia blava.
El Port logístic

El Port comercial
S’hi vehiculen tot tipus de mercaderies a granel i de
càrrega general, especialment aquelles amb un
valor afegit més alt gràcies a l’economia a la qual
dona servei. Vehicula més de 80.000 milions d’€ de
valor
de
les
mercaderies
(incloent
transbordament) amb només 65 milions de tones
de tràfic. Cadascun dels principals segments de
càrrega compta com a mínim amb dues terminals
dedicades, garantint la competència entre els
operadors privats. Hi són presents els principals
mitjans de transport terrestre de mercaderies
(canonada, tren i carretera) per rebre i distribuir les
mercaderies que s’embarquen i desembarquen a la
quarantena de terminals especialitzades del port.
També hi transiten uns 4,5 milions de passatgers
de creuers i ferris, que utilitzen una desena de
terminals especialitzades.

Es tracta de les instal·lacions immologístiques més
importants de tota la Mediterrània. En dues fases
successives, la primera a principis dels anys 90 i la
segona ja en ple segle XXI, s’han desenvolupat 239
hectàrees de sòl dedicades a magatzems logístics i
que es troben actualment en percentatges
d’ocupació del 97%. Acull magatzems de grans
marques com ara Decathlon, Lidl (divisió europea)
i Carrefour a més dels gestionats per operadors
logístics i transitaris que serveixen sovint diversos
països i mercats convertint la ZAL Port en un centre
de distribució multipaís únic a la regió.
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El Port exterior
Amb l’objectiu d’acostar els serveis marítimportuaris als clients més allunyats del Port a
Espanya i el sud de França, aquest s'ha involucrat
en la construcció i/o gestió de terminals
intermodals ubicades a llocs estratègics del
hinterland del Port (Zaragoza, Madrid,
Guadalajara,
Girona,
Perpinyà).
Inicialment, l'APB va liderar aquesta política i ara
participa en la gestió de cinc terminals
intermodals. Operadors privats portuaris, com ara
Best, APMT i Transportes Portuarios, també s’han
involucrat en el desenvolupament o gestió de
terminals. Altres operadors, les utilitzen per
desenvolupar-hi serveis ferroviaris amb el Port de
Barcelona.

Terminals intermodals del hinterland del Port de Barcelona

Un Port euroregional
El Port no només forma part i lidera el clúster
logístic de Barcelona sorgit per donar servei al
consum, la indústria i gran distribució de
Barcelona, la seva àrea metropolitana i Catalunya
en general. Els últims cinquanta anys, i de manera
més intensa encara, els darrers trenta, el Port s’ha
convertit en part integrant principal del clúster
logístic de tot el nord-est peninsular (Aragó,
Navarra, La Rioja, Castella i Lleó i Andorra) i en
menor mesura també, del centre peninsular i del
sud de França.
El Port és utilitzat també de forma habitual per
fabricants alemanys del sector de l'automoció,
importadors i exportadors portuguesos i per
importadors italians (Sardenya, per productes
alimentaris per exemple) de manera que s'ha
convertit en un port que serveix habitualment cinc
països europeus. Barcelona acull, doncs, un port
multi-país únic a la Mediterrània.

Origen i destí de les importacions i exportacions del Port de Barcelona
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La posició competitiva
El mercat avui i demà
La càrrega general: El Port està situat a una de les
dues regions més industrials del sud d’Europa,
l’àrea metropolitana de Barcelona. El Port serveix
també altres zones que han experimentat un
creixement notable del sector exterior com són la
resta de Catalunya, Aragó, Navarra, Castilla-León,
La Rioja i Occitània. El mercat potent del nord-est
peninsular segueix sent el principal motor de tràfic
del port en els segments de contenidors, cotxes
(gràcies sobretot a les exportacions de les plantes
d’automoció espanyoles) i camions i semi-remolcs
que utilitzen els ferris i les autopistes del mar. El
tràfic del nord-est peninsular representa
actualment gairebé un 90% del tràfic del port en
aquests segments.
Aquest tràfic prové d’una triple tipologia
d’empreses: la petita i mitjana empresa, que
representa encara el primer client del port; els
grans centres de distribució del sector retail i del
comerç electrònic com són Decathlon, Mango,
Inditex, LIDL entre d’altres; i la gran indústria del
sector químic, alimentari, automoció, etc.
En aquest sentit, les principals mercaderies
d’exportació en contenidor del port l’any 2019 van
ser els productes químics, seguits del paper i la
pasta de paper, altres productes alimentaris,
pinsos i farratges, maquinària i recanvis i vins i
begudes. En el sentit d’importació, parlem en
primer lloc de productes químics, resta de
mercaderies segons la seva naturalesa, maquinària
i recanvis, tabac, cafè i cacau i productes
siderúrgics.
Si ens fixem en els orígens i destinacions de les
mercaderies, Àsia és el principal continent d’origen
i destí dels contenidors que canalitza el Port de
Barcelona, amb el 42% de les exportacions i el 75%
de les importacions. La Xina es consolida com el
principal soci comercial, ja que rep l’11% dels
contenidors d’exportació i és l’origen del 42% de
les importacions. Ara bé, el Port de Barcelona
treballa amb una àmplia diversitat de mercats.
Alguns dels països, que el 2019 registraren un
major dinamisme en els seus intercanvis amb el
Port, foren: Egipte (+11,1%), Turquia (+10,5%) i
Aràbia Saudita (+9,6%).

En el sector d’automoció, el tràfic del port es
concentra bàsicament en les exportacions de
vehicles acabats produïts a les factories espanyoles
i en la importació per servir el mercat espanyol i
alguns vehicles de transbordament a la
Mediterrània. Alguns d’aquests tràfics s’han
estancat o reduït els últims anys i no gaudeixen de
perspectives de futur molt positives. En canvi,
d’altres tràfics com són les exportacions
centreeuropees cap a la resta del món i la
importació de vehicles asiàtics (sobretot elèctrics)
per als quals Barcelona està ben posicionat,
gaudeixen de perspectives més favorables.
El Port es troba a la perifèria d’Europa lluny del
centre neuràlgic de l’economia europea, la vall del
Ruhr. Tanmateix està ben situat respecte grans
nuclis generadors de comerç exterior com són a
uns 600 km de distància Madrid, Bordeus, Lió,
Alger i a uns 1.000 km París, Milà, Zurich i Tànger.
Operadors d’aquestes àrees ja utilitzen de forma
esporàdica els serveis portacontenidors, carcarriers i ferris de Barcelona per encaminar comerç
exterior per via marítima, en competència amb
ports ubicats a distàncies similars. El Port gaudeix
d’un adequat posicionament geogràfic per
connectar el nord d’Àfrica amb els mercats
centreeuropeus gràcies al fet que es troba a la
distància marítima i terrestre idònia per actuar de
pont entre les dues regions.
Barcelona és un dels múltiples punts de pas de la
ruta principal del comerç exterior marítim europeu
que és el d’Europa-Extrem Orient i per tant,
malgrat la distància fins al cor d’Europa, està ben
ubicada per servir els mercats centreeuropeus. Els
operadors poden escalar abans al nord del
Mediterrani que als ports de la façana atlàntica per
accedir als mercats centreeuropeus. Es poden
estalviar una setmana de navegació marítima en el
cas de línies marítimes amb un nombre similar
d’escales intermèdies. Tanmateix Barcelona
encara no és utilitzat massivament per operadors i
clients centreeuropeus degut a l’existència de
barreres comercials, infraestructurals i operatives.
El Port és lluny també de la principal línia de
navegació mediterrània que uneix els seus dos
extrems, el canal de Suez i Gibraltar, per la qual
cosa és poc atractiu per a operacions pures de
transbordament.
9
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La proximitat de França i la facilitat d’accedir a
aquest mercat i al d’Itàlia i el nord d’Àfrica per via
marítima i terrestre des de Barcelona, l’ha
posicionat com una ubicació idònia per a
l’establiment de centres de distribució multipaís de
grans operadors i distribuïdors. Aquests aprofiten
la seva ubicació geogràfica, alta connectivitat
marítima, terrestre i aèria i l’ecosistema logístic
barceloní per establir magatzems que serveixin la
Península i sovint tot el sud d’Europa.
El comerç exterior marítim europeu de càrrega
general sembla que ha tocat sostre i que no viurà
un creixement com el que ha gaudit des dels anys
vuitanta. A Espanya, l’augment de les exportacions
dels darrers anys, sobretot del quadrant est
peninsular, també sembla difícil que es
reprodueixi. Existeixen segments encara amb un
alt potencial de creixement com ara
l’agroalimentari, els equips d’energies renovables,
la mobilitat elèctrica i el farmacèutic, però en
volum difícilment compensaran les caigudes o
estancament d’altres sectors. El creixement del
comerç electrònic difícilment comportarà tampoc
un increment substancial del tràfic marítim.
La principal incògnita en relació amb el comerç
exterior marítim europeu és l’impacte que pot
tenir en la seva evolució el creixement
d’intercanvis de mercaderies que generaran les
dinàmiques economies d’Àfrica i del sud est asiàtic
i subcontinent indi. Si Europa aconsegueix
convertir-se en soci principal d’aquestes regions,
aconseguirà compensar la previsible caiguda o
estancament dels intercanvis comercials amb la
resta del món.
En aquestes regions, Xina, Àfrica, subcontinent indi
i sud-est asiàtic, el posicionament dels ports
Mediterranis és l’idoni per captar els intercanvis
que es generin amb el continent europeu tant en
el sentit sud-nord com est-oest. L’atracció
d’aquests tràfics potencials per part de Barcelona
depèn de multitud de factors citats anteriorment
(flexibilitat, agilitat, cost, etc.) i també del
desenvolupament
eficient
de
connexions
intermodals amb el centre d’Europa (trens) i nord i
oest d’Àfrica (autopistes del mar). També amb el
Mediterrani Oriental.
Els passatgers de ferri i les autopistes del mar per
a camions i semi-remolcs: La càrrega base que

atorga al port el tràfic de passatgers dels serveis
Ro-Pax entre Espanya i Itàlia i també entre
Barcelona i el nord d’Àfrica gràcies al turisme i a
l’operació de pas de l’estret, constitueix un punt de
partida idoni per desenvolupar serveis orientats a
la càrrega rodada de mercaderies. El tràfic rodat
amb Itàlia ha tret aproximadament un milió de
camions de les carreteres europees la darrera
dècada. El desenvolupament de nous serveis cap a
països de la Mediterrània Oriental, com ara
Turquia, i del nord d’Àfrica, combinada amb la
connectivitat adreçada amb el centre d’Europa
podria atraure volums similars en el futur.
El sector agroalimentari: El Port serveix una
conurbació metropolitana de més de cinc milions
d’habitants. És veí d’un dels majors mercats de
producte fresc del sud d’Europa com és
Mercabarna i està molt ben connectat amb
Mercazaragoza i el mercat de fruites i llegums de
Saint Charles a Perpinyà. Les regions del seu
hinterland més proper, Catalunya, Aragó, La Rioja i
Navarra són grans productores i exportadores de
productes alimentaris com ara carn, fruita,
hortalisses, conserves i vi. Aquestes regions acullen
una potent indústria agroalimentària que
requereix també inputs en forma de cereals i
d’altres matèries primeres per a la fabricació de
productes de consum humà i per a l’alimentació de
bestiar.
La indústria agroalimentària, molturació de fava de
soja, transport de cereals i productes alimentaris
acabats refrigerats entre d’altres, gaudeixen de
perspectives de futur positives.
Els sòlids a dojo: A banda dels dedicats a la
indústria alimentària humana i animal, el mercat
del port de sòlids a dojo es completa amb d’altres
tràfics entre els quals destaquen dos grans
segments principals . Es tracta de les potasses que
s’extreuen a les mines d’aquest mineral ubicades a
l’interior del Catalunya, a Súria principalment, i els
productes siderúrgics de les fàbriques del clúster
industrial de Castellbisbal/Abrera/Martorell. El
tràfic de sòlids a dojo pot experimentar canvis
substancials properament en aquests i d’altres
segments com són el ciment i clínquer i els nous
minerals dedicats a la transició energètica i
l’electrònica.
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Els líquids a dojo: aquest tràfic està dominat d’una
banda pels productes químics i de l’altra pels
hidrocarburs, gas natural i productes petrolífers.
Des de la inauguració del nou amarrament per a
superpetroliers el 2015 el tràfic de derivats de
petroli al port ha crescut de forma notable gràcies,
sobretot, al blending (barreja) i transbordament
cap a d’altres destinacions al Mediterrani, Àfrica i
Amèrica.
Aquest increment de tràfic ha generat una
congestió considerable dels amarraments interiors
a l’anomenat Canal de l’Energia, que empitjoren
l’operativa i gestió dels tràfics d’hidrocarburs i
químics. Aquesta congestió compromet , fins i tot,
la seguretat d’algunes operacions. En aquest
sentit, la construcció dels nous amarraments 34C,
34D i 34E, previstos al Pla d’Acció, resoldria
satisfactòriament aquesta problemàtica.
A curt termini no es preveu l’aparició de tràfics
rellevants nous associats a combustibles nets
alternatius als fòssils, ja que l’estat de la recerca i
investigació en aquest àmbit encara és massa
embrionària. Fins més enllà de l’any 2030 no
s’esperen grans avenços. Ara bé, la necessitat del
port de liderar la transició energètica a Barcelona
ens obliga a participar activament en projectes
pilot i de recerca sobre combustibles alternatius
com ara l’hidrogen, l’amoníac o d’altres.
El sector químic tradicional, com els combustibles
fòssils no té perspectives molt favorables a mitjà
termini, però existeix un ampli ventall de productes
actuals i futurs químics associats a la transició
energètica amb bones perspectives de futur.
Els serveis logístics avançats: La Zona d’Activitats
Logístiques (ZAL Port) gaudeix d’una salut de ferro
amb percentatges d’ocupació del sòl del 97% i
920.000 m2 de magatzems construïts al 2021 una
vegada finalitzats els últims dos projectes que
estan en construcció, un dels quals és el nou
magatzem de Decathlon de 95.616 m2. Barcelona,
però, pateix d’una manca estructural de sòl
logístic. En aquest sector les perspectives de futur
també són optimistes. La necessitat creixent de
magatzems amb més superfície i alçada amb motiu
de l’increment del comerç electrònic, manté la ZAL
Port com un dels espais immologístics més
atractius d’Europa. La manca de sòl logístic actual
a la primera i segona corona de Barcelona, limita la

capacitat d’atracció de l’àrea metropolitana
d’aquest tipus de magatzems. És important per
tant activar nou sòl urgentment. En primer lloc a
l’entorn portuari i l’àrea metropolitana i, en segon
lloc, a ubicacions amb connexions intermodals
adequades amb el port com ara Tarragona, Lleida i
Zaragoza. A la competència tradicional del centre
peninsular com a lloc de captació de centres de
distribució multipaís, s’hi han afegit recentment
també d’altres ubicacions de ports mediterranis de
la Península i sud de França
Els creuers: Barcelona ha esdevingut líder a Europa
en tràfic de creuers gràcies a unes bones terminals,
la disponibilitat de línia d’atracada per a grans
vaixells, un aeroport amb una alta connectivitat
internacional i l’atractiu turístic de Barcelona,
difícilment superables a la Mediterrània
Occidental.
Ara bé, l’increment de les dimensions dels creuers
i les exigències de seguretat addicionals que
implica el posicionament líder de Barcelona, i que
la crisi del Covid-19 ha posat encara més de relleu,
obliguen a fer un nou esforç d’adaptació de les
terminals del port. Cal, per exemple, segregar
encara més la gestió dels creuers i de les
mercaderies.
Barcelona és avui la capital europea i mediterrània
dels creuers de port base, la qual cosa implica que
molts passatgers hi comencen i acaben els seus
viatges. Aquests representen més de la meitat dels
creueristes que passaren pel port el 2019. Aquest
factor, a diferència del tràfic de trànsit, genera una
ocupació molt diversificada. Més de 9.000
persones treballen directament per a la indústria
dels creuers i molts d’ells ho fan a sectors diferents
del turístic com ara la música, l’alimentari, el
tecnològic i la reparació naval. Es tracta d’un sector
que genera sinergies molt positives amb l’aeroport
de Barcelona. La indústria del creuer, a més, ha
estat de les primeres del sector en adoptar
protocols medi ambientals més estrictes i treballa
intensament en la recerca de solucions que limitin
l’impacte de la seva activitat en la qualitat de l’aire
i l’aigua i en el canvi climàtic. La crisi del Covid-19
ha tingut un impacte enorme en el sector. Una
vegada superada la pandèmia, s’espera que en el
termini de dos o tres anys torni a nivells d’activitat
similars a l’època anterior a la crisi.
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El clúster nàutic, lleure i restauració: L’extrem
nord del port, acull un reguitzell d’activitats i
instal·lacions molt diverses enfocades al ciutadà de
Barcelona, el turisme i la indústria nàutica. Aquest
sector ha tingut un notable creixement els darrers
anys de manera que ha posicionat Barcelona com
una de les capitals nàutiques de la Mediterrània
generant una ocupació qualificada i diversificada.
El Port Vell, a més, acull de manera creixent
activitats d’oci i lúdiques enfocades als ciutadans
de Barcelona com són el saló nàutic, la fira de Nadal
i festivals de música en un marc incomparable
proper al mar. També acull un hub innovador de
referència com és el Pier 01, integrat per més de
100 empreses i start-ups.
L’activitat de passatgers i les que acull el Port Vell
d’oci i restauració s’han vist fortament afectades
per la crisi del Covid-19. La majoria d’experts
coincideixen però en què una vegada se superi
globalment i completament la pandèmia, aquestes
activitats recuperaran mica en mica el camí de
creixement de què gaudien abans de la crisi.
Sempre que la crisi del Covid-19 no s’estengui més
enllà del 2021. En cas contrari, la recuperació de les
activitats nàutiques, turístiques, restauració i de
lleure podrien trigar força a remuntar a causa de
l’estancament econòmic sever que provocarien les
restriccions perllongades de l’activitat i mobilitat.
Si la pandèmia es supera a Europa i globalment al
2021 i no hi ha noves crisis sanitàries globals o
regionals a curt termini, el sector dels creuers,
turisme, oci i lleure de Barcelona hauria de
recuperar en un parell o tres d’anys els nivells
previs a la crisi. En aquests sectors, amb un mercat
creixent, la competència d’altres pols logístics i
portuaris que actualment desenvolupen noves
instal·lacions i serveis, no hauria de ser un obstacle
per a la recuperació de l’activitat a Barcelona.
Les noves activitats: Les properes dècades, els
ports europeus patiran un estancament d’alguns
tràfics tradicionals i hauran per tant d’aprofundir
en la diversificació de la seva activitat. Aquells que
aconsegueixin posicionar-se com un referent
internacional en innovació, recerca i formació en
els sectors en creixement, especialment
relacionats amb el comerç electrònic, mobilitat
elèctrica, telecomunicacions, indústria nàutica,
economia circular, logística avançada i transició
energètica, destacaran sobre la resta.

Els clients
L’orientació al client ha estat, els darrers 25 anys,
una aposta clara del Port de Barcelona que ha fet
un esforç per adaptar-se a les seves necessitats de
transparència, informació, traçabilitat de les
mercaderies, agilitat, preu, i des de fa uns anys,
reducció de la petjada de carboni de les seves
cadenes logístiques.
El rol i la força de negociació que van adquirint els
nostres clients en el conjunt de les cadenes
logístiques també ha anant variant.
Els armadors: En l’àmbit del port comercial destaca
el creixent poder de negociació dels armadors que,
amb marges reduïts, exerceixen una pressió
enorme sobre els seus proveïdors terrestres, ports
i terminals. Disposen de vaixells més grans, que els
forcen a teixir aliances més àmplies i de retruc
existeixen menys actors amb necessitat de
rendibilitzar operacions a mar (vaixells) i terra
(terminals dedicades). A la concentració
horitzontal entre armadors, s’hi suma també una
verticalització ja que molts d’ells, especialment a la
Península, disposen de terminals marítimes
pròpies, terminals intermodals i fins i tot han creat
o adquirit operadors ferroviaris i logístics. Es
produeixen canvis amb major freqüència en la
rotació de les línies marítimes la qual cosa altera
immediatament la posició competitiva d’uns ports
i terminals enfront d’altres.
La concentració i verticalització és especialment
intensa en els segments dels contenidors i creuers.
Els carregadors: Com a conseqüència del procés
anterior, en el tram terrestre i la distribució es
produeix una gran competència entre agents
marítims, operadors logístics i, fins i tot,
carregadors. Aquests darrers anys, especialment
les grans empreses del retail i de l’automoció, han
recuperat i exercit un gran poder de decisió enfront
d’agents marítims i operadors logístics en
l’encaminament de les mercaderies pels diferents
ports.
Els operadors logístics: Els operadors logístics
també s’han fet més grans i els actors globals estan
absorbint
les
petites
empreses
locals
tradicionalment lligades a la petita i mitjana
empresa catalana i espanyola.
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En els dos altres segments d’activitat principals del
port, la nàutica i lleure d’una banda, i la
immologística i serveis logístics avançats de
l’altra, la situació és substancialment diferent.
Existeix una clientela molt diferenciada. En aquests
segments els clients difícilment poden trobar a la
Mediterrània una oferta de serveis com la que els
ofereix Barcelona.

La competència (i la col·laboració)
Els ports estan esdevenint commodities mica en
mica. S’estan igualant les ofertes portuàries i per
tant són relativament fàcilment intercanviables,
sobretot a mida que la demanda s’endinsa dins el
territori i s’allunya del mar. Els atributs diferencials
de Barcelona són sobretot el mercat proper potent
que aporta un volum important per generar
economies d’escala i que es concentra a Barcelona,
Catalunya i Aragó; la capacitat de servir diversos
mercats gràcies a la proximitat amb la frontera
francesa, Itàlia i nord d’Àfrica la qual cosa el fa molt
atractiu des d’un punt de vista immologístic; i
l’ecosistema d’infraestructures i operadors
logístics locals i internacionals que ofereixen
serveis diversificats i especialitzats als sectors
industrials de més valor afegit.
L’oferta portuària a Espanya i la resta del
Mediterrani està creixent. Sorgeixen nous ports i
terminals per servir tràfics per als quals abans
només hi havia una o dues ofertes portuàries en
una subregió i que ara compten amb més
alternatives. Això incrementa per tant el poder de
negociació dels clients (armadors, operadors
logístics i carregadors), redueix els marges dels
proveïdors (terminals i ports) i incrementa la
competència.
Les terminals portuàries també pertanyen a grans
grups globals. El posicionament competitiu dels
ports i les negociacions entre les terminals i els
seus clients (especialment armadors) formen part
de negociacions globals en les quals es pot
promoure o sacrificar la unitat de negoci de
Barcelona per raons alienes a la competitivitat i
eficiència de la terminal barcelonina. Aquest
sector, el d’operador de terminal portuària, ha vist
també com els darrers anys els seus marges han
caigut i la gestió de terminals no aporta la
rendibilitat que aportava anys enrere.

En el segment dels contenidors a Espanya els
principals operadors de terminals i agents
marítims, aquells que gestionen més tràfics a
Espanya i amb major poder sobre l’encaminament
de mercaderies, tenen més interessos fora de
Barcelona. Aquesta decantació s’ha accentuat els
darrers anys, de manera que el pes de Barcelona
en la presa de decisions ha anat disminuint. Calen
nous partenariats per revertir aquesta situació
amb partners diferents o que complementin els
actuals. Això que és especialment crític en el
segment dels contenidors, també es pot dir d’altres
sectors com són el de les terminals de l’automòbil
i algunes de granels.
Davant de l’increment de la competència i la
tendència a la igualació de les ofertes portuàries,
per a ser el port triat pels clients, cal presentar una
oferta de valor clarament diferenciada i més
eficient que la competència i, per tant, cal
incorporar constantment innovacions abans que
ho facin els altres. Ser els primers en innovar i
aplicar.
Les ofertes portuàries s’igualen perquè totes
avancen cap a la digitalització, automatització i
sostenibilitat mediambiental. Cal fer-ho més ràpid
i innovar constantment per no quedar convertit en
un producte fàcilment intercanviable. Cal
diversificar per no dependre massa d’una única
línia de negoci. Com que els grans ports avancen de
manera força simultània en la mateixa direcció, és
imprescindible col·laborar per optimitzar els
recursos públics cada vegada més escassos en
determinats
projectes
(mediambientals,
tecnològics, operatius) i per evitar sobre costos als
clients que comprometin la seva competitivitat pel
fet d’haver d’usar sistemes diferents per fer coses
similars a dos ports.
Cal aprendre a combinar, doncs, la competència
entre ofertes portuàries amb la col·laboració allà
on sigui possible, el que forçant el llenguatge, es
coneix com a coopetència. Això hauria de permetre
no duplicar esforços i evitar la creació de
sobreoferta i sobrecapacitat. Caldria en aquest
sentit, repartir tràfics i serveis en funció de les
característiques i aptituds de cadascú i col·laborar
en eines com ara la digitalització i el medi ambient.
En determinats àmbits, es pot col·laborar en la
gestió i creixement de tràfics entre port
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competidors, com s’ha demostrat en l’àmbit de
creuers i les terminals intermodals.

conseqüència del creixement del comerç
electrònic) gaudeixen de perspectives favorables.

La col·laboració es pot estendre també dins d’una
façana marítima sencera. Per exemple, la promoció
de la façana Mediterrània nord-occidental com a
via d’accés al mercat centreeuropeu en
contraposició a la façana atlàntica. També la
col·laboració entre tots els ports mediterranis
europeus per millorar la legislació europea i dels
estats membres i les operatives aplicables als
serveis marítims amb tercers països del Magreb. La
col·laboració a nivell nacional, regional i global és
imprescindible en àmbits com són el
mediambental i el de la seguretat.

Tendències en Macroeconomia i Geopolítica

Tendències
Tendències en Medi Ambient i Energia
Aquest
conjunt
de
tendències
deriva
fonamentalment de la lluita contra el canvi
climàtic que provocarà a mitjà termini una forta
transformació d'alguns dels principals sectors
econòmics europeus de generació de càrrega
marítima. En particular, els hidrocarburs,
l’automoció, d’altres relacionats amb la mobilitat i,
posteriorment, la indústria química de procés. En
canvi, d’altres sectors com la mobilitat elèctrica i
les energies renovables gaudeixen de perspectives
favorables.
La transició energètica a Europa ens condueix cap
a una economia basada en un mix energètic més
sostenible,
fonts d'energia renovables, una
expansió de l’electrificació a nous sectors i un
descens gradual de la indústria vinculada al petroli.

Tendències en Societat i Consum
Aquestes tendències a Europa apunten cap a una
menor demanda de béns com a resultat de la
servitització de l’economia (consum de més béns
virtuals i menys béns físics), la miniaturització,
l’estancament demogràfic, els nous models de
treball i oci de les generacions futures, una major
consciència de l’impacte negatiu de l’activitat
humana en la sostenibilitat del planeta i la cerca de
productes de proximitat, especialment agroalimentaris. En canvi, els sectors de la nàutica, l’oci
i la immologística (aquest darrer com a

En els propers anys s'espera un estancament de les
economies occidentals i del seu comerç exterior
com a resultat de la desindustrialització,
l'envelliment i estancament de la població, la
dificultat de liderar la transició cap a una economia
sostenible i la dificultat de progressar en la
construcció europea. Tot això en un context
geopolític incert que consolidarà l’Extrem Orient
com a centre econòmic i polític mundial.
Europa haurà d’intentar aprofitar l'augment
esperat del comerç amb mercats amb un elevat
potencial demogràfic com l'Àfrica, el sud-est
asiàtic i el subcontinent indi, que actualment
gaudeixen de relacions privilegiades amb el gran
dominador del comerç internacional, la Xina.
El comerç internacional baixarà de latitud com a
conseqüència de l’increment de les relacions sudsud la qual cosa podria convertir Europa en una
regió més perifèrica.

Tendències en Cadena Logística
Les noves tecnologies i plataformes electròniques
(blockchain, IoT, etc.) i la digitalització de les
cadenes logístiques contribueixen a reduir els
costos del transport i portuaris i poden afavorir un
lleuger increment del comerç marítim europeu. El
comerç electrònic es convertirà en absolutament
predominant.
L'aparició de nous models productius a partir de la
impressió 3D o la robotització reduirà el comerç
internacional de productes acabats, i a la vegada
pot fomentar la re-localització d'alguns sectors
productius. En un context de major consciència
mediambiental, hi haurà un augment de la
circularitat de les cadenes de subministrament.
Els ports assistiran a un notable increment del
transport autònom de mercaderies (camions,
vaixells, trens, etc.) i hauran d’adaptar les seves
infraestructures per a la conducció autònoma.

14

IV Pla Estratègic del Port de Barcelona 2021-2025

Tendències en el Sector Marítim i Portuari

Tendències provocades pel Covid-19

Les diferents tendències analitzades dins d’aquest
epígraf no tindran un impacte significatiu en el
volum de tràfic portuari europeu, tot i que sí que
alteraran el panorama competitiu entre els
diferents ports. Els que s'allunyin de la
comoditització de la infraestructura propiciada per
la convergència entre les diferents ofertes
portuàries
per
la
generalització
de
l’automatització i digitalització, liderant la
implementació de serveis innovadors i flexibles,
protegiran millor les quotes de mercat. La sobrecapacitat sistèmica a la Mediterrània que es feu
evident a partir de la crisi del 2008 s’ha accentuat
amb la crisi del Covid-19 i això provocarà un
increment de la competència entre ports, aliances,
terminals portuàries i intermodals. Aquesta
competència i la creixent concentració
d’operadors i verticalització (una mateixa empresa
ofereix tots els serveis des del transport marítim
fins a la distribució final) alterarà el panorama
competitiu.

La crisi del Covid-19 actuarà d’accelerador de
moltes de les tendències identificades prèviament.
D'una banda, el creixement del comerç electrònic i
la digitalització de les cadenes logístiques
s'accelerarà. D'altra banda, sectors que ja
s'enfrontaven a reptes significatius, com els
hidrocarburs i l'automoció, poden accelerar la seva
transformació. La pandèmia significarà un nou
impuls al desenvolupament de la mobilitat
elèctrica personal i, també, de les energies
renovables. Els sectors de l’oci i del transport de
passatgers (ferris i creuers), enormement afectats,
trigaran un parell o tres anys a recuperar els nivells
d'activitat precrisi sempre que la situació sanitària
no s’agreugi de nou més enllà del 2021. A mitjà i
llarg termini (2030-2040), però, no s'espera que
alteri l’evolució positiva del sector dels darrers
anys. La ràpida penetració del teletreball degut a la
COVID-19, contribuirà a canviar la mobilitat
quotidiana de les persones, reduint-se l'ús del
cotxe i el consum d'hidrocarburs, dos tràfics
rellevants a nivell europeu, i modificant
determinats hàbits de consum

El sector haurà d’avançar cap uns models
d’explotació més sostenibles basats en
l’electrificació dels molls i l’ús de combustibles més
sostenibles per contribuir a la reducció de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH).
Finalment, els habitants propers als ports
continuaran exercint una pressió creixent sobre
l’activitat portuària exigint la reducció de les seves
externalitats negatives i un major aprofundiment
dels impactes positius.
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La taula següent presenta les tendències principals dels diferents àmbits que afecten l’evolució futura del port
i una valoració de quin podria ser el seu impacte en la planificació i activitat portuària de Barcelona en
l’horitzó 2025 i 2040.

Impacte
Tendències
Medi
ambient i
energia
Societat i
consum

Macroecono
mia i
geopolítica

Cadena
logística

Sector
marítim i
portuari

Covid 2019

Canvi climàtic
Mix energètic més sostenible
Increment de la mobilitat elèctrica
Increment de la producció de productes químics amb energies renovables
Servitització de l’economia
Productes de proximitat
“Post-work society”
Increment del turisme
Creixement lent / estancament de les economies occidentals
Consolidació de l’Extrem Orient com a centre econòmic i polític mundial
Fort creixement mercats emergents: Àfrica/sud-est asiàtic/subcontinent indi
Creixement del nacionalisme, populisme i proteccionisme
Urbanització i creixement demogràfic mundial (excepcions Europa, Japó i la Xina)
Creixement de l’economia blava
Digitalització de les cadenes de subministrament
Creixement del comerç electrònic
Increment de la circularitat de les cadenes de subministrament
Fabricació amb impressores 3D
Increment del transport autònom de mercaderies
Increment moderat de la dimensió dels vaixells
Concentració d’operadors i navilieres
Noves rutes de transport
Automatització de terminals
Digitalització de processos i operacions
Contenerització
Mix més sostenible de combustible dels vaixells
Major sensibilització grups d’interès i ciutadania efectes activitat portuària
Increment competència entre ports, aliances i term.portuàries i intermodals
Contracció de tràfics i reducció de marges

2025

2040

?
?
?

?
?

?

Impacte en la planificació i activitat portuària
Alt

Moderat

Baix

?

Desconegut
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L’impacte potencial d’aquest conjunt de tendències en el sector portuari i al Port de Barcelona en l’horitzó
2025 es resumeix a la següent taula.
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Anàlisi DAFO
El DAFO presenta les fortaleses i debilitats del Port de Barcelona (anàlisi interna) i les amenaces i oportunitats
(anàlisi externa). Les línies d’actuació que s’identifiquin i desenvolupin en el Pla d’Acció han de corregir les
debilitats existents, minimitzar les amenaces, potenciar les fortaleses i aprofitar les oportunitats.
Origen intern

Origen extern

DEBILITATS

AMENACES

D1.Capacitat operativa limitada
d’algunes instal·lacions portuàries

D2. Manca d’autonomia de gestió de
Punts febles

l’APB

impacte a l’activitat portuària

A3. Manca de sol logístic a la primera i segona

D3. Oferta de serveis poc adaptada al
hinterland ampliat

D4.Dificultat en la captació i retenció de

corona

A4. Evolució incerta de la demanda de tràfics
crítics

A5. Dificultat d’incrementar els volums
ferroviaris del port en contenidors i cotxes

talent

D5.

A1. Difícil i incerta recuperació post Covid-19
A2. Disrupcions globals freqüents amb fort

Pèrdua gradual dels centres de
decisió dels principals operadors
marítims

A6. Augment de la competència
A7. Increment de la complexitat de les relacions
port-ciutat

A8. Rutes i mitjans del transport alternatius
O1. Demanda potent i diversificada

F1. Diversificació de l’activitat del port

O2. L’ecosistema logístic de Barcelona

F2. Estàndards elevats de competitivitat i

O3. La sostenibilitat com a factor crític de la

Punts forts

servei en determinats tràfics
estratègics

F3. Potencial tecnològic i innovador
F4. Port en xarxa
F5. Posicionament internacional del Port

competitivitat

O4. Creixement previst del comerç exterior
mundial (Àsia i Àfrica)

O5. Hub únic a la mediterrània
d’infraestructures logístiques

O6. Atractiu de la ciutat de Barcelona

de Barcelona

O7. Millora de la infraestructura ferroviària
FORTALESES

OPORTUNITATS
18
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Conclusions de l’anàlisi estratègica
L’anàlisi estratègica ens defineix un escenari molt
diferent al que hem viscut els darrers anys. Ens
trobem davant d’un repte insòlit fins ara al Port de
Barcelona: l’evolució del mercat ens condueix cap
a una etapa en la qual alguns dels tràfics que han
estat el motor de creixement de l’activitat
portuària els darrers anys (contenidors, líquids a
dojo petrolífers, vehicles nous nacionals) s’han
estancat i, en alguns casos, fins i tot estan en perill.
Tot i que els tràfics marítims vinculats a aquests
productes seguiran creixent globalment, ho faran
principalment en d’altres latituds i no està clar que
mantinguin una evolució positiva a la Mediterrània
nord-occidental. Aquesta situació contrasta amb
un increment de l’oferta portuària, fins i tot,
superior a la que hem viscut fins ara.
Acceptant que el creixement del qual hem gaudit
les dècades passades no es repetirà en el futur
proper, cal desenvolupar una doble estratègia:
defensiva per conservar els tràfics en risc, i
agressiva per poder beneficiar-se del creixement
en aquells tràfics (gran distribució, autopistes del
mar, passatgers, sòlids a dojo alimentaris i
potasses, etc.) que, malgrat les incerteses
generades per la Covid-19, gaudeixen de bones
perspectives de desenvolupament. L’èxit de la
doble estratègia depèn de la provisió de noves
infraestructures i serveis eficients que
contribueixen a la competitivitat dels clients.
L’estratègia defensiva implicarà realitzar un
important esforç econòmic i comercial.
En primer lloc, serà necessari adequar els serveis, i
especialment les infraestructures existents, a les
necessitats del nou mercat, caracteritzat per la
concentració d’operacions (tant a nivell
empresarial a través de les aliances entre naviliers,
com a nivell físic amb megavaixells cada vegada
més grans i amb majors exigències operatives, com
ara de calat i de productivitat), superant les
limitacions i l’obsolescència que presenten
determinades instal·lacions portuàries, tal i com
mostra el DAFO. Caldrà construir noves
infraestructures i traslladar-ne d’altres a
emplaçaments nous més adients. Aquesta
necessitat és especialment urgent en els àmbits
dels contenidors, els creuers i els líquids a dojo.

Exemples d’aquest esforç inversor els podem
trobar en els nous amarraments per a líquids a dojo
previstos al moll 34, que pretenen compensar
l’obsolescència actual de l’alineació 32; la
construcció de la futura nova terminal del moll
Catalunya i les noves terminals previstes per a
creuers. En tots tres casos, les noves
infraestructures són cabdals no per generar
capacitat addicional, sinó per resoldre problemes
operatius molt rellevants que fins i tot posen en
perill la seguretat d’algunes operacions i reduir
substancialment les externalitats negatives
(mediambientals, sobretot) de l’activitat portuària.
En segon lloc, caldrà intensificar els esforços
comercials per tal de mantenir el posicionament
del Port de Barcelona en els mercats que fins ara li
han estat favorables, especialment el nord-est
peninsular. En aquest sentit és necessari fidelitzar
els grans operadors actuals, atreure activitat
logística al nostre entorn i buscar nous nínxols de
tràfic més enllà del nostre hinterland de comoditat.
L’establiment de bonificacions adients és també
essencial.
Com es veurà en el pla d’acció del Pla Estratègic, es
tracta de mesures defensives tendents a
incrementar la competitivitat dels nostres serveis,
minimitzar l’impacte d’un estancament econòmic i
demogràfic en el nostre entorn i a garantir un
funcionament eficient dels nostres serveis.
En el cas de tràfics que gaudeixen de previsions
d’evolució molt positives (com és el cas d’alguns
sòlids a dojo, la gran distribució, les autopistes de
mar, passatgers, etc.) caldrà donar suport a aquest
creixement amb espais i una operativa adient. La
nova ubicació dels tràfics de potasses o la futura
ampliació de l’àrea dedicada als ferris i al transport
de curta distància en són un exemple.
El mateix s’aplica a l’activitat logística avançada
(ZAL) i al clúster nàutic, dos sectors en creixement
i que cal dotar de les instal·lacions i serveis
adequats per no perdre el lideratge de què
Barcelona gaudeix a la Mediterrània. Aquests dos
àmbits garanteixen la necessària diversificació de
l’activitat portuària cabdal per a la generació
d’ocupació de qualitat i la resiliència envers crisis
com la del Covid-19.
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Com es veurà posteriorment en el pla d’acció,
l’anàlisi realitzada també mostra que aquestes
estratègies vers el mercat, defensives i agressives
han d’anar acompanyades d’un conjunt de línies
d’acció transversals centrades en la sostenibilitat i
la digitalització de l’operativa.
Primer, fomentar la sostenibilitat com a motor del
desenvolupament portuari, en els seus tres
vessants: econòmic, ambiental i social. Aquesta
tendència, la més global de totes les identificades,
no afecta només els tràfics portuaris sinó el conjunt
de l’activitat humana. El port ha de potenciar,
d’una banda, la creació de valor afegit al seu entorn
i el suport a la competitivitat del nostre hinterland,
i de l’altra, la transició energètica, la
descarbonització, la reducció d’emissions
contaminants i l’economia circular, contribuint a la
creació de llocs de treball de qualitat, a la igualtat,
la no-discriminació i el desenvolupament del talent
en la innovació.

Tercer, la necessitat d’una major interacció portciutat, mitjançant el desenvolupament d’activitats
de valor afegit que reforcin la relació entre
Barcelona i el mar i el desplaçament, al llarg del
temps, de l’activitat més industrial cap a sud,
potenciant la part nord del port per a usos més
compatibles amb la metròpolis.
I quart, potenciar la digitalització de tota l’activitat
portuària com a mitjà per donar un millor servei i
més personalitzat als clients del port i a tota la
cadena logística en general i per diferenciar la
nostra oferta de la de la competència.

Segon, potenciar la diversificació de l’activitat, una
de les nostres principals fortaleses i oportunitats,
com a principal mitjà per poder fer front a les cada
cop més nombroses disrupcions que es produiran i
a la incertesa del futur, de la qual la Covid-19 n’és
només un exemple. Aquesta diversificació implica
apostar per mantenir i potenciar la diversitat de
tràfics i ingressos que caracteritza el nostre port,
però també entrar en nous models de negocis que
fins ara han quedat al marge de l’activitat
portuària, com ara la producció i gestió energètica,
la innovació o el desenvolupament de l’activitat
logística, fins i tot més enllà de l’àrea de serveis del
port. I potenciar la zona d’activitats logístiques, el
clúster nàutic i, en general, tot l’ecosistema del
Port Vell.
En aquest sentit els tràfics en els quals ha de
focalitzar-se Barcelona, en base a l’anàlisi
realitzada i a l’ecosistema logístic del nostre
entorn, són, per aquest ordre:
1.
2.
3.
4.

Importació i exportació de càrrega general
Tràfics intermodals
Passatge
Importació i exportació de líquids i sòlids a
dojo
5. Transbordament
6. Resta de càrregues
20
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La proposta estratègica
La missió
La missió del Port de Barcelona, la seva raó de ser,
s’ha mantingut gairebé inalterada en els tres plans
estratègics que han regit l’actuació del Port les
darreres dècades (1998-2020).
“Contribuir a la competitivitat dels clients del Port
mitjançant la prestació de serveis eficients que
responguin a les seves necessitats de transport
marítim, transport terrestre i serveis logístics”
El IV Pla Estratègic, tot i mantenir-ne l’essència,
inclou dues modificacions substancials:
▪ Incorpora la sostenibilitat en els seus tres
vessants –mediambiental, social i econòmic–
al cor mateix de la missió. Deixa de ser
únicament un atribut dels seus principis
d’actuació.

La missió del Port de Barcelona, aplicable al port
comercial, logístic i exterior es complementa amb
l’específica del Port Vell que neix de la missió global
adaptant-la a les particularitats de la zona més
propera i integrada a la ciutat de Barcelona a
l’extrem nord del port.
La missió del Port Vell és assentar les bases que
permetin apropar el port a la ciutat gràcies a la
formulació de projectes que, amb la implicació dels
agents econòmics i socials, ciutadania i
institucions, aconsegueixin consolidar una zona
amable, sostenible i cohesionada.

▪ Defineix que el fi últim del port és la creació
de benestar per a la comunitat humana que el
conforma i que l’acull, mitjançant la realització
de les funcions clàssiques i modernes d’un
port o hub logístic.
La nova missió del Port és:
“Generar prosperitat a la nostra comunitat,
incrementant la competitivitat dels nostres
clients mitjançant la provisió eficient i
sostenible de serveis logístics i de transport”
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La visió
La visió estableix allò que volem esdevenir en el
futur, mantenint-nos fidels a la nostra missió i
prioritzant entre diferents alternatives . Es tracta
d’un objectiu aspiracional a mitjà i llarg termini i no
d’un objectiu parcial, quantitatiu o a curt termini.
El present Pla Estratègic va més enllà de la visió del
III Pla Estratègic enfocada bàsicament a
incrementar el mercat del Port i defineix una nova
visió dirigida a dotar l’ecosistema logístic-portuari
d’una sèrie d’atributs complementaris i
innovadors.

Hub logístic SMART
The SMARTest logistic hub in the MED

La visió implica consolidar el Port com un hub,
funció que transcendeix la clàssica d’un port
orientat exclusivament al mar, sinó que ha de
créixer i consolidar-se com un espai
multidisciplinari on conflueixen tots els mitjans de
transport independentment de l’origen i destí de
les mercaderies. Això implica ser un port i també
un hub ferroviari i node de transport terrestre
peninsular i europeu per a tot tipus de mercaderies
i un punt de connexió entre el mar i l’aeroport per
a mercaderies i persones. La funció de hub logístic
el distingeix dels ports de transbordament i també
d’aquells ports gateway pels quals la mercaderia
simplement passa provinent o a destinació d’una
ubicació allunyada a la qual se li apliquen processos
logístics d’alt valor afegit (desconsolidació de
contenidors, picking, packaging, postponement).
En el nostre cas aquests processos es fan al mateix
port (ZAL) o a l’ecosistema logístic barceloní per
ésser distribuïts posteriorment als consumidors
finals.

Aquest hub logístic ha de caracteritzar-se per cinc
atributs que són els que defineixen el concepte
SMART i que són per ordre d’importància:
sostenible (en els seus tres vessants), multimodal
(hub de tot tipus de mitjans de transport que ha
d’incorporar també l’autònom, els trens intraeuropeus, l’autopista ferroviària, els drons i la
microdistribució personal), àgil (flexible i ràpid),
resilient (capacitat de sobreposar-se a les
disrupcions i adaptar-se als canvis bruscos per
després tornar ràpidament al funcionament
normal i eficient) i transparent (enfront dels clients
i de la societat).

S

Sostenible

M

Multimodal

A

Àgil

R

Resilient

T

Transparent

Aquesta visió a llarg termini és aplicable al port
comercial, port logístic i port exterior i requereix
una adaptació a la zona del Port Vell que es
tradueix de la manera següent:
“Ser un port-ciutat que es desenvolupa de forma
sostenible, atractiu culturalment, que impregna de
maritimitat la ciutat de Barcelona, focus de
coneixement i talent en el sector nàutic i marítim,
referent en innovació i nítidament inclusiu amb el
conjunt de la ciutadania i els operadors.”
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L’Objectiu Estratègic General
L’Objectiu Estratègic defineix la fita principal que
vol assolir el Port a la finalització del període de
vigència del IV Pla Estratègic el 2025. La fita ha de
ser conseqüent amb la seva visió a llarg termini,
Hub Logístic SMART i també ha de ser
quantificable, mesurable i ha de permetre fer-ne
un seguiment anual o bianual.
El IV Pla Estratègic opta per un Objectiu Estratègic
tridimensional que respon als tres pilars de la
sostenibilitat que és el primer atribut del hub
logístic de Barcelona: econòmic, mediambiental i
social. Es tracta d’un triple component indestriable
de manera que l’assoliment d’una part sense les
altres dues no es pot considerar un èxit. Cal assolir
de manera simultània totes tres. No es pot créixer
econòmicament sense reduir la petjada
mediambiental de l’activitat portuària ni sense
consolidar l’ocupació de qualitat.

L’Objectiu Estratègic del Port s’alinea amb els
Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS)
de les Nacions Unides. Els ODS es centren en els
mateixos tres components del desenvolupament
sostenible que guien aquest pla estratègic i el pla
d’acció del proper quinquenni.
L’assoliment de l’objectiu estratègic és un repte
majúscul tenint en compte l’estancament del
comerç exterior europeu; la dificultat d’ampliar el
hinterland del port en contenidors, vehicles
acabats i camions de SSS; els processos de
digitalització i automatització; i la situació crítica de
molts segments d’activitat que deixarà la crisi del
Covid-19.
L’objectiu es concreta en una xifra / acrònim:
70 / 50 / 40

Sostenibilitat econòmica

Sostenibilitat mediambiental

Sostenibilitat social

70.000 milions d’€ de valor del
comerç exterior

50% molls de contenidors i ro-ro
electrificats

40.000 persones treballen
al port

Comerç exterior més cabotatge
(exclòs transbordament) que es
vehicula a través del port

Xarxa provisional i connexions
OPS pilot consolidades o amb
projectes d’electrificació en marxa

L’increment del valor del comerç
exterior que es gestiona al port és
un indicador rellevant (tot i que
no definitiu) de l’èxit de la
comunitat logística-portuària de
Barcelona en la provisió de serveis
logístics i de transport eficients,
competitius i d’alt valor afegit.

El progrés en l’electrificació de les
terminals que permeti la connexió
a la xarxa elèctrica dels vaixells
durant el seu amarrament al port
és la mesura principal, d’acord
amb el que assenyalen totes les
organitzacions i experts, per
reduir l’impacte de l’activitat
portuària en el canvi climàtic i la
contaminació.

A finals del primer trimestre de cada any
es realitza el càlcul del valor de comerç
exterior que vehicula el port (excloent
transbordament) a partir de les dades de
la duana i de la pròpia APB.

Es farà un seguiment anual de l’estat de
desenvolupament
dels
treballs
d’infraestructura
elèctrica.
Addicionalment, a partir del moment que
sigui
possible
connectar
vaixells
elèctricament, encara que sigui amb una
instal·lació provisional, es farà el
seguiment del nombre de connexions
anuals.

Empleats que hi treballen
físicament, diàriament o amb
regularitat
La
recuperació
i
lleuger
increment de l’ocupació preCovid-19 és vital tot i els
processos
intensos
de
digitalització
i
tele-treball.
L’ocupació de qualitat en sòl
portuari és el principal benefici
del port cap a la comunitat que
l’acull i compensa les seves
externalitats negatives i la barrera
física i mental que implica la seva
existència en una ubicació
privilegiada per als ciutadans.
Es farà un estudi adhoc anual, seguint la
metodologia del realitzat el 2019 per
l’obtenció del nombre de treballadors en
sol
portuari,
mitjançant
fonts
d'informació pròpies de l'APB (passis i
permisos) i entrevistes personalitzades.
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Què no ha de fer el Port de Barcelona per
assolir aquest objectiu
-

-

-

-

-

No vol mesurar el seu èxit només mitjançant
els paràmetres tradicionals d’activitat
portuària (tones i caixes), que no són
indicadors representatius de creació de valor i
prosperitat.
No vol créixer en tràfic de qualsevol manera
sinó fer-ho en tràfics estratègics i d’alt valor
afegit que generin prosperitat i llocs de treball
qualificats al seu entorn (veure conclusions de
l’anàlisi estratègica). El creixement de tràfic
segueix sent necessari en alguns segments per
disposar de la necessària connectivitat i de
volums suficients per generar economies
d’escala que redueixin el cost dels serveis
sense malmetre la sostenibilitat, agilitat i
resiliència.
No vol concentrar els seus esforços en una
única activitat sinó que vol profunditzar en la
seva diversificació i acollir noves activitats
logístiques i nàutiques que vagin més enllà de
l’activitat tradicional de càrrega i descàrrega.
No vol ser només un hub marítim ni tampoc
només un hub de transport.
No vol créixer amb noves infraestructures
afegint capacitat a la ja existent de càrrega i
descàrrega, excepte en nínxols de mercat d’alt
valor o amb perspectives de creixement
rellevants. La nova infraestructura prevista en
líquids a dojo, contenidors, cotxes i creuers,
està orientada a millorar l’eficiència i la
sostenibilitat
mediambiental
de
les
operacions.
No ha d’aïllar-se de la ciutat de Barcelona i ha
de profunditzar encara més en la seva
permeabilitat i integració amb la trama
urbana metropolitana.

en el seu informe de febrer del 2020 com la segona
localitat portuària més atractiva per invertir a
Europa després de Rotterdam.
Barcelona és una conurbació urbana d’uns cinc
milions d’habitants en un radi d’aproximadament
cinquanta quilòmetres al voltant del Port. És la
sisena o setena àrea metropolitana d’Europa i per
tant és la ciutat costanera mediterrània amb el
mercat immediat de consumidors més gran amb
l’excepció d’Istanbul i Alexandria, a la Mediterrània
Oriental.
La seva imatge s’ha vist erosionada darrerament
per crisis polítiques i econòmiques tot i que segueix
gaudint d’una valoració positiva entre els líders
empresarials i socials europeus i internacionals.
Això és així perquè la proposta de valor de
Barcelona gaudeix d’un conjunt d’atributs
excel·lents que no depenen de situacions
conjunturals polítiques i econòmiques. Tot i així,
aquests factors es poden veure erosionats
substancialment com a conseqüència de períodes
perllongats d’inestabilitat econòmica i política.
Barcelona és reconeguda internacionalment com
una ciutat de dimensió mitjana adequada per als
negocis, emprenedora, amb un mercat laboral
multicultural i amb bona formació, avançada
tecnològicament, ben connectada i amb una
elevada qualitat de vida. Aquests factors són els
que la distingeixen principalment d’alguns dels
seus principals competidors.
Barcelona és un hub logístic únic a la Mediterrània
i al sud d’Europa gràcies a quatre atributs
complementaris que conformen una oferta
logística única a la regió.
▪

Especialització industrial i de gran
distribució en sectors consolidats i
emergents (farmacèutic, químic, mobilitat,
agroalimentari, comerç electrònic, gran
distribució, moda i automoció).

▪

Ecosistema logístic diversificat, nacional i
internacional, que presta una àmplia
gamma de serveis d’alt valor especialitzats
a aquests sectors econòmics i industrials.

▪

Concentració d’infraestructures amb alta
connectivitat internacional (port, aeroport

La proposta de valor
Barcelona com a valor
Barcelona és en si mateixa una marca internacional
reconeguda i una de les ciutats d’Europa més
atractiva per acollir inversions internacionals
d’acord amb publicacions com ara el FDI del
Financial Times i el Savills Report “European Port
Logistics: Where next to invest?” que va situar-la
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i xarxa ferroviària en ample ibèric i
estàndard).
▪

Xarxa regional de comercialització i
distribució amb capacitat d'arribar a més
de 200 milions de consumidors d’una
desena de països europeus i africans en
24/48 hores, amb tren, vaixell, avió i
camió.

en tots els segments principals de tràfics de
mercaderies i de passatgers, clúster nàutic
líder a Europa i primera zona logística de la
Mediterrània.
4.

Hinterland robust, dinàmic i diversificat
(nord-est peninsular que inclou sobretot
Catalunya, Aragó, La Rioja, Navarra, Castella
i Lleó) per a contenidors, cotxes, líquids i
sòlids a dojo, semi-remolcs i passatgers.
Aquest hinterland aporta un volum de tràfic
estable que garanteix certes economies
d’escala i la sostenibilitat financera de les
concessions i l’APB.

Hub de transport (no només marítim). Al
Port hi creixen també els tràfics ferroviaris i
terrestres sense connexió amb el món
marítim, incrementant el seu rol de hub
ferroviari peninsular i intraeuropeu. El Port
també juga un rol cabdal com a node de
comunicacions entre el món marítim i l’aeri
per a mercaderies i passatgers. La funció de
hub ferroviari peninsular i intraeuropeu per
a tràfics marítims i continentals es veurà
reforçada amb les noves infraestructures
previstes a la llera i el creixement progressiu
dels tràfics ferroviaris intraeuropeus i amb la
Xina en el marc del Belt and Road Initiative
(BRI).

5.

Possibilitat de liderar la transició energètica
del sector logístic a Espanya gràcies a
l’impacte reduït de les externalitats actuals
de l’activitat portuària, el potent clúster
portuari energètic i l’existència d’una planta
regasificadora.

6.

Port avançat tecnològicament i amb
instal·lacions portuàries modernes i territori
endreçat amb una clara segmentació
d’activitats i tràfic.

7.

Comunitat logística-portuària acostumada
a adaptar-se als requeriments canviants de
la demanda i a l’evolució econòmica de
l’entorn.

Hub logístic de provisió de serveis logístics
d’alt valor afegit a la indústria del hinterland
actual i als sectors emergents a Europa com
a conseqüència de la transició cap a una
economia
sostenible
i
innovadora.
Plataforma integrada de relació entre oferta
logística i demanda. Cap altre entorn
portuari de la Mediterrània disposa d’una
oferta logística de serveis de valor afegit
especialitzada per sectors com ara
l’automoció, la moda, el químic, farmacèutic
i l’agro-alimentari. En el cas de Barcelona
una part significativa de la provisió d’aquests
serveis es realitza a l’interior mateix del port
dins la zona d’activitats logístiques (ZAL).

8.

Serveis tècnic-nàutics productius (estiba,
emmagatzematge, amarratge, pilotatge,
remolc).

9.

Capacitat de servir un mercat ampli que
abasta Espanya, França, Portugal i Andorra
en contenidors, Espanya, França i Alemanya
en cotxes, Espanya, nord d’Àfrica, Itàlia i est
d’Europa en camions, port base de creuers i
hub d’hidrocarburs. Port en xarxa consolidat
i connexions intermodals amb competència,
freqüents i fiables.

10.

Ancoratge a Barcelona de grups
empresarials líders mundials o europeus de
segments de mercat com són ro-ro, nàutica,
creuers i oci i hostaleria.

El port com a valor
Des d’un punt de vista logístic-portuari la proposta
de valor del port enfront dels clients i de la
competència es concreta en el decàleg següent:
1.

2.

3.

Alta diversificació de l’activitat portuària
que permet resistir millor a les disrupcions i
crisis sistèmiques sectorials. Activitat potent
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Els principis d'actuació
Diversificació de l’activitat portuària. Cal
aprofundir en la captació de sòl portuari per a
noves activitats compatibles amb el core business
del port que se centra en la logística i la nàutica.
L’alta diversificació del port és el seu element
distintiu a la Mediterrània i un factor de resiliència
important en èpoques de crisi i disrupcions
freqüents.
Diferenciació de l’oferta mitjançant la innovació.
Les ofertes portuàries en matèria de càrrega i
descàrrega, emmagatzematge i transport
tendeixen a igualar-se per la qual cosa els ports es
converteixen en fàcilment intercanviables. La
possibilitat de canviar d’encaminament de les
mercaderies és més alta com més ens endinsem al
territori. Cal doncs diferenciar l’oferta del port
aprofundint en els seus avantatges competitius
mitjançant una recerca permanent de la innovació.
És important doncs no tenir por a la prova-error
quan es tracta de start-ups, serveis digitals i proves
pilot en matèria tecnològica, mediambiental i
logística.
Considerant que a mitjà termini les ofertes
portuàries per a la gestió de tràfics de mercaderies
per als diversos segments tendeixen a igualar-se, la
diferenciació es converteix sovint en un atribut
temporal. A mitjà termini es perd per l’adopció de
les mateixes innovacions a les ofertes portuàries
competidores. Totes les terminals tendeixen cap a
uns mateixos estàndards d’automatització,
robotització, digitalització, gestió eficient de dades
i multimodalitat. La diferenciació per tant implica
ser capdavanters en l’adopció i implementació de
les innovacions, especialment en matèria
tecnològica i de digitalització.
A mitjà termini en canvi, la diferenciació és més
duradora en l’àmbit del capital humà. Cal un
enfocament de la innovació centrat en les persones
i no només en la tecnologia. El valor distintiu dels
processos tecnològics en marxa i que
s’implementaran provindrà sobretot de les
persones que els gestionin i dirigeixin. En aquest

àmbit, la majoria d’estudis acadèmics i
empresarials destaquen la major capacitat
d’innovació i adaptació al canvi (i de no resistència
o oposició als mateixos) d’equips altament
formats, multiculturals, amb igualtat de gènere i
presència destacada de joves.
Orientació al client. Ha estat, és i ha de ser un dels
elements diferencials del port i és el factor
principal que impregna la missió i visió. Els clients
s’entenen en sentit ampli: armadors i agents
marítims, operadors logístics (3 i 4PL, transitaris,
transportistes, etc.) i carregadors (exportadors i
importadors) i, també, la comunitat que ens
envolta, la ciutadania de Barcelona principalment.
Col·laboració. Elevat esperit de col·laboració amb
totes les entitats públiques i privades amb les quals
el port està obligat a relacionar-se. Especialment
amb les dues ciutats que l’acullen, Barcelona i El
Prat de Llobregat. Cal aprofundir en la cooperació
amb les entitats veïnes del port i especialment amb
el Consorci de la Zona Franca, Mercabarna i
Aeroport de Barcelona. Cal aprofitar al màxim les
sinergies d’aquestes tres entitats per generar
riquesa i ocupació. Col·laboració amb d’altres ports
del nostre entorn proper (Tarragona en primer lloc)
i llunyà i amb els operadors logístics situats fora de
la tanca del port que són un dels valors afegits
principals de Barcelona respecte d’altres
competències portuàries. També amb centres
formatius i entitats de recerca i investigació.
Flexibilitat i adaptabilitat a un mercat en constant
transformació i que pateix disrupcions recurrents.
Estar molt atents als canvis que es produeixen i
reaccionar ràpidament.
Autonomia de gestió. L’APB ha d’assumir la gestió
d’aspectes clau per a la seva competitivitat futura i
dirigir la col·laboració entre els diferents actors
implicats en aquests sectors. En destaquen per
sobre de la resta la gestió de les xarxes d’energia,
telecomunicacions i intermodalitat i com a
aspectes transversals a tots ells i, a d’altres, el
foment de la innovació i la formació.
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Eixos i objectius estratègics
El principal motor de desenvolupament del port per al proper període de cinc anys és la sostenibilitat entesa
en les seves tres dimensions: econòmica, social i ambiental. D’aquest motor se’n deriven tres grans eixos
estratègics. Per a cadascun d’ells s’han definit 4 objectius estratègics a més d’una cinquantena d’objectius
operatius i projectes de referència.

Eixos estratègics

Objectius estratègics

Sostenibilitat ambiental: transició energètica
El Port ha de ser un referent a Barcelona, la Mediterrània i
la Península en la transició energètica. Ha de fonamentar la
seva estratègia en aquest àmbit en la descarbonització de
l’activitat portuària mitjançant l’electrificació de molls, la
promoció de l’ús de combustibles nets alternatius, l’
increment de l’eficiència energètica i la gestió i producció
d’energies renovables.

▪
▪
▪
▪

Desenvolupar un nou model
energètic
Descarbonitzar l’activitat
marítima-portuària
Reduir la contaminació
Incrementar la intermodalitat

Sostenibilitat econòmica: competitivitat
El Port ha de continuar creant riquesa per al seu entorn,
diversificant la seva activitat, i en l'àmbit del port
comercial, mitjançant la provisió de serveis i
infraestructures que contribueixin a la competitivitat de les
cadenes de subministrament dels seus clients que facilitin
les activitats de producció, transport i consum. Per això és
imprescindible profunditzar en la diferenciació de l’oferta
portuària, apostant per la innovació constant i la seva
implementació capdavantera. En un entorn on les ofertes
tendeixen a igualar-se la diferenciació rau sovint en la
ràpida i capdavantera implementació de les innovacions.
Sostenibilitat social: capital humà
El Port ha de posar a les persones al capdavant fixant-se com
a objectiu essencial de la seva estratègia la cohesió social
mitjançant la generació d’ocupació de qualitat i
diversificada. Ha d’orientar la seva estratègia cap als
interessos de dos grans col·lectius principals: els
treballadors del port i la ciutadania de les dues ciutats que
l’acullen, Barcelona i el Prat del Llobregat.

▪
▪
▪
▪

Diversificar el negoci portuari
Diferenciar l’oferta de serveis
Atraure activitat logística
Desenvolupar les
infraestructures necessàries

▪

Fomentar la formació, ocupació,
emprenedoria i atracció de
talent
Fomentar la igualtat
d’oportunitats
Integrar el port amb l’entorn
urbà i metropolità
Garantir la salut i la seguretat de
les persones i instal·lacions

▪
▪
▪
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Pla d’acció
A continuació es presenta el Pla d’acció del IV Pla Estratègic del Port de Barcelona 2021-2025. Per a una millor
estructuració i posterior seguiment del Pla, els objectius estratègics i operatius incorporen un acrònim. L’
acrònim està format per les inicials d’Objectiu Estratègic de Sostenibilitat (OES), les inicials del pilar de la
sostenibilitat al qual correspon (MA=Medi Ambient / E=Econòmica / S=Social) seguit de dues xifres: la primera
correspon al número de l’objectiu estratègic dins de cada eix i la segona a la numeració de l’objectiu operatiu
dins de cada objectiu estratègic.
S’ha assignat a cada objectiu operatiu una categorització addicional que indica el seu grau de prioritat (d’ 1 a
3, de baixa a molt alta), la dificultat d'implementació (d'1 a 3 de molt senzilla a dificultat màxima) i un darrer
temporal ( d'1 a 3, curt, mitjà i llarg termini, en funció de si es preveu completar-ho abans del 2025, el 2030 o
el 2040).

Sostenibilitat mediambiental: transició energètica
Objectiu estratègic

OESMA1

Desenvolupar un nou model energètic
Posar les bases per a una profunda transformació que pivotarà en l’electrificació dels molls, el
desenvolupament progressiu de combustibles nets, la generació d’energia renovable dins el
port i l’establiment d’una xarxa d’electricitat intel·ligent.

Objectius operatius

Projecte de referència 2025

OESMA1.1

Master Plan / Pla Director de
transició energètica del Port
de Barcelona

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Aprovació del Master Plan / Pla
Director de transició energètica del
Port de Barcelona durant l’any 2022

OESMA1.2

Creació d’una entitat amb
l’objectiu de gestionar la
xarxa d’energia del port

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1

Creació d’una entitat amb personalitat
jurídica pròpia per gestionar projectes
energètics del port

OESMA1.3

Generació d’energia
renovable en sòl portuari

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Llarg termini (3)

Creació de l’illa energètica renovable
per a autoconsum en el moll de
Pescadors

Objectiu estratègic

OESMA2

Descarbonitzar l’activitat marítima-portuària
Posar en marxa iniciatives innovadores per assolir una rebaixa substancial de les emissions de
GEH de l’activitat portuària. L’actuació més important en aquest àmbit és l’electrificació dels
molls.

Objectius operatius

OESMA2.1

Electrificació del molls

Projecte de referència 2025
Construcció acabada de la subestació
elèctrica de Cerdà-Port i escales pilot
Prioritat molt alta (3)
de connexió a la xarxa elèctrica de
Dificultat màxima (3)
vaixells porta-contenidors i ro-ro
Llarg termini (3)
consolidades i integrades com a fase 0
al projecte d’electrificació del port.
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OESMA2.2

Fomentar l’ús de
combustibles més
sostenibles

Prioritat molt alta (3)
Dificultat màxima (3)
Llarg termini (3)

Realització de com a mínim una prova
pilot de subministrament d’un
combustible net= zero en carboni.

OESMA2.3

Fomentar el vehicle i
equipament elèctric dins el
recinte portuari

Prioritat molt alta (3)
Dificultat màxima (3)
Mitjà termini (2)

Posada en marxa del servei de bus
nàutic fins a la Nova Bocana i del
transbordador marítim entre moll
d’Espanya i moll de Pescadors.

OESMA2.4

Potenciar l’eficiència i
l’estalvi energètic dels
edificis de l’APB i de les
concessions situades a la
zona portuària

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

Aprovació d’un protocol d’eficiència i
estalvi energètic en l’àmbit de les
concessions i instal·lacions portuàries.

OESMA2.5

Fomentar l’economia
circular en l’àmbit portuari

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Llarg termini (3)

Conceptualització del projecte
d’aprofitament del fred de la
gasificadora per a usos de conservació
i congelació en naus logístiques de
fred.

Objectiu estratègic
OESMA3

Reduir la contaminació
Reduir substancialment els contaminants que genera l’activitat portuària i en concret les
emissions de NOX, PM2,5, PM10 i SOX.

Objectius operatius
OESMA3.1

OESMA3.2

Incrementar les escales de
vaixells amb GNL
Incentivar les escales dels
vaixells més sostenibles

Projecte de referència 2025
Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)
Prioritat alta (2)
Dificultat baixa (1)
Curt termini (1)

Presència permanent al port d’una
gavarra d’aprovisionament de GNL
Consolidació d’una política agressiva
de bonificacions i descomptes de l’APB
que premiï l’estada dels vaixells a port
que no utilitzin combustibles fòssils

OESMA3.3

Promoure la mobilitat
sostenible de totes les
empreses del port

Promoure el distintiu de garantia de
Prioritat alta (2) qualitat ambiental de flota de vehicles
Dificultat baixa (1) que atorga la Generalitat en totes les
Curt termini (1) empreses de la Comunitat LogísticaPortuària

OESMA3.4

Millorar la qualitat de les
aigües portuàries

Prioritat alta (2)
Dificultat baixa (1)
Curt termini (1)

Implantació de l’eina ROM 5.1 sobre
qualitat d’aigües litorals en entorns
portuaris
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Objectiu estratègic

OESMA4

Incrementar la intermodalitat
Desenvolupar la infraestructura i els serveis ferroviaris necessaris per tal d’incrementar els
volums ferroviaris del port amb nous tràfics continentals, de radi curt, internacionals i agroalimentaris. Promoure les Autopistes del Mar amb Itàlia, el Magreb i la Mediterrània Oriental.

Objectius operatius

Projecte de referència 2025

OESMA4.1

Digitalització complerta de la
mobilitat ferroviària de
mercaderies en contenidor

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

OCR en funcionament a una terminal
de contenidors del port i a una
terminal intermodal interior

OESMA4.2

Posada en marxa d’un
shuttle ferroviari intermodal
regular de proximitat

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Shuttle ferroviari freqüent per a
contenidors en funcionament amb una
terminal del Vallès o del Penedès

OESMA4.3

Desenvolupament de serveis
ferroviaris regulars de sòlids
a dojo agro-alimentaris

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Servei ferroviari regular amb diverses
freqüències diàries de granels
agroalimentaris amb Aragó i/o
Catalunya

OESMA4.4

Construcció de la terminal
Est en substitució de la
terminal del Morrot i de la
terminal d’Autopista
ferroviària a l’antiga llera del
riu Llobregat

Prioritat molt alta (3)
Dificultat màxima (3)
Mitjà termini (2)

Projectes constructius aprovats de les
terminals Est i de l’Autopista
Ferroviària

OESMA4.5

Llançament dels treballs de
construcció dels nous
accessos viaris i ferroviaris a
la zona sud del Port

Prioritat molt alta (3)
Dificultat màxima (3)
Curt termini (1)

Inici de les obres de construcció dels
nous accessos ferroviaris

OESMA4.6

Execució de les obres
necessàries per permetre la
circulació de trens de fins a
750 metres de longitud en el
corredor Barcelona-Zaragoza

OESMA4.7

Dotar de noves instal·lacions
i serveis les terminals
interiors principals del port

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Ampliació de TMZ completada

OESMA4.8

Promoció de les Autopistes
del Mar

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (1)

Consolidar un servei diari orientat al
transport Ro-Ro de mercaderies amb
el Marroc

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Execució de les obres als deu
apartadors previstos
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Sostenibilitat econòmica: competitivitat
Objectiu estratègic

OESE1

Diversificar el negoci portuari
Seguir aprofundint en la diversificació de l’activitat portuària que ha donat excel·lents
resultats a nivell de sostenibilitat del negoci portuari i generació d’ocupació diversa i de
qualitat incorporant en sòl portuari nova activitat logística i nàutica i de sectors emergents.

Objectius operatius

Projecte de referència 2025

OESE1.1

Desenvolupar la logística
avançada en territori
portuari

OESE1.2

Electrificar el port i generar
energia renovable en
territori portuari

Aquest objectiu ha estat desenvolupat al capítol de
sostenibilitat mediambiental

OESE1.3

Nous serveis de
coneixement, innovació i
lleure al Port Vell

Aquest objectiu ha estat desenvolupat al capítol de
sostenibilitat social

OESE1.4

Promoure la implantació de
noves activitats del sector
automoció

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Nova concessió del sector automoció
a Príncep d’Espanya centrat en
tràfics internacionals, intermodals,
elèctrics i de mobilitat compartida.

OESE1.5

Desenvolupar el port com a
hub ferroviari marítim,
europeu i peninsular

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

Incrementar el tràfic ferroviari
continental que generi sinergies amb
el tràfic ferroportuari

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

Elaboració del Pla de
Desenvolupament del Port Centric
Logistics de Barcelona

Objectiu estratègic

OESE2

Diferenciar l’oferta de serveis
Innovació constant en tots els àmbits de l’activitat logística i portuària i implementació
capdavantera per evitar la comoditització de les ofertes portuàries i distingir l’oferta
logística-portuària barcelonina.

Objectius operatius

Projecte de referència 2025

Automatització de processos
i ús intensiu de la
intel·ligència artificial

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

OESE2.2

Aprofundiment en la
transparència de processos,
dades i informació de cara a
clients i societat

Nova plataforma tecnològica per
PORTIC més escalable que permeti el
Prioritat alta (2)
desenvolupament segur dels serveis
Dificultat mitjana (2)
crítics que acull i dels nous previstos
Curt termini (1)
com a conseqüència dels processos
de digitalització

OESE2.3

Dotar els vials i la làmina
d’aigua amb comunicació
sense fils (inalàmbrica)

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

OESE2.1

Prototip basat en IA per a la gestió i
aprovisionament de serveis de
mobilitat de persones i passatgers

Desplegament de la xarxa 5G a tot el
port
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OESE2.4

Ordenació d’accessos i
mobilitat

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

Primer prototip de TWINPORT
disponible

OESE2.5

Pla de Telecomunicacions de
l’APB

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Desplegament del Pla de
Telecomunicacions de l’APB

OESE2.6

Avançar en l’ordenació i
explotació de l’activitat
ferroviària

Prioritat molt alta (3)
Dificultat màxima(3)
Curt termini (1)

Implantació del Control de Tràfic
Centralitzat (CTC)

OESE2.7

Crear una entitat públicaprivada per a la promoció de
solucions intermodals

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Creació de l’entitat Port Intermodal
Solutions amb participació públicaprivada per impulsar serveis
intermodals de radi curt i
internacionals

OESE2.8

Promoure el transport
autònom de mercaderies

Prioritat mitjana (2)
Dificultat mitjana (2)
Llarg termini (3)

Primera circulació completament
autònoma d’un camió de
mercaderies dins del recinte portuari

OESE2.9

Millorar la competitivitat
dels serveis portuaris /
tècnic-nàutics

Prioritat mitjana (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Desenvolupament de la Dàrsena 35
per a serveis portuaris / tècnicnàutics

Objectiu estratègic

OESE3

Atraure activitat logística
Llançar propostes de valor diferenciadores per segments de mercat i segons les principals
zones de producció per atraure activitat logística, aprofitant les condicions de Barcelona per
actuar com a plataforma de distribució multipaís. Activar sòl logístic a la primera corona
metropolitana.

Objectius operatius

Projecte de referència 2025

OESE3.1

Definir ofertes logístiques
competitives i diferencials

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Creació d’una estructura permanent
dedicada exclusivament a l’atracció
de projectes logístics i de distribució
liderada pel Port de Barcelona

OESE3.2

Promoure Barcelona
internacionalment com a
plataforma multipaís de
sectors emergents

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Propostes de valor desenvolupades
de cinc sectors emergents

OESE3.3

Activar sòl logístic

Prioritat molt alta (3)
Dificultat màxima (3)
Curt termini (1)

Creació d’un nou parc logístic a
l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona – El Prat de més de 100
hectàrees

OESE3.4

Orientar sòl logístic limítrof
al port cap a tràfics marítims

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Impulsar la transformació d’actius
logístics limítrofs al port en espais
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orientats a tràfics marítims i no
continentals
Objectiu estratègic

OESE4

Desenvolupar les infraestructures necessàries
D’acord amb les conclusions de l’anàlisi estratègica, hi ha pendents vuit actuacions en
matèria d’infraestructures imprescindibles per poder operar i garantir les condicions
necessàries de seguretat, eficiència i sostenibilitat. Aquestes actuacions se centren al moll
de l’Energia, terminals de contenidors, dragatges del port, antiga llera del Llobregat i moll
Adossat.

Objectius operatius

Projecte de referència 2025

OESE4.1

Nou Morrot – Port ciutat

Prioritat molt alta (3)
Dificultat màxima (3)
Mitjà termini (2)

Redacció del projecte Nou Morrot

OESE4.2

Ampliació i modernització
del moll Adossat

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

Construcció del moll per a una futura
terminal RO-PAX a Adossat

OESE4.3

Millorar els accessos al moll
Adossat

Prioritat molt alta (5)
Dificultat mitjana (3)
Mitjà termini (2)

Redacció del projecte constructiu de
desdoblament del pont d’Adossat

OESE4.4

Remodelar el moll de
l’Energia

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Construcció de tres nous
amarraments (34C, 34D i 34E)

OESE4.5

Ampliar el moll Prat Nord

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

Perllongament del moll de l’alineació
36A pel costat nord

OESE4.6

Concentració del tràfic de
contenidors a l’àrea
d’expansió. Construcció del
moll Catalunya

Prioritat molt alta (3)
Dificultat màxima (2)
Mitjà termini (2)

Projectar la dàrsena del Prat – moll
38 i automatització completa de
l’operativa de contenidors

OESE4.7

Modernitzar les instal·lacions
del moll Contradic

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Instal·lacions permanents al moll
Contradic per a la càrrega de trens
de sòlids a dojo agroalimentaris

OESE4.8

Dragar el fons de les aigües
de les noves infraestructures
portuàries

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Realització del dragatge del canal
principal de la bocana Sud i del dic
Est
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Sostenibilitat social: capital humà
Objectiu estratègic

OESS1

Fomentar la formació, ocupació, emprenedoria i atracció de talent
Potenciar l’ocupabilitat de les persones del nostre entorn més immediat, facilitar la creació
de noves empreses mitjançant l’emprenedoria i el desenvolupament d’un ecosistema
d’innovació en l’àmbit de la logística i el transport que contribueixi a l’atracció del talent, i així
compensar els processos d’automatització i digitalització que impliquin una destrucció neta
de llocs de treball.

Objectius operatius

Projecte de referència 2025

OESS1.1

Crear ocupació en el sector
portuari promovent
l’economia blava

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

Recuperació de l’ocupació de l’àrea
del Port Vell prèvia a la crisi del
Covid-19

OESS1.2

Promoure el
desenvolupament d’una
formació sectorial de
qualitat

Creació del centre integrat de
Prioritat molt alta (2) formació logística-portuària en el
Dificultat mitjana (2) marc del hub de coneixement,
Mitjà termini (2) innovació i formació al Port de
Barcelona

OESS1.3

Promoure la recerca i la
innovació en tota l’activitat
logística-portuària generant
un ecosistema innovador
capdavanter

Prioritat molt alta (3)
Dificultat màxima (3)
Mitjà termini (2)

Consolidar la celebració del congrés
Smart Ports a Barcelona com a
esdeveniment líder continental

OESS1.4

Atreure talent i generar
coneixement

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

Nou centre integrat d’innovació,
coneixement i formació sobre
logística, economia blava i nàutica
amb instal·lacions pròpies a l’entorn
de la Nova Bocana del port

OESS1.5

Fomentar la cooperació
internacional i les aliances
públic-privades

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

Mantenir el lideratge del Port a la
iniciativa WPCAP

Objectiu estratègic
OESS2

Fomentar la igualtat d’oportunitats
Promoure i liderar la igualtat de gènere i garantir la integració sociolaboral de les persones
amb discapacitats i risc d’exclusió social.

Objectius operatius

Projecte de referència 2025

OESS2.1

Promoure de forma activa la
igualtat de gènere dins el
port

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

Incrementar la presència de les
dones als òrgans directius de les
associacions portuàries

OESS2.2

Garantir la integració
sociolaboral de les persones

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

Incrementar un 50% la plantilla de la
Fundació Cares dedicada a projectes
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amb discapacitats i risc
d’exclusió social

OESS2.3

Proporcionar una informació
veraç i transparent sobre
l’activitat portuària

desenvolupats amb la Comunitat
Logística-Portuària
Crear un Port Operating System:
plataforma de serveis de dades i
Prioritat alta (2)
informacions del port basada en
Dificultat baixa (1)
OpenAPIs (interfícies de programació
Curt termini (1)
d’aplicacions obertes i
estandarditzades)

Objectiu estratègic
0ESS3

Integrar el Port amb l’entorn urbà i metropolità
Desenvolupar actuacions per fomentar el coneixement i la transparència del port envers la
ciutadania i integrar millor les instal·lacions portuàries a la trama urbana.

Objectius operatius

Projecte de referència 2025

OESS3.1

Adaptar els espais del Port
Vell i d’altres a l’entramat
urbà i reflexionar, dins de la
Gerència del Port Vell, el
model de governança
d’aquest àmbit.

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

OESS3.2

Millorar la permeabilitat del
port i la mobilitat amb
l’entorn metropolità

Generar més de 30 ha de zones
Prioritat alta (2) verdes que permetran la connexió
Dificultat mitjana (2) del Parc Agrari del Baix Llobregat fins
Mitjà termini (2) el parc de Montjuic mitjançant
corredors verds

OESS3.3

Promoure la cultura i la
identitat portuària i
fomentar el coneixement del
port entre la ciutadania

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Completar la reforma del moll
d’Espanya aprofitant l’enderroc dels
cinemes

Finalització de la construcció del Port
Center i inauguració del Centre
d’Interpretació

Objectiu estratègic

OESS4

Garantir la salut i la seguretat de les persones i instal·lacions
El port és una infraestructura crítica per a la societat i el seu funcionament normal és
indispensable per garantir drets bàsics de la ciutadania. Cal garantir la seguretat de les seves
instal·lacions i la salut dels seus treballadors i la comunitat que l’acull mitjançant actuacions
i projectes que aprofitin els nous mitjans tecnològics disponibles.

Objectius operatius

OESS4.1

Millorar la seguretat
industrial (safety)

Projecte de referència 2025
Tancar l’anella d’hidrants públics del
Port de Barcelona mitjançant
Prioritat molt alta (3)
connexió submarina dels ramals del
Dificultat mitjana (2)
moll de l’Energia i del moll Adossat i
Curt termini (1)
garantir els cabals reglamentaris a
tota la xarxa
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OESS4.2

Millorar la protecció
portuària (security)

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Nous equipaments i Centre de
Control per a la Policia Portuària

OESS4.3

Potenciar la ciberseguretat

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

Llançament de la nova Oficina
Tècnica de Seguretat (OTS)

OESS4.4

Promoure la salut, el
benestar i la seguretat del
col·lectiu de treballadors del
Port

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Llarg termini (3)

Promoure que a les noves terminals
de passatgers del port s'habilitin
espais d’atenció i acollida de les
tripulacions
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Visió del Port 2040
Escenaris
En funció de les tendències conegudes actualment
i, amb un impacte potencial rellevant a llarg
termini al sector logístic-portuari barceloní, es
poden dibuixar quatre grans escenaris sobre com
pot ser el Port de Barcelona l’any 2040. Aquestes
escenaris s’han representat amb colors per una
identificació més fàcil:

L’escenari real al qual s’arribarà no serà
evidentment cap d’aquests que aquí es proposen
sinó una barreja d’alguns o de tots ells. El pes que
cadascun tindrà en el futur és incert. Quin escenari
s’assolirà en el futur depèn més de condicionants
externs (l’evolució de l’economia mundial i de la
demografia europea i espanyola, l’abast de la
digitalització en la societat, la transició energètica,
etc.) que de les pròpies accions que el Port de
Barcelona pugui realitzar. Tot i així, les polítiques i
decisions de la comunitat logística-portuària de
Barcelona segueixen tenint una alta capacitat de
modulació de les tendències, i cal prendre les
decisions idònies que més ens apropin als
escenaris de futur desitjables.
Sembla obvi que cal planificar i treballar per
contribuir a construir un port que s’apropi als
escenaris blau (creixement de l’activitat logística) i
verd (l’activitat creix principalment amb d’altres
activitats), compatibles amb la visió del port a llarg
termini identificada al Pla Estratègic i que es
resumeix en “Node logístic SMART / SMART
Logistics Hub”, i descartar aquelles accions i

projectes que ens puguin acostar a l’escenari
vermell i, en menor mesura, taronja.

Escenari BLAU: hub logístic capdavanter a
Europa

El Port en BLAU

Barcelona s’ha posicionat com un hub euroregional
SMART a la Mediterrània occidental. Aquest
posicionament com a punt d’entrada a Europa fa
que l’activitat logística hagi crescut al nostre
entorn. La superfície logística s’ha multiplicat i els
serveis de valor afegit a la càrrega també.
L’activitat principal del port segueix sent la gestió
de mercaderies. Al port però s’hi ha desenvolupat
nous serveis logístics a la càrrega i Barcelona s’ha
convertit en exemple regional del port centric
logistics. Barcelona ha esdevingut un referent
regional en innovació logística i gràcies a un
ecosistema logístic-portuari i tecnològic punter és
capdavanter en la implementació de nous serveis i
processos que converteixen el port en un dels més
avançats a nivell de servei d’Europa. El Port de
Barcelona és l’escenari habitual de proves pilot per
testar innovacions tecnològiques, mediambientals
i operatives del sector logístic.
El valor del comerç exterior que passa pel port
anualment ha crescut un 50% respecte les xifres
del 2019. Al Port hi treballen unes 45.000 persones,
un 22% més que el 2019. Un increment notable
tenint en compte l’automatització i digitalització de
moltes funcions. L’increment de l’ocupació és el
resultat principalment de la captació de nova
activitat logística dins el port (immologística,
logística de precomercialització) i a la consolidació
i creixement del hub d’innovació que ocupa
diverses instal·lacions a la zona del port vell. Al port
comercial, ara clarament port logístic, hi treballa
gent de moltes nacionalitats i cada vegada més
clients i operadors globals asiàtics i africans amb
centres rellevants de decisió a Barcelona.
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La permeabilitat del port i la ciutat s’ha intensificat
i la relació entre ambdues és molt fluïda. Dins el sòl
portuari, es concentren bona part de les
infraestructures i serveis de mobilitat elèctrica i la
ZAL s’ha consolidat com un node de distribució
urbana cabdal de la conurbació metropolitana.

Què ha fet la Comunitat Logística-Portuària de
Barcelona per arribar fins aquí

•

•
•

•
•

•

•

•

•

Potenciar la innovació com a factor decisiu
per desenvolupar serveis logístics de valor
afegit diferencials, augmentar l’eficiència
operativa i reduir costos.
Focalitzar-se en el servei: port eficaç i
eficient.
Liderar la digitalització a la Mediterrània.
Exprimir la utilització i gestió de les dades
que genera l’activitat logística-portuària
per predir operacions i millorar els fluxos
portuaris de mercaderies.
Convertir l’activitat portuària de Barcelona
en gairebé neutra en carboni.
Assolir major autonomia dels grans ports
d’interès general gràcies a una reforma de
la legislació portuària espanyola.
Desenvolupar ofertes de valor del sector
logístic cap els nous segments comercials
en
creixement
(telecomunicacions,
mobilitat elèctrica, agroalimentari, comerç
electrònic, etc.)
Liderar la realització de projectes i proves
pilot en àmbits diversos de la logística:
transport autònom, nous combustibles
marins, nous mitjans de transport
terrestre, magatzems de cinquena
generació, partenariats comercials, etc.
Crear partenariats comercials, societaris i
financers sòlids amb operadors i clients
globals amb capacitat de condicionar
l’encaminament de fluxos i decisions
d’inversió.
Trencar
les
barreres
comercials,
intermodals, regulatòries, duaneres i

•

•

•

•

•

•

•

•

fiscals que dificultaven la comercialització
del port de Barcelona a tercers països
europeus i s’ha simplificat i agilitzat el
comerç amb els països del Magreb.
Promoure la igualtat de gènere i la
multiculturalitat a l’entorn portuari,
factors que contribueixen decisivament a
transformar les organitzacions en
innovadores i capdavanteres.
Donar suport al sector industrial del nordest peninsular intensificant les relacions
intermodals, comercials i societàries.
Fer créixer el sòl logístic a l’Àrea
metropolitana, Catalunya, Aragó i Pirineus
Orientals.
Potenciar l’estratègia per a la captació de
nous tràfics africans i europeus. Apostar
per noves terminals interiors i, molt
especialment, connexions i terminals al
sud
d’Europa
i
incrementar
substancialment la presència comercial a
Àfrica i Àsia. També a l’Amèrica Llatina.
Augmentar de manera molt significativa el
transport intermodal, especialment les
línies ferroviàries amb Europa i les
Autopistes del Mar amb el Magreb,
Turquia i Egipte i construir les
infraestructures
necessàries
corresponents.
Adaptar-se perfectament a les necessitats
del teixit industrial del seu hinterland,
mitjançant una oferta de serveis
particularitzada per a cada segment de
negoci, especialment pel que fa a
l’exportació.
Traslladar l’activitat cap el sud, agrupant
l’activitat de contenidors al sud del port
per així facilitar el desenvolupament de
serveis intermodals, generar sinergies
entre operadors de contenidors i alliberar
espai per a nova logística i Port Centric
Logistics.
Descentralitzar l’activitat logística cap a
centres connectats que responen al
concepte de Port 2.
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Escenari VERD: port altament diversificat amb
multiplicitat d’usos

El Port de Barcelona en VERD

El Port ha liderat la transició energètica a la ciutat
de Barcelona i és uns dels grans referents portuaris
en matèria de sostenibilitat a Europa i la
Mediterrània. Les relacions entre la ciutat i el port
són absolutament fluïdes, per exemple en matèria
de mobilitat de persones i mercaderies. La ciutat
de Barcelona ha reforçat el seu prestigi com a
ciutat de negocis i d’alta qualitat de vida i s’ha
consolidat com un dels pols innovadors més
importants d’Europa.
El Port de Barcelona ja no és només un port
marítim. És un hub de coneixement logístic i nàutic
que ha expandit la seva activitat fora del port.
L’estratègia de diversificació i diferenciació de
l’activitat ha estat un èxit i el Port s’ha consolidat
definitivament com el port amb una major
diversitat d’usos dins del seu recinte i amb una
oferta capdavantera en la majoria de segments que
es diferencia en la sostenibilitat mediambiental.
L’espai portuari acull una gran diversitat de serveis
logístics que comencen per la càrrega i descàrrega
de mercaderies (i passatgers) fins la distribució
d’última milla a clients finals. Entremig, al port s’hi
realitzen tot tipus d’activitats de valor afegit a la
mercaderia. El valor del comerç exterior que
transita pel port ha crescut respecte la xifra del
2019, i és vint anys després, un 20% superior.
Al port cada vegada més eficient i automatitzat en
el vessant comercial, hi conviuen amb harmonia la
logística avançada i la distribució de mercaderies, i
hubs d’innovació, un clúster nàutic potent, espais
dedicats a la generació d’energies renovables i
activitats productives d’última generació entorn de
l’economia circular, la impressió 3-D i nous models
d’assemblatge i adaptació de productes als
mercats locals. A la zona portuària hi treballen
50.000 persones fruit sobretot de les noves
activitats que ha captat l’ecosistema innovador del
port de Barcelona.

Què ha fet la comunitat logística portuària de
Barcelona per arribar fins aquí

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

Planificar nous usos portuaris amb
antelació i en col·laboració amb les
administracions locals, regionals i
nacionals.
Establir partenariats amb organitzacions
privades líders en innovació i agilitat en
sectors diversos.
Distingir-se
nacionalment
i
internacionalment com un port avançat
tecnològicament i líder en l’aplicació de la
innovació.
Potenciar activament la recerca i
adquisició de talent, la creació de noves
empreses de base tecnològica i
l’emprenedoria per tal de crear noves
línies de negoci que permetin diversificar
l’activitat portuària.
Utilitzar la capacitat financera de l’APB per
impulsar nous negocis portuaris.
Crear estructures portuàries autònomes i
àgils per gestionar i impulsar aspectes clau
com són l’energia, la innovació, l’atracció
d’inversions i projectes d’integració social.
Potenciar de forma activa la generació
energètica dins el recinte portuari i
fomentar la transició energètica liderant el
desenvolupament i subministrament
d’energia a Barcelona i la Mediterrània.
Descentralitzar el port alliberant espai per
a noves activitats i evitant milers de
trajectes de camions fins a dins del port per
recollir i lliurar mercaderies. Aquestes es
poden dipositar i recollir a Port 2 distribuïts
per tot el territori.
Potenciar les activitats de valor afegit
addicionals als serveis portuaris bàsics.
Captar activitat logística industrial lligada a
la impressió 3D i a l’economia circular.
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Escenari TARONJA: port comercial centrat en
un mercat regional potent

•

El Port de Barcelona en TARONJA

El Port de Barcelona és un port focalitzat en un
hinterland proper que inclou tot el nord-est
peninsular on hi presenta l’oferta logísticaportuària més competitiva tant per a contenidors,
com per a vehicles acabats, granels alimentaris i roro. Aquesta zona que comprèn bàsicament Aragó,
Navarra, la Rioja, Castilla y León i Catalunya,
segueix sent el principal generador de comerç
exterior marítim espanyol. El valor del comerç
exterior que passa pel port anualment es manté en
unes xifres similars a les de l’any 2019. El Port ha
aconseguit descentralitzar part de la seva activitat.
Al Port hi treballen unes 30.000 persones, gairebé
un 20% menys que l’any 2019. Moltes tasques
s’han automatitzat i robotitzat i una altra part dels
llocs de treball són al port descentralitzat. La
proporció més elevada de gent que treballa al port
ho fa a la zona del Port Vell, ja que els magatzems
de la zona d’activitats logístiques també s’han
automatitzat gradualment i el port no acull noves
activitats lligades a processos logístics d’alt valor
afegit.
El Port ha mantingut la distribució d’espais del
2020 i cap de les tres grans àrees (port comercial,
port vell i port logístic) ha incrementat la seva
activitat i superfície. Gràcies a l’automatització i
major eficiència de les operacions s’han alliberat
alguns espais del port que han quedat sense ús.

•

•

•

•

•

•

•

•
Què ha fet la comunitat logística portuària de
Barcelona per arribar fins aquí

•

•

d’altres competidors en el hinterland
dominat per Barcelona.
Solidificar l’oferta intermodal de Barcelona
amb el nord-est peninsular i fins i tot
millorar la seva competitivitat gràcies al
transport autònom i la realització de trens
més llargs.
No aconseguir trencar les barreres d’accés
comercials,
infraestructurals
i
administratives a tercers mercats
especialment França.
Digitalitzar els processos logístics i
portuaris adequadament i al mateix ritme
que el d’altres ports capdavanters de la
regió.
Millorar l’eficiència i l’operativa, que ha
fet que no calgués fer noves
infraestructures ni incrementar la
capacitat de les existents per acollir i
gestionar nous tràfics de mercaderies
Col·laborar efectivament amb els ports
més propers per evitar la canibalització
entre ofertes portuàries i la duplicació
d’infraestructures
innecessàries
especialment de terminals intermodals i
de contenidors.
Incrementar la competitivitat de la ZAL
gràcies a una contenció dels preus i la
construcció de magatzems autosuficients
energèticament i 100% renovables.
Completar el clúster nàutic de Barcelona
amb la incorporació d’una oferta rellevant
de formació i innovació associada al sector
ubicada a dins mateix del port.
Permeabilitzar i fluïditzar la transició entre
el port i la ciutat de manera que la
convivència entre els dos àmbits és
positiva.
Cedir a la ciutat espais sense ús com a
resultat de la millora en les operacions.
Captar nous tràfics que han substituït
parcialment d’altres en declivi.

Desenvolupar serveis logístics per
segments de mercat específics que
s’adapten a les necessitats dels clients i
que actuen com a barrera d’entrada
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Escenari VERMELL: port decadent en un
entorn d’hípercompetència

El Port de Barcelona en VERMELL

El port pateix greument la reducció del comerç
exterior marítim espanyol i de la demanda
associada de transport marítim i logística. Tot i
això, gràcies a la diversificació de la seva activitat
no s’enfonsa del tot. Les dimensions del vessant
comercial es redueixen per la manca d’activitat i
espais lliures del port que deixen les mercaderies,
són colonitzades per instal·lacions relacionades
amb el lleure i el turisme. El Port també ha acabat
cedint espais a la ciutat per desenvolupar-hi serveis
comunitaris i zones d’esbarjo. El valor del comerç
exterior que transita pel port ha baixat
ostensiblement i és un 30% inferior del que era
l’any 2019.
Els clients del port comercial es concentren de
forma exclusiva a Catalunya, Aragó i la resta de
Comunitats Autònomes del nord-est peninsular.
L’existència malgrat tot d’un entorn industrial
rellevant tot i que més petit que el 2019 i d’un nucli
poblacional important a l’àrea metropolitana
garanteixen un cert nivell d’activitat comercial
dedicada a les mercaderies ja que aquestes zones
segueixen mantenint una important activitat
d’importació i exportació.
Altres ports peninsulars, i també ports de tercers
països, presten serveis eficients al hinterland del
port i ens arrabassen quota de mercat,
especialment a mesura que ens allunyem de la línia
de costa.
Al Port hi treballen poc més de 25.000 persones, la
gran majoria a la zona del Port Vell. La digitalització
i l’automatització han fet caure els llocs de treball
dedicats a l’operativa logística-portuària de
càrrega i descàrrega de forma rellevant i tampoc es
detecta una clara millora qualitativa en l’oferta
laboral. Barcelona no destaca en activitats
d’innovació i és un port més en el procés de
digitalització.

La Comunitat Logística-Portuària s’ha reduït,
contracció que ha afectat especialment les
empreses petites i mitjanes. Els marges i la
rendibilitat s’han reduït en tot el sector logístic.
Les concessions portuàries al port comercial
canvien de mans sovint entre fons especulatius i els
concursos i fallides són habituals davant la caiguda
de marges generalitzats per la contracció de la
demanda.

Què ha fet la Comunitat Logística-Portuària de
Barcelona per arribar fins aquí

•

•

•

•

•

•

No trencar
les barreres comercials,
infraestructurals i administratives que
impedien posicionar l’oferta logísticaportuària de Barcelona més enllà dels
Pirineus.
No atraure a Barcelona la majoria d’actors
principals de la logística i del transport
marítim internacional, i els interessos,
inversions i concessions, que hi tenen
molts d’ells, són secundaris en la seva
cartera de negocis i sovint prescindibles i
intercanviables
en
processos
de
negociació.
No posicionar Barcelona com una peça
clau de la BRI. Els grans operadors
marítims asiàtics i africans no hi són
presents.
No aconseguir que Barcelona faci de pont
entre Àsia i Llatinoamèrica. Tampoc a
l’Àfrica. Els serveis amb el nord d’Àfrica de
SSS segueixen sense ser utilitzats
massivament
pel
transport
de
mercaderies.
No apostar per la innovació de manera
contundent i pel lideratge en aquest àmbit
a la Mediterrània.
No participar activament en la transició
energètica i d’altres ports han assumit el
lideratge en l’aprovisionament de nous
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•

•

•

combustibles i de gestió de volums de
mercaderies associats a aquest nou sector.
No aconseguir descarbonitzar l’activitat
portuària i la major part de vaixells que
escalen al port segueixen utilitzant
combustibles fòssils i molts d’ells no es
connecten a la xarxa d’electricitat durant el
seu amarrament.
No aconseguir descentralitzar l’activitat
portuària i el desenvolupament previst de
terminals intermodals estil Port 2
connectades
mitjançant
shuttles
ferroviaris nocturns no s’ha produït. La
terminal de La Llagosta encara no s’ha
construït i segueix operant deficientment
la de Granollers.
No aconseguir elaborar ofertes de valor
atractives per als nous segments de mercat
en creixement com són la mobilitat
elèctrica col·lectiva i personal, les
telecomunicacions,
les
energies

•

•

•

•

renovables i el comerç electrònic en
general.
No compensar la caiguda de tràfics
històrics (líquids a dojo petrolífers,
automòbils d’exportació, etc.) per nous
tràfics.
No aconseguir teixir aliances i complicitats
amb la resta d’administracions locals i
regionals que aspiren a traslladar activitat
logística fora de l’àrea metropolitana en
benefici d’altres usos ciutadans.
No aconseguir activar nou sòl logístic a la
primera i segona corones metropolitanes.
En canvi, les zones logístiques d’altres
zones d’Espanya i del sud d’Europa han
crescut substancialment.
No ser efectiu en les campanyes
comunicatives del port, i que aquest sigui
percebut per la ciutadania com un espai
poc modern i atractiu i que no aconsegueix
per tant captar talent ni motivar
laboralment les noves generacions.
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Distribució dels espais del Port de Barcelona 2040
Escenari VERD

Escenari BLAU
100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%
60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%
0%

0%

Situació
actual

Port 2040

Noves activitats
(Energia, 3D,
I+D+i, DUM, etc.)

0%

11%

1%

Creuers

1%

2%

2%

Indústria

2%

5%

4%

2%

Situació
actual

Port 2040

Noves activitats
(logística)

0%

2%

Creuers

1%

Indústria

2%

Serveis portuaris i
altres

4%

2%

Serveis portuaris i
altres

Oci/Nàutica

5%

5%

Oci/Nàutica

5%

7%

Logística

22%

28%

Logística

22%

20%

Càrrega/descàrreg
a

66%

60%

Càrrega/descàrre
ga

66%

53%

Situació
actual

Port 2040

Escenari TARONJA
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Escenari VERMELL
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Situació actual

Port 2040

Zones sense ús

0%

9%

Noves activitats
(lleure i serveis
comunitaris)

0%

6%

Zones sense ús

0%

21%

Creuers

1%

4%

0%

10%

Indústria

2%

2%

Noves activitats
(serveis
comunitaris)

Serveis portuaris i
altres

Creuers

1%

2%

4%

2%

Indústria

2%

2%

Serveis portuaris i
altres

4%

4%

Oci/Nàutica

5%

7%

Logística

22%

21%

Càrrega/descàrreg
a

66%

49%

Oci/Nàutica

5%

6%

Logística

22%

15%

Càrrega/descàrre
ga

66%

40%
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Conclusions
d’escenaris

de

l’anàlisi

Convertir Barcelona en l’SMARTEST Logistics
Hub de la Mediterrània, és a dir, el Hub
Logístic més Sostenible, Multimodal, Àgil,
Resilient i Transparent de la Mediterrània,
pot semblar un repte massa agosarat per a
alguns i massa senzill per a d’altres. Algú pot
dir que tampoc hi ha gaires ports a la regió
de les dimensions i diversitat de Barcelona i
que per tant és un repte relativament senzill
d’assumir. Com hem vist però, les ofertes
portuàries tendeixen a igualar-se i els
intensos processos de digitalització,
automatització i robotització de tot tipus
d’activitat eliminen les diferències en
agilitat, flexibilitat, transparència i costos.
Tot i que Barcelona, conjuntament amb
algun port italià vehicula un volum de
comerç exterior superior en valor al de la
resta de ports mediterranis, el volums de
mercaderies clarament superiors que
gestionen altres ports els hi permet gaudir
de millors economies d’escala i per tant de
poder incrementar la pressió en els costos
portuaris.
Cap d’aquests ports mediterranis disposa
però dels avantatges competitius en
matèria de gestió logística dels quals
gaudeix Barcelona: una conurbació de cinc
milions d’habitants, veïnatge d’un port i un
aeroport amb altíssimes connectivitats
internacionals i zones logístiques annexes
que sumen gairebé quatres-centes
hectàrees. Cap d’ells tampoc, disposa d’un
teixit d’operadors logístics petits, grans,
nacionals i internacionals especialitzats en
segments d’alt valor industrials i de
distribució.
Partint d’aquests avantatges competitius cal
triar, doncs, aquelles accions que més ens
acostin als escenaris desitjats (verd i blau) i
ens allunyin dels altres, del vermell sobretot.
Sent conscients òbviament que el Port en el
seu conjunt pot incidir només lleugerament
en l’orientació futura del què hi passa i que
hi tenen molt més impacte les macrotendències globals i regionals. Com hem vist
en el IV Pla Estratègic 2021-2025, el sector

del comerç exterior europeu es troba en un
punt d’inflexió que contribuirà a conformar
un nou sistema logístic europeu també.
Com hem vist al llarg del Pla Estratègic i en
els quatre escenaris descrits, hi ha una sèrie
d’elements comuns imprescindibles per
assolir els escenaris desitjats, sigui quina
sigui l’evolució de les principals tendències
identificades en el procés d’elaboració del
Pla Estratègic.
Diferenciar l’oferta portuària mitjançant la
innovació i digitalització. Ser els primers, els
més agosarats i els més potents en la
implementació d’innovacions amb l’objectiu
d’incrementar
l’agilitat,
flexibilitat,
resiliència, transparència i reducció de
costos dels serveis logístics. Esdevenir un
port pilot de noves tecnologies i innovació.
Diversificar l’activitat per resistir millor les
crisis globals i sectorials. Aprofitament
adequat dels espais disponibles que
generarà la contenció del tràfic marítim
europeu i la major eficiència de les
operacions. La diversificació pot anar
dirigida exclusivament cap al sector logístic
(immologística avançada, activitats de
precomercialització,
postponement
i
distribució urbana) o ampliar-ne el radi amb
noves activitats que tot i no ser purament
logístiques siguin compatibles i generin
sinergies amb el sector. Entre aquestes
destaquen els hubs d’innovació i
coneixement, la generació d’energia,
l’economia circular i la impressió 3D.
Partenariats amb operadors globals
potents. En tots els segments cada vegada
dominen més el mercat grans operadors
multinacionals que sovint s’alien entre ells
per prendre decisions sobre inversions i
encaminament de mercaderies. Cal buscar
els socis adequats per a cadascun d’aquests
sectors,
així
com
consolidar
el
posicionament inversor i de mercat
d’aquests operadors globals al port.
Prioritzar projectes d’alta rendibilitat
econòmica. La contenció prevista dels
ingressos generats pel tràfic de mercaderies
marítim obliga a la Comunitat LogísticaPortuària de Barcelona i a les
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administracions implicades, a seleccionar
d’entre les noves activitats, i quan això sigui
compatible amb el core businees del port,
aquelles que generin més ingressos.
Liderar la descarbonització del transport i
la logística. La transició energètica, almenys
a Europa, és ja una realitat i els propers anys
s’intensificarà. Per raons, mediambientals,
comercials, de màrqueting i de sentit comú,
el hub logístic de Barcelona ha de participar
activament d’aquesta transformació. Ser
pioner en aquest sector serà un element
diferencial enfront de la societat i els
nostres clients de valor incalculable.
Fomentar nous partenariats locals.
Intensificar la col·laboració amb els
“titulars” dels altres avantatges competitius
de Barcelona. Aeroport, operadors logístics
amb presència a Barcelona i gestors de
parcs logístics.
Orientar-se al client de la mercaderia.
Intensificar la relació amb armadors,
operadors logístics i carregadors per estar
sempre al dia de les seves necessitats i
aspiracions. Això permetrà per exemple,
poder elaborar ofertes logístiques de valor
per segments emergents.
Crear estructures de gestió autònomes i
més dinàmiques dels elements crítics de la
competitivitat del port: innovació, gestió del
coneixement, energia, multimodalitat i
atracció d’inversions. L’APB ha de liderar el
desenvolupament d’aquestes activitats ja
que el sector privat no pot per manca de
dimensions o interès primigeni, però serà
difícil fer-ho amb l’estructura pública actual
massa rígida. Cal crear estructures
específiques per impulsar aquestes
activitats, sense que això generi duplicitats
amb organitzacions ja existents ni agències
desvinculades del dia a dia del port.
Aprofundir en els mecanismes de
seguretat, prevenció i control de persones,
mercaderies, instal·lacions i de l’entorn
mediambiental. Cal en la mesura del
possible avançar cap a un port 100% segur
aprofitant sobretot els mitjans digitals a
disposició, reforçant especialment la
ciberseguretat.

Aprofitar les sinergies potencials amb la
ciutat en diversos camps, com la mobilitat
elèctrica, tecnologies digitals, el turisme i la
distribució urbana. Barcelona ha d’aspirar a
ser un model que es repliqui en matèria de
distribució de mercaderies, mobilitat de les
persones, etc. La col·laboració amb la ciutat
és imprescindible.
Aprofundir en la competitivitat dels serveis
logístics i portuaris al hinterland del nordest peninsular, especialment en matèria
d’intermodalitat,
transport
autònom,
terminals interiors i tràmits administratius.
Sigui quin sigui l’escenari, seguirà sent el
mercat principal del port en contenidors,
cotxes, autopistes del mar. La competitivitat
dels serveis del Port de Barcelona per a les
empreses catalanes i de l’Aragó, Navarra, La
Rioja, Castilla y León (i també sud de França)
ha de ser sempre la principal preocupació
de la Comunitat Logística-Portuària de
Barcelona.
Promoure el desenvolupament de serveis
marítims i logístics adreçats al mercat
africà, sud est asiàtic i sub-continent indi.
Cal incrementar-hi la presència comercial,
els serveis marítims i els projectes de
col·laboració. Al mateix temps cal aprofitar
la capacitat de fer de pont que té Barcelona
entre aquests mercats i Amèrica Llatina.
Promoure l’activació de sòl logístic i la
pedagogia sobre la importància del sector
per a la generació d’ocupació. Els
avantatges competitius de Barcelona, no
serveixen de res sense l’existència de sòl al
qual es puguin instal·lar nous operadors,
clients i industries.
Finalitzar les grans infraestructures
pendents. Especialment les ferroviàries i el
trasllat d’activitat comercial de contenidors
cap al sud amb l’objectiu de ser un port més
sostenible i plenament integrat amb la
ciutat.
Descentralitzar el port. Expandir l’activitat
del port fora de les seves fronteres naturals,
en matèries com el Port 2, la immologística,
la mobilitat i les terminals interiors.
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Objectius estratègics 2040
La implementació d’aquestes actuacions convertiria el Port en un espai amb els següents
atributs principals:
Plataforma logística regional Hub multipaís de distribució logística SMART, la capital logística de la Mediterrània.
Centre de serveis logístics principal del sud d’Europa al comerç electrònic, mobilitat
elèctrica, gran distribució, automoció, electrònica, moda, etc.
Hub intermodal europeu i Node principal del transport terrestre de mercaderies, especialment ferroviari i de
peninsular
transport autònom tant per tràfics marítims com continentals.
Hub
de
combustibles Generació, emmagatzematge i subministrament d’energia renovable mitjançant el
vector d’hidrogen “verd”. Barcelona i el port són una de les capitals europees de la
alternatius nets
producció i aprovisionament d’hidrogen “verd”.
Hub
de
manufactura Centre d’indústries d’impressores 3D amb alt valor afegit pel pas de mercaderies.
additiva aplicada a les Barcelona es converteix en part de la cadena de producció dels bens de consum
cadenes logístiques
aportant la customització final dels productes.
Hub d’economia circular

Ecofactoria que gestiona l’energia i els residus de manera eficient, fent que el pas de
les mercaderies i passatgers pel port tingui una petjada de carboni 0 o fins i tot amb
un balanç positiu, contribuint així a la descarbonització de les cadenes logístiques.

Hub intermodal autònom

Infraestructura completament connectada pel vehicle autònom de mercaderies i
passatgers. En algunes àrees fins i tot està segregat del tràfic convencional per
garantir l’eficiència i seguretat.

Centre DUM metropolità Hub metropolità de distribució urbana de mercaderies amb vehicles sostenibles,
associat a la ZAL
convencionals i autònoms.
Hub d’innovació i formació Hub d’innovació i formació en robòtica per programar, controlar i mantenir els
en robòtica i automatització autòmats digitals (RPAs) i físics (vehicles autònoms, maquinària i altres robots)
Districte tecnològic
l’Economia Blava

de El Port Vell s’ha posicionat com a nou districte tecnològic vinculat a l'economia blava
mitjançant la concentració de centres de formació d'alt nivell, hubs d'incubació i
acceleració de start-ups i l'atracció d'empreses i talent per aportar innovació i valor
a tota l'activitat portuària, marítima i logística en general.
Gestió conjunta de ports Els dos ports més importants de la façana marítima catalana (Barcelona i Tarragona)
han desenvolupat una estratègia conjunta i de col·laboració per millorar el
situats a la mateixa façana
desenvolupament sostenible (econòmic, mediambiental i social) del seu entorn
Port descentralitzat

Transport autònom sostenible i en combois per transportar la mercaderia fins als
Port 2 pròxims de la indústria i el consum. Aquests combois són complementaris als
serveis ferroviaris freqüents, nombrosos i de gran capacitat.

Port ciutat més integrat i S’ha doblat l’espai de port- ciutat en relació a la superfície que ocupava al 2019. Com
a conseqüència, el port ha deixat de ser una barrera física per a la mobilitat en el
extens
front marítim barceloní i s’ha convertit en un nou centre metropolità d’activitat
econòmica i de lleure.
100% Igualtat de gènere

Igualtat de gènere 50/50 tant en càrrecs directius com en l’ocupació total del port
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Cronologia
Una cop analitzats el possibles escenaris del Port per a l’any 2040, s’ha definit un full de ruta en
el qual s’il·lustren d’una banda, les tendències de context a nivell internacional en el marge
esquerre i, de l’altra, les diferents fites i esdeveniments que es veuran al Port de Barcelona en
el període 2020-2040, a la dreta.
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Mapes de l’evolució d’usos del Port de Barcelona
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1 Introducció
1.1 Presentació. Els antecedents
1.1.1 Ressenya històrica
El Port de Barcelona és fruit d’un llarg procés evolutiu que s’estén durant aproximadament 2.500
anys. El Port és un ens polièdric integrat per diversos components dels quals se’n poden destacar
principalment set: jurídic-administratiu, geogràfic, infraestructural, operatiu, social, econòmic i
logístic.
L’instant precís del seu naixement, en funció de la dimensió que es vulgui ressaltar, es pot fixar
en moments històrics diferents.
Des d’un punt de vista operatiu, si entenem com a Port “un lloc de la costa on, de forma més o
menys regular, es realitzen operacions de tràfic marítim, l’àrea de Barcelona disposa de port des
de l’establiment dels primers nuclis de població ibèrics a ponent de Montjuïc als segles V i IV
a.c.1”.
Des d’una perspectiva jurídica-administrativa, el primer document del qual es té constància que
“regula específicament les funcions i el funcionament d’unes operacions portuàries va ésser
aprovat pel rei Jaume I l’any 12582”. És l’època dels Consolats de Mar que pivotaran inicialment
a la ciutat comtal, amb el Llibre del Consolat del Mar de Barcelona esdevenint la primera ”lex
mercatorià” europea, aplicada fins i tot a les ciutats hanseàtiques del Centre i Nord d’Europa.
La primera demanda per a la construcció d’un port artificial a Barcelona la trobem documentada
en una reunió de “Consellers de la ciutat amb certs prohoms entesos en temes marítims, de
l’any 14343”. Alfons V signà el 1438 el privilegi que autoritzava la construcció d’un port a
Barcelona. Les primeres obres destacables del port artificial “es varen començar el 1439, tot i
que no és fins al 1477 que s’inicia la construcció en el lloc on definitivament es desenvoluparà
l’obra infraestructural4”.
L’esclat de la revolució industrial a Catalunya a finals del segle XVIII i inicis del segle XIX, la
convertí en poques dècades en el principal motor econòmic d’Espanya. El creixement de la
producció industrial va anar acompanyat del desenvolupament de noves infraestructures
viàries, portuàries i ferroviàries. La industrialització de Catalunya i en especial de Barcelona
exigia un port modern, adaptat a les necessitats de la nova estructura productiva (sobre tot per
a les importacions d’inputs, tot començant pel cotó) i és per això que s’impulsà un projecte
d’expansió de l’enclavament portuari molt ambiciós. És aleshores quan el Port de Barcelona
esdevé un factor clau per a la competitivitat de la incipient industria barcelonina i catalana.
En aquest context, el mes de maig de 1860 s’aprovà, després de dècades de discussions, el
projecte d’ampliació del Port més important fins aleshores, dissenyat per Josep Rafo. Les obres
no es completaren fins a meitats dels anys setanta i s’iniciaren amb molt retard. “Acabades les

1
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obres del dic Est i del dic de l’Oest, el Port de Barcelona va disposar per primer cop, després de
quatre segles d’obres artificials, d’un resguard segur i sense els problemes de rebliment que
havia patit fins aleshores5”. Aquestes obres d’abric exterior varen permetre a la dinàmica petita
i mitjana indústria barcelonina i catalana “un creixement espectacular i a la vegada ordenat del
tràfic, que, entre el 1860 i finals de segle, va quintuplicar el nombre de tones que passaren pel
port6”.
Durant aquest mateix període, s’institucionalitza el port, i es crea una Administració Portuària
específica, la Junta d’Obres del Port de Barcelona. Podem titllar aquest fet com el de l’últim
naixement del Port. El 2019 se’n commemorà precisament el 150è aniversari.
“Entre els anys 1966 i 1979 es produeix la tercera gran ampliació del Port de Barcelona que
supera la barrera de Montjuïc i s’expandeix amb unes instal·lacions modernes al marge esquerre
del delta del Llobregat7”.
Aquestes obres coincideixen amb una transformació del transport marítim i la logística mundial
gràcies a la irrupció del contenidor. Fins la segona meitat del segle XX, el transport internacional
de mercaderies i en concret el canalitzat per via marítima, es realitzava utilitzant tot tipus
d’embalums, farcells, sacs i caixes. Es tractava d’envasos poc homogenis que dificultaven
enormement el transport de mercaderies, n’encarien el cost i limitaven els volums i el
creixement. Aquesta falta d’homogeneïtzació dels envasos de les mercaderies era també el
principal responsable de la dificultat i perillositat que suposaven les tasques de càrrega i
descàrrega dels vaixells per part del col·lectiu d’estibadors.
A partir de finals dels anys cinquanta, s’introdueix l’ús del contenidor marítim de manera que
els primers que es descarregaren i carregaren a ports espanyols ho feren a principis dels anys
seixanta al port de Barcelona i d’altres ports peninsulars. Al port català, els primers contenidors
es carregaren i descarregaren al Moll Adossat, que actualment acull bona part dels creuers que
escalen a Barcelona. La primera terminal de contenidors provisional del port s’establí al Moll
Costa8. Actualment, el transport en contenidor representa aproximadament només un 15% del
transport marítim global mesurat en tones (ja que els hidrocarburs suposen la major part). En
valor però, els productes transportats en contenidor, representen ja la major part del comerç
mundial de mercaderies.
Arrel del pla d’estabilització de 1959, es produeix també un desenvolupament significatiu
d’altres zones del hinterland del Port de Barcelona, de manera que aquest es converteix, no
només en un instrument important per la competitivitat de l’economia catalana, sinó en una
eina vital pel creixement de l’economia de tot el quadrant nordest peninsular. Aquesta relació
estreta entre el Port i regions com ara Aragón, Navarra, Castilla y León i La Rioja, serà encara
més intensa a partir dels anys dos-mil.
En aquest període canvia també la tipologia dels clients del port. A la dinàmica de la petita i
mitjana empresa barcelonina, catalana i espanyola, s’hi sumen grans grups industrials nacionals
i internacionals (del sector químic, automoció, maquinària industrial, moda, etc.), i el perfil de
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l’armador també canvia en favor de companyies globals. Sorgeixen també els grans operadors
logístics internacionals que completen un teixit portuari fins aleshores integrat per petites
empreses transitàries i agents de duana locals.
Ara bé, la logística marítima associada a productes acabats i no només al transport bàsicament
de matèries primeres no esdevé una part vital de l’economia mundial fins els anys vuitanta amb
el creixement exponencial del comerç internacional marítim gràcies a la intensificació de la
integració econòmica de tot el planeta, i en concret, a la deslocalització de la producció cap a
països en vies de desenvolupament, especialment asiàtics. Aquest procés comportà un
increment exponencial del comerç internacional i del transport marítim durant tres dècades fins la crisi del 2008-, la qual cosa obligà a l’oferta marítima (ports i vaixells) a incrementar
exponencialment les seves dimensions. Aquestes dècades coincideixen també amb l’entrada als
grups terminalistes portuaris d’importants empreses internacionals que, poc a poc, dilueixen la
presència de l’empresariat local.
La necessitat d’adaptar-se a aquestes noves circumstàncies, ampliar les instal·lacions portuàries
i la voluntat de transformar la part del Port més propera a la ciutat de Barcelona, exigí una nova
reforma del recinte portuari. Aprofitant l’impuls reformador dels Jocs Olímpics del 1992, a
meitats dels anys vuitanta es dissenyà la darrera gran transformació del Port que suposà
bàsicament la seva expansió cap al sud. S’hi traslladà part de l’activitat comercial de mercaderies
i s’hi creà la primera zona d’activitats logístiques de la Mediterrània, alliberant la zona del Port
Vell per al desenvolupament d’instal·lacions de lleure i ciutadanes.
Des d’aleshores, principis dels anys noranta, el port ha viscut un procés de diversificació de la
seva activitat molt exitós. Ja no és només un espai en el qual amarren vaixells i hi carreguen i
descarreguen mercaderies i on hi ha arriben i surten camions i trens de càrrega. El port és un
espai multidimensional únic a la Mediterrània on el 2019 hi treballaven unes 37.000 persones
en sectors d’alt valor afegit relacionats amb el port comercial però també amb d’altres àmbits
com ara la nàutica, l’immologística, la indústria dels creuers, l’oci i la restauració.

Figura 1 – Imatge aèria del Port de Barcelona, 1981

Figura 2 – Imatge aèria del Port de Barcelona, 2020

Aquest període ha coincidit amb un canvi radical en els tràfics que utilitzen les instal·lacions
portuàries. Fins ben entrat el segle XIX i XX, el port acull bàsicament intercanvis comercials amb
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països mediterranis i Amèrica. A partir dels anys vuitanta, de manera progressiva i inexorable,
els antics socis comercials espanyols americans i mediterranis queden en segon terme, darrera
de nous partners encapçalats per la Xina i la resta de països de l’extrem orient.
Els terminalistes del Port segueixen internacionalitzant-se en el tombant del mil·lenni. La majoria
de concessions portuàries pertanyen avui a grans grups globals, i els clients del port (armadors,
operadors logístics i carregadors) són també, sovint, grans grups globals del sector marítim, de
la distribució, industrials i, darrerament, del comerç electrònic.

La crisi del 2008 marca la fi d’un període de trenta anys d’estabilitat i creixement
ininterromput del comerç exterior marítim mundial i europeu gràcies a la liberalització
del comerç mundial, la reducció substancial dels conflictes armats, el desviament de
capital productiu als països asiàtics i la competitivitat creixent del transport marítim
gràcies al contenidor i els vaixells cada vegada més grans. Nous socis comercials a
l’Àfrica, el sudest asiàtic i el sub-continent índi apareixen a l’horitzó. La crisi climàtica
és ja una realitat i no només una amenaça. Les disrupcions sanitàries, tecnològiques,
comercials i climàtiques s’acceleren. El comerç electrònic es converteix mica en mica
en la forma de compra dominant. Ens trobem doncs, al mig d’un punt d’inflexió
històric que tanca el període iniciat els anys vuitanta i que n’obre d’un de nou ple de
reptes pel sector portuari europeu. Ens trobem doncs en un nou escenari que la crisi
del Covid-19 accelerarà.

1.1.2 Els quatre plans estratègics del Port de Barcelona
El Port de Barcelona, inicià formalment la seva planificació estratègica a meitats dels anys
noranta amb l’elaboració del Llibre Verd, publicat l’any 1997. Aquest document, que tenia com
objectiu obtenir una diagnosi de la situació del port i definir propostes de treball, va ser la
primera eina de treball conjunt de la Comunitat Portuària de cara a l’ elaboració d’un Pla
Estratègic.
El Llibre Verd posà de manifest que el Port del futur havia de ser un port orientat al client, que
és el que pot adoptar les decisions clau sobre l’encaminament de les mercaderies. Això vol dir,
un port orientat a la mercaderia i a la cadena logística, la qual cosa comporta la capacitat de
crear i gestionar cadenes de transport integrades. Aquest salt qualitatiu havia d’anar
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acompanyat d’una articulació eficient de la Comunitat Portuària i del desenvolupament de les
infraestructures necessàries, en especial les previstes al Pla Delta, les més urgents en aquell
moment.
El I Pla Estratègic del Port de Barcelona es va elaborar l’any 1998. Amb un horitzó 2010, definia
l’objectiu de convertir Barcelona en la primera plataforma logística euromediterrània, la qual
cosa comportava actuar com a centre intermodal i com a plataforma de distribució i
aprovisionament. Aquest pla va representar una fita històrica, ja que per primer cop totes les
professions i els actors portuaris van adoptar un objectiu comú i van endegar accions
coordinades amb independència de la competència entre ells.
El II Pla Estratègic del Port de Barcelona es va avançar al 2003 i abastava fins el 2015. El Pla
pretenia complementar i actualitzar la redacció del que s’havia elaborat cinc anys abans. Aquest
pla se centrava bàsicament en l’estratègia al hinterland i introduïa el concepte de port en xarxa.
Un conjunt de centres de captació de càrrega distribuïts en el territori i connectats amb el Port
de Barcelona mitjançant corredors intermodals.
El III Pla Estratègic del Port de Barcelona, aprovat el 17 de desembre de 2014 i amb horitzó 2020,
fixà els objectius per esdevenir el principal centre de distribució euroregional de la Mediterrània.
El pla plantejava unes fites concretes articulades al voltant de tres eixos: el creixement, que es
tradueix en garantir uns volums d’ activitat i tràfic òptims; la competitivitat, que exigeix un alts
nivells d’eficiència i una diferenciació en l’oferta; i la sostenibilitat, que implica actuar de manera
que es garanteixi la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves necessitats, en
termes econòmics, socials i mediambientals. A diferència del II Pla Estratègic, aquest pla
presentava una estratègia global que tenia en compte tots els aspectes del negoci, no només
centrada en les actuacions en el hinterland.
En el decurs d’aquesta planificació estratègica la missió del Port de Barcelona, que defineix la
seva raó de ser, ha sigut sempre la mateixa: contribuir a la competitivitat dels clients mitjançant
la prestació de serveis eficients que responguin a les seves necessitats de transport marítim,
transport terrestre i serveis logístics.
Finalitzada la vigència del III Pla Estratègic, calia un nou Pla que afronti els canvis ràpids, intensos
i disruptius que s’estan produint en tots els sectors que afecten directament la logística i el Port
de Barcelona. El comerç exterior marítim europeu i el sector portuari es troben en un punt
d’inflexió que feu evident la crisi financera del 2008 i que l’actual crisi del Covid – 19 no ha fet
res més que accelerar. Amb un horitzó a curt termini 2021-2025 i també, amb una visió a llarg
termini fixada en l’any 2040, el Pla identifica diferents escenaris futurs i línies d’actuació, per
orientar l’actuació de la comunitat logística-portuària i garantir el seu posicionament competitiu
en aquest període de profundes transformacions.
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1.2 Metodologia
1.2.1 La planificació estratègica
La planificació estratègica és el procés de gestió dins les organitzacions utilitzat per establir
prioritats, assignar recursos, concretar uns objectius comuns a tot el personal de l’organització
i específics a cada àrea de la mateixa, i seguir-ne la implementació.
La planificació estratègica està integrada habitualment per quatre grans fases: determinació del
posicionament de l’ organització, formulació de l’estratègia, execució de la mateixa i seguiment
i monitorització de la seva implementació. El IV Pla Estratègic engloba principalment les dues
primeres d’aquestes fases tot i que també estableix uns objectius estratègics quantitatius i
qualitatius i uns projectes de referència que permeten fer el seguiment de l’execució del Pla.
El IV Pla Estratègic té la particularitat que no és una eina d’una organització concreta (l’Autoritat
Portuària de Barcelona per exemple), sinó d’un conglomerat d’organitzacions públiques i
privades que s’engloben sota el concepte de Port de Barcelona. D’aquesta particularitat se’n
deriva que el Pla Estratègic, malgrat contenir bona part dels elements clàssics de la planificació
estratègica, no inclou alguns continguts típics de la mateixa com són una planificació econòmicafinancera i una proposta organitzativa o de governança.
El IV Pla Estratègic del Port de Barcelona té una particularitat addicional respecte dels clàssics
plans estratègics i respecte dels anteriors del Port de Barcelona, i és que contempla un doble
horitzó temporal. D’una banda es fixen eixos i objectius pel període 2021-2025 seguint la
metodologia tradicional d’elaboració d’un document d’aquestes característiques. De l’altra,
també es fixa una visió del Port de Barcelona a llarg termini, 2040, projectant diversos escenaris
de futur en funció de l’evolució probable de determinades variables i incògnites.

1.2.2. Procés d’elaboració del IV Pla Estratègic
La reunió del Grup de Treball d’Estratègia i Innovació del Consell Rector de novembre de 2018
fou el tret de sortida de l’elaboració del IV Pla Estratègic. La iniciativa de desenvolupar un nou
pla es va presentar a tota la comunitat portuària en la reunió del Consell Rector del desembre
d’aquell any.
En la reunió de novembre es definiren les grans línies metodològiques de treball del nou pla que
es poden resumir de la forma següent:
•

•

Desenvolupament del Pla Estratègic fonamentalment mitjançant recursos interns. Es
considerà que el grau de coneixement i l’experiència de les persones del port i de la
comunitat portuària era suficient per desenvolupar la tasca sense requerir un elevat
suport extern en l’elaboració del pla. Tot i això, per determinats aspectes concrets si que
es va preveure la contractació d’experts externs.
Creació de grups de treball per analitzar temàtiques concretes, fomentant un model
participatiu i integrador que inclogués, no sols la comunitat portuària, sinó també clients
finals i, en general, tots els agents públics i privats implicats en el futur del port. Entre
els agents que participaren en els sub-grups de treball hi havia representants dels
diversos actors de la Comunitat Logística-Portuària, clients de diverses nacionalitats i
comunitats autònomes espanyoles, associacions i entitats privades del sector logístic i
educatiu, centres de recerca, empreses de consultoria i administracions públiques.
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Es constituïren cinc sub-grups de treball sectorials: un de context per analitzar les tendències
globals i locals que afecten el sector i quatre d’específics per cada segment principal de tràfic
del port: contenidors, creuers, càrrega rodada i granels. En el primer grup s’analitzaren també
les tendències que afecten als altres sectors d’activitat del port com són el clúster nàutic i la
zona d’activitats logístiques.
Cada un dels sub-grups es va reunir com a mínim dues vegades durant el procés d’elaboració del
Pla Estratègic. Una primera per debatre les principals tendències que afectaven al seu sector i
una segona per debatre les principals recomanacions i iniciatives que el Pla havia identificat que
afectaven al seu segment de mercat.
Simultàniament a la feina dins els sub-grups de treball i a la tasca d’anàlisi, conceptualització i
redacció del Departament d’estratègia de l’Autoritat Portuària de Barcelona, se celebraran
diverses reunions de debat i discussió en els òrgans directius de l’organització i reunions
específiques amb persones i àrees claus de l’entitat com ara les d’explotació i planificació
portuària, de medi ambient, econòmic-financer i tecnologia.
En conjunt, més de dues-centes persones han participat en el procés d’elaboració d’aquest Pla.
Es va encarregar també una anàlisi extern de les principals tendències que afectaven al transport
marítim i el sector portuari, a curt (2025) i llarg termini (2040). Es tractava d’una anàlisi que, per
la seva magnitud, el Port no podia realitzar amb recursos propis. A més, donada l’orientació
estratègica de l’anàlisi, es considerava important que fos un equip professional extern qualificat,
independent i internacional qui identifiqués i fonamentés les principals tendències que
afectaran al futur del Port i en funció de les quals hauria d’articular-se l’estratègia.
Amb la combinació d’aquestes quatre fonts d’informació i anàlisi, s’elaborà una primera versió
del Pla estratègic que es completà a finals del primer semestre del 2019.
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Aquesta versió fou objecte de diverses modificacions posteriors fins que fou aprovada pel Consell d’Administració del Port el mes de desembre del 2020.

Figura 3 – Metodologia d’elaboració del IV Pla Estratègic
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1.2.3 Descripció del IV Pla Estratègic
Horitzó 2025
Els dos primers Plans Estratègics del Port de Barcelona cobrien períodes de temps llargs (1998-2010 i 20032015). Atenent a l’estabilitat relativa del sector, el creixement ininterromput del comerç marítim europeu i
espanyol i el període de maduració llarg dels projectes portuaris (infraestructurals especialment), es considerà
que 12 anys era un horitzó temporal adequat de planificació estratègica. L’inici del segle XXI consolidà una
sèrie de canvis profunds al sector logístic (gegantisme dels vaixells, increment de la competència portuària,
transformació de les cadenes d’aprovisionament, rol creixent de la intermodalitat i de les estratègies de
hinterland, etc.) i del comerç internacional (intensificació de la globalització, enorme creixement dels països
asiàtics i dels intercanvis comercials amb origen i destí l’Extrem Orient) que obligaren a afrontar un nou Pla
Estratègic del port (el segon) en ple període de vigència del primer.
El III Pla Estratègic 2015-2020 en canvi abastà un període menor, un quinquenni, atenent a la velocitat i
profunditat del canvis que el món, Europa i Espanya estaven experimentant i als episodis disruptius que
afectaven al sector logístic. En matèria econòmica, la crisi de finals de la primera dècada del 2000 i
l’estancament del comerç internacional. En relació als patrons de consum la irrupció del comerç electrònic. En
l’àmbit tecnològic, la digitalització i automatització de tot tipus d’activitats. Es considerà que 5 anys era
l’horitzó temporal màxim dins del qual es podia predir amb certes garanties d’èxit l’evolució de tots aquests
factors i de retruc planificar l’evolució del Port. Més enllà d’un quinquenni, la velocitat i profunditat dels canvis
externs que afecten el rol del Port, són molt difícils de predir.
La planificació estratègica a curt termini és particularment complexa en una època a la qual els episodis
disruptius són freqüents, profunds i globals. Només en el període 2017-2020 s’han produït tres disrupcions
globals que han impactat profundament el sector logístic i el transport marítim: el ciberatac del mes de juny
del 2017 que afectà profundament grans operadors marítims mundials, la guerra comercial entre EEUU i Xina
i la crisi del Covid-19 a principis del 2020. Els conflictes armats, els grans disruptors del segle XX, s’han reduït
però les disrupcions tecnològiques, polítiques, sanitàries, socials i mediambientals són cada vegada més
freqüents i difícils de predir. Escurçar l’abast del Pla Estratègic a menys de 5 anys, però, limita excessivament
la capacitat de planificar, dissenyar i executar en un entorn com el portuari on els projectes de tot tipus
(infraestructurals però també operatius, tecnològics, comercials i mediambientals per citar-ne només alguns)
segueixen tenint llargs períodes de maduració, pràcticament mai inferiors a dos o tres anys. És per això que,
malgrat s’han accelerat els processos de transformació que ja s’intuïen durant el període de vigència de
l’anterior pla estratègic, es va decidir mantenir l’horitzó temporal de 5 anys en el IV Pla Estratègic.

Horitzó 2040
Nogensmenys, s’ha considerat necessari incorporar al present Pla Estratègic, una visió del Port a 2040. La
intensitat dels canvis i la transformació que s’estan produint en tots els sectors que afecten directament la
logística i el Port de Barcelona, fa que existeixin molts interrogants sobre com serà la indústria marítima i el
sector portuari les properes dècades. L’aparició de nous mitjans de transport, les impressores 3-D, la transició
energètica, el canvi climàtic, el sorgiment de noves rutes globals de transport, la generalització del comerç
electrònic com a patró de consum, la desmaterialització d’alguns sectors econòmics, fa que sigui poc realista
pensar que el sector portuari i marítim no experimentarà canvis de gran abast les properes dècades. El Port
del 2040 probablement no s’assemblarà gaire al port actual.
S’hi seguiran carregant i descarregant mercaderies i persones. Però aquesta activitat tradicional haurà de
conviure amb moltes altres activitats que probablement tenen poc a veure amb l’estiba i desestiba de
mercaderies i persones de vaixells, camions i trens. La part del port més propera al centre de Barcelona
(l’actual Port Vell) experimentà una transformació radical a finals dels anys 80 i 90, de manera que avui en dia
s’hi concentren activitats que no tenen res a veure amb la càrrega i descàrrega. És molt probable que altres
zones del port acollin, a meitats de segle, activitats molt diferents com ara la generació d’energia, incubadores
de start-ups, nous negocis nàutics o parcs d’impressores 3-D. El comerç internacional, el gran motor històric
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de l’evolució del Port, previsiblement també canviarà molt les properes dècades, de manera que exigirà nous
serveis, solucions i fins i tot, infraestructures, per donar resposta a les necessitats de flexibilitat, resiliència,
adaptabilitat i rapidesa de consumidors i proveïdors.
És per això que malgrat els grans interrogants vigents sobre l’evolució futura del món, Europa i les seves
economies, es fa imprescindible en l’actual procés de planificació estratègica, dibuixar els escenaris de futur
més plausibles a llarg termini (avui dia 2040 es pot considerar sense cap mena de dubte el llarg termini). Una
vegada identificats, cal dibuixar unes línies d’actuació genèriques, descartant aquelles que siguin
incompatibles amb algun dels escenaris possibles desitjats.

Avaluació del III Pla Estratègic 2015-2020
El IV Pla Estratègic seria incomplert sense una avaluació del precedent III Pla Estratègic del Port de Barcelona
2015-2020. En concret, cal mesurar el grau d’assoliment dels diversos objectius quantitatius i qualitatius que
s’hi havien fixat. Aquesta avaluació ens ha de permetre:
▪
▪
▪
▪
▪

Disposar d’un retorn d’experiència que ens ajudi en el procés d’elaboració del IV Pla Estratègic
Disposar d’una eina de control de qualitat dels plans estratègics elaborats
Avaluar el grau de compliment dels objectius estratègics
Mostrar als ciutadans i a la comunitat del Port de forma transparent els resultats de la implementació
d’un pla estratègic
L’avaluació ex-post és una eina de seguiment addicional per determinar la flexibilitat del port envers
escenaris disruptius

1.3.1. Anàlisi del grau de compliment dels objectius 2015-2020
A la taula següent es presenta el grau d’assoliment dels objectius mesurables definits en el III Pla Estratègic
del Port de Barcelona. El nivell de compliment ha quedat absolutament alterat per la crisi del Covid-19,
especialment en tot allò que fa referència als objectius de tràfic. La crisi ha implicat una reducció substancial
de determinades activitats i, en d’altres casos com el de creuers, l’aturada completa. L’evolució de l’activitat
portuària a principis de l’any 2020 apuntava cap a un nivell d’assoliment moderat de la majoria d’objectius de
tràfic fixats en el Pla 2015-2020. Malauradament, la crisi del Covid-19 va aturar de forma sobtada aquesta
evolució. Aquest canvi ha estat especialment dramàtic en relació al tràfic de passatgers i a l’activitat general
al Port Vell.
En el moment de redacció d’aquest apartat, faltaven pocs mesos per finalitzar l’any 2020 i l’evolució a mitjà
termini de la crisi Covid-19 era encara una incògnita. Per poder completar aquest exercici de mesurament del
gran d’assoliment dels objectius 2015-2020, es va realitzar una projecció de resultats a finals del 2020 que
probablement haurà sofert variacions. Aquesta projecció es completa amb un repàs del grau d’assoliment dels
objectius que s’havia assolit el 2019 i una estimació del que s’assolirà el 2020 (tenint en compte que aquest
document es redactà uns mesos abans d’acabar l’any). Cal dir però que l’avaluació a finals del 2019 ofereix
probablement una fotografia més fidedigne de l’evolució del port durant el període de vigència de l’anterior
Pla Estratègic que la del 2020 en plena pandèmia del Covid-19.
Per tal de determinar el grau d’assoliment, s’ha
definit una llegenda de colors on cadascun d’ells
representa el % de desviació negatiu o positiu
respecte als objectius mesurables definits en el pla
estratègic.

Desviació
<0%
>0-10%
>10-20%
>20%

Grau d’assoliment






63

IV Pla Estratègic del Port de Barcelona 2021-2025

III Pla Estratègic

OE-1 Augmentar
els tràfics
estratègics

Objectius
mesurables
70 milions de tones

66 milions de tones



3 milions de
contenidors (TEU)

3,3 milions de contenidors
(TEU)



2,9 milions de contenidors
(TEU)



1,9 milions de contenidors
de hinterland (TEU)



1,8 milions de contenidors de
hinterland (TEU)



0,8 milions de vehicles
nous



0,5 milions de vehicles nous



157.210 UTI



152.735 UTI



12,3 milions de tones
d’hidrocarburs



9,8 milions de tones
d’hidrocarburs



3,1 milions de creueristes



0,2 milions de creueristes



2,3 milions de
contenidors de
hinterland (TEU)
1,2 milions de
vehicles nous
150.000 UTI
transportades
mitjançant
Autopistes del Mar
(tràfic ro-ro no
domèstic)
14 milions de tones
d’hidrocarburs
2,8 milions de
creueristes
80% de la quota de
mercat a Catalunya

OE-2 Ampliar el
hinterland del
Port de
Barcelona

OE-3 Millorar la
connectivitat
amb el foreland

50% de la càrrega
contenitzada amb
origen o destinació
fora de Catalunya
55% de la quota de
mercat al nord-est
interior (Aragó-La
Rioja-Navarra)
20% del mercat de
Madrid
15% del mercat del
sud de França
(Toulouse,
Burdeaux, Lyon,
Perpignan)
300.000 TEU
generats per les
terminals interiors
del Port de
Barcelona
130 línies regulars
5 països del foreland
amb representació
comercial de la APB

OE-4 Completar 2017 finalització de
la gran ampliació la ampliació de la

Evidències 2019 i grau assoliment

Previsió evidències 2020
i impacte COVID

58 milions de tones

56% GR+CG volum
74% GR+CC valor
84% TEU volum
87% TEU valor

Pendent de processar les
dades de hinterland del 2020
tot apunta cap a l’assoliment
de l’objectiu
Pendent de processar les
dades de hinterland del 2020
tot apunta cap al no
assoliment de l’objectiu
Pendent de processar les
dades de hinterland del 2020
tot apunta cap a l’assoliment
de l’objectiu
Pendent de processar les
dades de hinterland del 2020
tot apunta cap al no
assoliment de l’objectiu
Pendent de processar les
dades de hinterland del 2020
tot apunta cap al no
assoliment de l’objectiu



27% volum
26% valor



54% volum
49% valor



11% volum
12% valor



7%



249.751 TEU



264.000 TEU



90 línies regulars directes



100 línies regulars directes



5 (França, Japó, Xina,
Vietnam i Argentina)



5 (França, Japó, Xina, Vietnam

i Argentina)

Fase 1C en curs
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III Pla Estratègic
del Port de
Barcelona

Objectius
mesurables
terminal BEST (fases
1B i 1C).

Disposar el 2017 de
la nova terminal E
de creuers.
90% d’inspeccions
físiques de la duana,
en menys de 17
hores.
OE-5 Millorar
l’eficiència i
Mantenir el
qualitat dels
lideratge a la
serveis del Port
Mediterrània en
productivitat de les
terminals de
contenidors.
25% de reducció per
m2 dels costos
portuaris
d’ocupació, respecte
OE-6 Reduir els
el 2012.
costos logístics
25% de reducció en
del pas de la
els costos de
mercaderia
manipulació (no
estiba) associats a
un contenidor
respecte el 2012.
90% dels tràmits
documentals del
OE-7 Crear nous
Port de Barcelona
serveis i
realitzats per via
potenciar els
telemàtica
serveis
110 empreses
diferencials
adherides a
existents (serveis
l’Efficiency Network
de marca)
(a EN diuen objectiu
2020 era 100)
OE-8 Promoure
4 projectes
la innovació en
europeus anuals
serveis i
amb participació
processos
d’empreses del port
portuaris
de Barcelona
Accés ferroviari sud
del Port de
Barcelona finalitzat
el 2018
OE-9 Millorar
Accés viari sud del
l’accessibilitat i la Port de Barcelona
mobilitat
finalitzat el 2018
Tercer fil fins a Port
Bou en
funcionament el
2020

Previsió evidències 2020
i impacte COVID

Evidències 2019 i grau assoliment

Obra completada





72,50% (empreses
certificades)



80% (empreses certificades)



Informació no disponible

 Informació no disponible

Informació no disponible



Costos estables





Informació no disponible

Costos estables



91,68% dels tràmits
documentals del Port de
Barcelona realitzats per
via telemàtica.



Dades no disponibles però
previsiblement s’assolirà
l’objectiu



92 empreses adherides a
l’Efficiency Network (dada
de gener 2020 sobre
2019)



93 empreses adherides a
l’Efficiency Network



Al menys 6 projectes
europeus oberts amb
participació d’empreses
del port de Barcelona



Al menys 6 projectes
europeus oberts amb
participació d’empreses del
port de Barcelona



No realitzat



No realitzat



No realitzat



No realitzat



No realitzat



No realitzat
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III Pla Estratègic

OE-10 Potenciar
la intermodalitat

Objectius
mesurables
Apartadors
ferroviaris de 750
metres cap al centre
ibèric el 2018
20% de quota
ferroviària en
contenidors
40% de quota
ferroviària en
vehicles nous
150.000 UTI
transportades
mitjançant
autopistes del mar
(tràfic ro-ro no
domèstic)
1 terminal de
ferroutage operativa
al Port de Barcelona
o en un entorn
proper

Augmentar al 2%
l’aportació del Port
de Barcelona al VAB
OE-11 Créixer de
català
forma sostenible
150 milions d’euros
d’estalvi anual en
externalitats
OE-12 Millorar la
20 milions de
integració entre
visitants al Port Vell
el Port i la ciutat
100 milions de xifra
de negoci vinculats a
la indústria de la
nàutica al Port de
OE-13 Ser un
Barcelona
dels principals
pols de la
Més de 950
indústria nàutica amarratges per iots
a la Mediterrània Més de 80
amarratges per a
mega-iots ( més de
25 metres d’eslora)

Evidències 2019 i grau assoliment

Previsió evidències 2020
i impacte COVID
No complert. Conveni signat
l’octubre del 2020 entre

Puertos del Estado, ADIF i
APB

No realitzat.



13,3%



14%



36,2%



37,5%



157.210 UTI



152.735 UTI



En funcionament 1 servei
mixt semi-remolcs contenidors Can Tunis Luxemburg.
També altres serveis
mixtos des de Morrot



En funcionament
serveis mixtos des de Morrot



1,7% d’aportació del Port
de Barcelona al VAB català



Estudi d’impacte actualitzat
del port pendent de
completar



173,78 milions d’euros



16 milions de visitants al
Port Vell



Tot i que no s’han pogut
obtenir les dades les xifres

de les concessions de
l’APB apuntes cap a un
assoliment de l’objectiu
+ de 1.000



148 per a iots de més de
100 metres d’eslora



165 milions d’euros

2 milions





Tot i que no s’han pogut
obtenir les dades les xifres de

les concessions de l’APB
apuntes cap a un assoliment
de l’objectiu
+ de 1.000
148 per a iots de més de 100
metres d’eslora





Figura 4 – Quadre d’assoliment dels objectius estratègics i operatius del III Pla Estratègic

Dels 38 objectius previstos, 20 s’han complert amb escreix i 5 s’han quedat força a prop. Així doncs,
aproximadament un 60% dels objectius estratègics mesurables s’han complert. Dels restants, els que han
quedat més lluny són els relatius als accessos ferroviaris, els d’ampliació del hinterland i els de tràfic de cotxes
i hidrocarburs.
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1.3.2 Aspectes rellevants no contemplats al III Pla Estratègic
El III Pla Estratègic del Port de Barcelona, malgrat tenir una vocació holística, no va profunditzar suficientment
en alguns aspectes que posteriorment han estat més rellevants del que es creia en el decurs de la seva
elaboració. És necessari destacar les omissions i aspectes insuficientment tractats mes rellevants per
completar així el procés d’avaluació del III Pla Estratègic.
Digitalització i tecnologies disruptives. La digitalització de tot tipus d’activitats i processos i l’aparició constant
i cada vegada més freqüent de tecnologies disruptives, és també un factor clau en l’evolució del sector logístic
i per tant, de l’activitat portuària. El III Pla Estratègic, no profunditzà suficientment en aquestes qüestions i en
la identificació de les iniciatives a adoptar per adaptar el port del futur a aquest nou escenari i posicionar-lo
com un port capdavanter a nivell nacional, europeu i internacional en la digitalització dels seus processos.
Ecosistema logístic metropolità. El Pla pràcticament no feia esment a la interacció del port amb els diversos
agents públics i privats que conformen l’ecosistema logístic metropolità i en especial l’aeroport i zones
immologístiques com ara el Consorci de la Zona Franca i, fins i tot, la mateixa Zona d’Activitats Logístiques
(ZAL). La concentració de tots aquests espais i agents i molts d’altres de menors dimensions en una mateixa
ubicació geogràfica dota al Port d’una sèrie d’avantatges competitius diferencials de pols portuaris del seu
entorn immediat i més allunyat. Calia doncs aprofundir en aquesta interacció i col·laboració.
Creixement del clúster nàutic. En el moment en que es redactava el III Pla Estratègic, el clúster nàutic de
Barcelona era encara una iniciativa a mig camí i, en alguns aspectes, embrionària. No es va preveure
suficientment el seu potencial de creixement. L’any 2020, és en un potent clúster nàutic-industrial líder a la
Mediterrània i generador de sinèrgies molt positives amb l’entorn urbà i portuari que l’envolta.
Sostenibilitat mediambiental. El III Pla Estratègic del Port fixava com a un dels seus eixos estratègics la
sostenibilitat, doncs ja tenia en compte la importància de promoure cadenes logístiques sostenibles i la
necessitat d’impulsar una activitat portuària compatible amb la qualitat de l’aire i l’aigua i respectuosa amb el
clima. N’és un exemple la promoció exitosa de la intermodalitat que ha permès retirar de la carretera cap a
mitjans de transport més sostenibles com ara el tren i les autopistes del mar, aproximadament un milió de
camions durant el període de vigència del III Pla Estratègic. L’automatització de la nova terminal de
contenidors també és un exemple d’èxit de descarbonització de l’activitat portuària gràcies a la utilització
d’equipament de manutenció que funciona amb electricitat i no amb combustibles fòssils. També ho és la
modernització dels mecanismes de seguiment de la qualitat de l’aigua i de l’aire del Port.
El rol cabdal pel futur del planeta de la sostenibilitat, en els seus tres vessants, havia quedat fixat globalment
amb l’adopció per part de les Nacions Unides de l’Agenda pel Desenvolupament Sostenible el 2015, a la qual
s’identificaven 17 grans objectius globals a l’horitzó 2030. Uns anys abans, entraren en vigor regions marítimes
ECA a diversos punts del planeta que contribuïren a impulsar mesures ambicioses també en el sector marítim,
per combatre el canvi climàtic i millorar la qualitat de l’aire a les ciutats.
Malauradament, el III Pla estratègic aprovat aleshores no contemplà algunes iniciatives amb un fort impacte
en la sostenibilitat de l’activitat portuària. És cert que moltes depenen d’actuacions legislatives i industrials
que no són de la competència del Port de Barcelona i a les quals només pot incidir de manera colateral. Ara
bé, en alguns casos, el Port hagués pogut assumir el rol de motor de canvi que el IV Pla Estratègic si que li
atribueix com es veurà més endavant.
Finalment el III Pla Estratègic no contemplava la seva vinculació amb dos marc amb profundes implicacions en
el desenvolupament del port com són els referits Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions
Unides i el Marc Estratègic del sistema portuari d’interès general. L’explicació d’aquesta mancança rau en el
calendari: els ODS foren aprovats el 25 de setembre del 2015, uns mesos més tard per tant de l’entrada en
vigor del III Pla Estratègic. No es pogueren per tant contemplar en el procés d’elaboració del III Pla. El Marc
Estratègic del sistema portuari d’interès general vigent en el moment de redacció del III Pla Estratègic havia
estat aprovat el 1998, a finals per tant del segle XX. Responia per tant a un entorn i unes tendències desfasades
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respecte el que es discutia i analitzava quan s’elaborava el nou Pla Estratègic del Port de Barcelona. Avui
segueix estant encara vigent el mateix Marc Estratègic tot i que s’ha iniciat el seu procés d’actualització.

1.3.3 Lliçons apreses de l’avaluació ex-post
•

•

•
•
•

•
•

El grau d’assoliment dels objectius fixats en el III Pla estratègic es pot considerar en línies generals
moderadament satisfactori, amb dues notables excepcions: l’execució de les infraestructures
ferroviàries i el grau d’assoliment dels objectius de tràfic. Aquest menor grau d’assoliment s’explica
en bona part com a conseqüència de la crisi del Covid-19, tot i que en alguns casos també es deuen a
la manca de competitivitat de l’oferta portuària al hinterland ampliat. Els principals motius que
expliquen la falta d’assoliment d’altres objectius són d’una banda la lentitud en la presa de
determinades decisions compartides i, de l’altra, la capacitat d’influència limitada del port i dels seu
agents en l’assoliment d’altres objectius com són alguns relacionats amb previsions de tràfic i el
desenvolupament d’infraestructures ferroviàries com les obres previstes a la línia BarcelonaSaragossa, la implantació del tercer fil fins a Port Bou, les actuacions a l’antiga llera del Llobregat i els
nous accessos ferroviaris al port.
Necessitat de que el procés d’elaboració del Pla Estratègic sigui un procés participatiu en el qual
intervinguin tots els actors interessats en el desenvolupament futur del Port i no només la Comunitat
Portuària de Barcelona. Això inclou les principals administracions públiques municipals,
metropolitanes i regionals.
Necessitat d’establir indicadors i objectius que permetin realitzar un seguiment periòdic del grau de
compliment del Pla Estratègic. Aquest seguiment hauria de ser anual o pel cap baix, bi-anual.
L’entorn cada vegada més canviant, obliga a realitzar una revisió del Pla transcorregut a la meitat del
seu període de vigència (any 2023) i actualitzar-lo si s’escau.
Cal involucrar activament els carregadors, operadors logístics i agents marítims en l’elaboració del Pla
ja que la comunitat portuària serveix les seves cadenes logístiques. La missió del port segueix pivotant
sobre la provisió de serveis competitius que contribueixin a la competitivitat de les cadenes logístiques
que passen del port que depenen, en gran mesura, de les estratègies d’exportadors i importadors.
Necessitat de compatibilitzar la visió a curt termini (2021-2025) amb una visió a llarg termini que
dibuixi com a mínim, uns possibles escenaris en funció de determinades variables.
Manca de coneixement del Pla en determinats col·lectius professionals, i per tant necessitat de
millorar-ne la difusió interna i externa
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2. L’anàlisi estratègica
2.1 Qui és avui el Port de Barcelona
2.1.1. Una eina de desenvolupament econòmic i social
Com veiem en la introducció, el Port de Barcelona és un ens amb múltiples dimensions. En destaquen
l’econòmica, la logística, la social, l’operativa, la jurídica-administrativa, la geogràfica i la infraestructural. Des
d’aquest darrer punt de vista, el Port és l’abric artificial, ampliat les darreres dècades fins a ocupar bona part
de la costa dels municipis de Barcelona i El Prat, disposat per a servir de recés a les naus i per a operacions de
tràfic, d’amarrament, o d’embarcament i desembarcament de persones.

Dimensió geogràfica
El Port de Barcelona es troba situat en les coordenades geogràfiques 41o 22' longitud Nord i 2o 10' de latitud
Est, en un enclavament estratègic al nordest d'Espanya. Està per tant situat lluny de l’eix Suez-Gibraltar la qual
cosa el fa poc atractiu pels tràfics de transbordament i a prop d’un mercat potent de consum i exportació com
és l’àrea metropolitana de Barcelona, una de les set primeres d’Europa en població i una de les dues principals
zones industrials del sud d’Europa. Està situat a menys de 120 quilòmetres de la frontera francesa i també a
poca distància en vaixell (un dia de navegació aproximadament) del nord d’Àfrica i Itàlia.
El Port forma part de la trama urbana de la ciutat de Barcelona. Els darrers quaranta anys ha anat desplaçant
bona part de la seva activitat comercial cap al sud en direcció al municipi d’El Prat. La part del port més
integrada dins la trama urbana de Barcelona, el Port Vell, ha evolucionat convertint-se en un espai de gaudi
ciutadà allunyat de les activitats portuàries comercials tradicionals.

Dimensió infrastructural
El Port l’integren dos components principals, una làmina d’aigua a la qual maniobren i fondegen els vaixells
durant el seu amarrament i una superfície de terra ferma resguardada per dics amb molls, terminals de càrrega
i descàrrega, espais per l’emmagatzematge logístic, oferta lúdica, restauració i instal·lacions nàutiques.
L’espai terrestre el composen 1.125 hectàrees als municipis de Barcelona i el Prat de Llobregat amb, entre
d’altres, 23,2 km de molls i amarraments i 47 km de vies ferroviàries en tres amples (ibèric, estàndard i mètric).
És un Port que ha anat creixent al llarg dels anys fins assolir les dimensions actuals, difícilment ampliables a
curt i mitjà termini sense alterar substancialment l’entorn més proper de la instal·lació portuària. Els dos únics
grans espais encara aptes per a acollir noves infraestructures dins de l’actual límit territorial del Port són
l’antiga llera del riu Llobregat, que acollirà bàsicament instal·lacions ferroviàries i les aigües orientals abrigades
pel dic sud que podrien acollir noves terminals de mercaderies i àrees logístiques.

Dimensió operativa
El Port és l’espai en el qual es realitzen operacions de tràfic marítim, o dit d’altra manera, on es realitzen
bàsicament activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies i persones (a banda d’altres activitats com ara
remolc, pilotatge, amarratge i recollida de residus) entre vaixells, camions i trens, cada vegada de manera més
automatitzada. El Port ha anat incorporant altres activitats a banda de l’embarcament i desembarcament de
mercaderies i persones com són les zones d’esbarjo i ciutadanes del Port Vell, les marines per a iots a l’extrem
nord de l’espai portuari i la zona d’activitats logístiques a l’extrem sud. Actualment zones rellevants del port,
especialment als seus extrems nord i sud, no estan dedicades a l’embarcament i desembarcament de
mercaderies i persones. La superfície dedicada a aquestes noves activitats ha crescut substancialment les tres
darreres dècades en el que constitueix un dels trets definitoris de l’evolució del port dels darrers anys.
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Dimensió jurídica-administrativa
Des d’un punt de vista legal, la peça principal de l’ordenament jurídic espanyol que regula l’activitat del Port
de Barcelona és la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant aprovada per Decret Legislatiu, de 5 de
setembre de 2011 i publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 20 d’octubre del 2011.
D’acord amb el que estableix la Llei de Ports vigent en el seu capítol II article 2, es denomina port marítim al
conjunt d’espais terrestres, aigües marítimes i instal·lacions que, situat a la ribera del mar o de les ries, reuneixi
les condicions físiques, naturals o artificials i d’organització que permetin la realització d’operacions de tràfic
portuari, i sigui autoritzat pel desenvolupament d’aquestes activitats per l’Administració competent.
En els terminis establerts per aquesta llei, correspon a les autoritats portuàries la gestió dels ports de la seva
competència en règim d’autonomia i a Ports de l’Estat la coordinació i el control d’eficiència del sistema
portuari. D’acord amb l’ordenament jurídic vigent, el Port de Barcelona respon al model de gestió landlord
predominant a Europa en el qual l’Autoritat Portuària construeix i defineix l’ús de les infraestructures i espais
i el sector privat s’encarrega de la gestió, prestació de serveis i supra-estructura.
En relació al procés de planificació estratègic del Port de Barcelona, el Marc Estratègic del sistema portuari
espanyol vigent també constitueix un instrument a tenir en compte.
També és part fonamental de l’ordenament jurídic aplicable al Port de Barcelona, el Reglament (UE) 2017/352
del Parlament Europeu i del Consell de 15 de febrer de 2017 pel qual es crea un marc per a la prestació de
serveis portuaris i s’adopten normes comunes sobre la transparència financera dels ports.

Dimensió social
Des d’un punt de vista social, el port de Barcelona es l’entorn on interactuen més de 500 empreses que
conformen la comunitat portuària, on hi treballen unes 37.000 persones diàriament i que té un impacte
(directe, indirecte i induït) en més de un quart de milió de llocs de treball. Entre el col·lectiu d’empleats del
sector portuari en destaquen pel seu nombre i importància, els estibadors, transportistes, treballadors de les
empreses concessionàries, empleats públics i forces i cossos de seguretat de l’estat. És punt d’entrada i sortida
d’uns 4,5 milions de passatgers i anualment es visitat per uns 16 milions de persones entre ciutadans, turistes
i treballadors (dades del 2019 prèvies a la crisi del Covid-19).

Les dimensions principals del Port de Barcelona

Figura 5– Les dimensions del Port de Barcelona
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Dimensió econòmica
Des d’un punt de vista econòmic, el port es pot dividir en dos àmbits de negoci o d’activitats ben diferenciats:
les activitats desenvolupades al port comercial i logístic orientades al transport de mercaderies i persones,
ben diferents a les associades a les activitats desenvolupades al port vell.
El port comercial i logístic està format per centenars d’empreses i milers de persones que presten serveis
portuaris i logístics a les mercaderies. En destaquen pel seu volum de negocis les terminals especialitzades o
empreses estibadores, els operadors logístics, transitaris i agents de duana, els transportistes, les empreses
dedicades a la recollida de residus, etc.
Des d’aquest punt de vista, el Port es pot definir de diverses maneres però fonamentalment de dues: una
plataforma de relació entre la demanda (comerç fonamentalment internacional i per via marítima) i els
operadors logístics i, un node intermodal de transport de mercaderies i persones del sud d’Europa. Com a tal
juga un rol cabdal en la competitivitat de les cadenes logístiques que l’utilitzen per encaminar comerç exterior
i cabotatge. Actualment el port vehicula una part substancial del comerç exterior marítim espanyol aproximadament un 30%- i per les seves instal·lacions hi passen anualment mercaderies amb un valor de més
de 65.000 milions d’euros (sense comptar el transbordament).
Aquestes cadenes logístiques, inicialment servien l’economia barcelonina, catalana i balear. Actualment el
Port vehicula també bona part del comerç exterior amb origen i destí tot el quadrant nord-est peninsular,
fonamentalment, Aragó, Navarra, La Rioja i Castella Lleó. Serveix també clients i indústries ubicades a la resta
de la península, incloent Portugal, Canàries i també al sud de França. En el segment ro-ro és un port cabdal
també pels intercanvis comercials amb Espanya de països com ara Itàlia i també és utilitzant per fabricants
d’automoció centre europeus. El port és també el principal actor de la logística metropolitana.
El port comercial de mercaderies és responsable de forma directa o indirecta del 6.3 de l’ocupació a Catalunya
i del 7,1% del Valor Afegit Brut (VAB) de Catalunya, la qual cosa representa 11.553 milions d’euros. El port
comercial acull també tràfic de passatgers, de creuers i de ferries,que aprofiten la centralitat i atractiu de
Barcelona per realitzar operacions de port base que generen un alt valor i ocupació diversificada a l’economia
barcelonina principalment. L’impacte de l’activitat creuerística a la ciutat i entorn metropolità és molt positiu
gràcies a la consolidació de Barcelona com a port base. Aquest impacte s’ha traduït en 9.000 llocs de treball
directes i una facturació de 1.083 milions d’€.
De la seva banda, la Zona d’activitats logístiques (ZAL) a l’extrem sud del port amb més de dues-centes
empreses, 920.000 m2 de magatzems construïts a finals del 2021 i uns 9.000 treballadors entre empleats de
les empreses instal·lades i transportistes que hi operen regularment.
En les darreres dècades el Port Vell port ha acollit altres usos i activitats que no tenen res a veure amb la
càrrega i descàrrega de mercaderies i persones que també tenen un fort impacte en l’economia a la qual
serveix
L’extrem nord del Port acull un potent clúster nàutic centrat en la reparació i manteniment de grans iots, líder
a la Mediterrània, que ha crescut exponencialment la darrera dècada i que genera sinèrgies molt positives
en el seu entorn portuari i urbà.
També acull multitud d’instal·lacions i activitats de lleure focalitzats en la restauració, el lleure i el shopping
visitades anualment per milions de ciutadans i turistes. Aquesta àrea que pivota sobre el conegut
Maremàgnum, fou un dels resultats principals del procés de reforma de les instal·lacions del port més properes
a la ciutat endegat amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992.
En conjunt, el Port Vell és avui un focus potent d’activitat nàutica, cultural, esportiva, d’esbarjo i turística
generadora de 902 milions d’Euros de VAB, d’acord amb l’estudi d’impacte del Port Vell elaborat l’any 2017.
Actualment conforma un dels principals punts d’interacció social i humana de la ciutat.
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Dimensió logística
El Port de Barcelona forma part d’un ecosistema singular al Mediterrani i al sud d’Europa i és una capital
logística-industrial de primer ordre. El Port és un espai en el qual centenars d’empreses de dimensions molt
diverses ofereixen serveis logístics a la mercaderia com ara càrrega i descàrrega, transport, emmagatzematge
i despatx duaner. D’altres empreses també presten serveis de transport i logístics als passatgers de ferri i
creuer que hi transiten.
El Port forma part d’un ecosistema logístic més ampli integrat per l’aeroport, les àrees logístiques de l’àrea
metropolitana i centenars d’operadors logístics que presten serveis logístics, sovint d’alt valor afegit, a
l’exportació i importació. És aquest un dels valors diferencials de Barcelona respecte la resta de ports
mediterranis.

2.1.2 Un port diversificat
El Port de Barcelona es caracteritza per ésser un port enormement diversificat. Aquest aspecte és una de les
seves fortaleses principals. La diversificació de tràfics del port comercial s’accentuà a partir dels anys 80. El
procés de diversificació de la resta del port adquirí un gran impuls amb la reforma del Port Vell arrel dels Jocs
Olímpics (JJOO) de Barcelona del 1992 i el desenvolupament de la primera fase de la ZAL. El Port de Barcelona
ha superat també els límits físics territorials del sòl portuari invertint i participant en diferents instal·lacions
intermodals a Espanya i França. Les diferents instal·lacions i activitats del port es poden englobar en quatre
grans segments: port comercial, port logístic, port vell/port ciutat i port exterior.

Figura 6– Àrees d’activitat del Port de Barcelona

El Port comercial
El port comercial es distingeix internacionalment per ésser extremadament diversificat. S’hi vehiculen tot tipus
de mercaderies a dojo i de càrrega general, especialment aquelles amb un valor afegit més alt gràcies a
l’economia a la qual dona servei el port. Cadascun dels principals segments de càrrega compta com a mínim
amb dues terminals dedicades de forma que es garanteix la competència entre els diversos operadors privats
de les terminals. Al Port hi són presents de forma massiva també els principals mitjans de transport terrestre
de mercaderies (canonada, ferroviari, transport per carretera) que són utilitzats per rebre i distribuir les
mercaderies que s’embarquen i desembarquen a la quarantena de terminals especialitzades del port. També
hi transiten anualment gairebé 5milions de passatgers repartits entre embarcacions de creuers i ferris que
utilitzen la desena de terminals habilitades per aquest tràfic.
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Figura 7 – Resultats de tràfic del Port de Barcelona que inclou la variació interanual

El Port Vell / Port ciutat
L’extrem nord del port, el més proper al centre de Barcelona, acull activitats i instal·lacions diverses on es
presten serveis al món nàutic i l’àmbit marítim, com ara la reparació i manteniment de iots de gran eslora,
zones per les activitats de pesca i una àrea extensa amb amarratges per a les embarcacions d’esbarjo. A la
zona del Port Vell s’hi concentren instal·lacions i serveis de lleure de tot tipus per ciutadans locals i turistes,
així com una oferta hotelera de primer nivell.
Acull a més desenes d’activitats puntuals de petit i gran format entre les quals destaquen el saló Nàutic, la Fira
de Nadal i concerts de les festes de la Mercè.
El Port també acull un hub innovador de referència com és el Pier 01, integrat per més de 100 empreses i startups
L’àrea del Port Vell rep anualment uns 16 milions de visitants.

Port logístic
El Port de Barcelona compta amb les instal·lacions immologístiques més importants de tota la Mediterrània.
En dues fases successives, la primera a principis dels anys noranta i la segona ja en ple segle XXI, s’han
desenvolupat més de dues-centes hectàrees de sòl dedicades a magatzems logístics i que es troben
actualment en percentatges d’ocupació propers al 100%.
La ZAL Port és gestionada per CILSA, que compta com a accionistes principals l’APB i Merlin Properties. Els
principals clients de la ZAL Port són empreses del sector logístic (principalment els grans operadors logístics
globals, però també operadors locals més petits) i grans marques i empreses exportadores i importadores que
utilitzen els magatzems que tenen a la ZAL Port per servir la península ibèrica i d’altres països europeus i
mediterranis.
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Figura 8 –Ubicació de la ZAL del Port de Barcelona.

Port exterior
Les darreres tres dècades el Port de Barcelona s’ha involucrat també en la gestió de projectes ubicats fora del
territori portuari, centrant-se sobre tot en la construcció i/o gestió de terminals intermodals a Espanya i
França. El motiu principal que ha empès a operadors públics i privats de Barcelona a gestionar aquestes
terminals és el d’acostar els serveis marítim-portuaris als clients ubicats a l’entorn d’aquestes terminals.
L’APB va assumir inicialment aquesta política de manera que des dels anys noranta es va involucrar en el
desenvolupament de terminals interiors a ubicacions estratègiques del seu hinterland com ara el centre
peninsular, Aragó i el sud de França. Avui l’APB participa en la gestió de cinc terminals intermodals: Terminal
Marítima de Zaragoza (TMZ), Puerto Seco de Azuqueca (PSA), Puerto Seco de Madrid (PSM), Perpignan Saint
Charles Conteneur Terminal (PSCCT) i Terminal Intermodal de l’Empordà (TIE).
Posteriorment, operadors privats centrats en l’activitat portuària a Barcelona varen intensificar aquesta
política i es varen involucrar en la gestió d’alguna d’aquestes terminals intermodals en col·laboració amb l’APB
o varen assumir la gestió d’altres terminals exclusivament o en col·laboració amb d’altres entitats públiques
i/o privades (tmZ, Pla de Vilanoveta, Terminal Intermodal de Noain -TIN-, etc.). En d’altres casos, els operadors
es limiten a utilitzar els serveis de les terminals per desenvolupar-hi serveis ferroviaris amb el port.

Figura 9 – Mapa de Terminals Intermodals

2.1.3 Un Port Euro Regional
El Port no només forma part i lidera el clúster logístic de Barcelona sorgit per donar servei al consum, la
indústria i gran distribució de Barcelona, la seva àrea metropolitana i Catalunya en general. Els darrers
cinquanta anys, i de manera més intensa encara, els darrers trenta, tot el nord-est peninsular ha experimentat
un creixement substancial dels sectors industrials i de la gran distribució.
Els darrers deu, i sobretot arrel de l’esclat de la crisi del 2008, molts d’aquests sectors abans orientats al
consum intern (nacional i/o europeu), han assolit un èxit notable als mercats globals i en concret als mercats
interoceànics i han experimentat de retruc un procés intens d’internacionalització de manera que regions com
ara Aragó, s’han convertit en una de les tres economies més internacionalitzades d’Espanya, conjuntament
amb Catalunya i Navarra.
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Els serveis logístic-portuaris, la connectivitat marítima amb els mercats interoceànics i la connectivitat
ferroviària del Port amb terminals interiors a l’Aragó, Navarra, Castella i Lleó, La Rioja, etc. han estat factors
molt importants en aquests processos exitosos d’internacionalització. De manera que no es poden entendre
sense fer esment destacat al rol que han jugat per exemple, terminals intermodals interiors com ara TMZ, TIN
i terminal intermodal de Monzón (TIM).
De manera similar, el procés d’internacionalització de la indústria d’automoció espanyola, exponencial a partir
de la crisi del 2008, també ha estat possible gràcies al desenvolupament de serveis ferroviaris entre les plantes
de fabricació de vehicles nous i el port, una millora generalitzada dels serveis portuaris dedicats al sector de
l’automoció i un increment i millora de la connectivitat marítima (car-carriers i ferries) regional i global.

Figura 10 – Serveis ferroviaris i Autopistes del Mar del Port de Barcelona, 2020

Per això el Port de Barcelona, ha deixat de ser els darrers trenta anys un port metropolità o català, per
convertir-se en part integrant principal del clúster logístic de tot el nordest peninsular i en menor mesura
també, del centre peninsular i del sud de França. Aquest àmbit d’influència del Port de Barcelona, en el cas
d’altres sectors s’estén més enllà d’aquest entorn geogràfic per abraçar també regions més distants. Quan ens
referim al segment ro-ro, el Port de Barcelona és utilitzat per camions amb orígens i destins molt diversos al
sud i est d’Europa i nord d’Àfrica i el propi sector de l’automoció encamina a través del port tràfics amb orígens
i destins centre europeus, gràcies a serveis ferroviaris entre el Port i plantes de producció o campes europees.
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Figura 11– Origen i destí de les importacions i exportacions del port: contenidors, semi-remolcs i cotxes acabats

També en el sector dels granels líquids, especialment dels derivats del petroli, el Port s’ha convertit els darrers
anys, en un port que no només serveix la industria peninsular sinó que és utilitzat com a hub de
transbordament cap a l’Àfrica, Amèrica i d’altres ports peninsulars.
En l’àmbit de creuers, el rol que juga Barcelona com a port base líder a la Mediterrània, l’ha consolidat com el
port euroregional de referència que utilitzen passatgers americans i europeus per iniciar i finalitzar els seus
viatges i ha contribuït decisivament a incrementar el caràcter continental i internacional de l’Aeroport de
Barcelona.

2.1.4 La posició competitiva
El mercat avui i demà
La càrrega general: El Port està situat a una de les dues regions més industrials del sud d’Europa, l’àrea
metropolitana de Barcelona. El Port serveix també altres zones que han experimentat un creixement notable
del sector exterior com són la resta de Catalunya, Aragó, Navarra, Castilla-León, La Rioja i Occitània. El mercat
potent del nord est peninsular segueix sent el principal motor de tràfic del port en els segments de
contenidors, cotxes (gràcies sobretot a les exportacions de les plantes d’automoció espanyoles) i camions i
semi-remolcs que utilitzen els ferris i les autopistes del mar. El tràfic del nord-est peninsular representa
actualment gairebé un 90% del tràfic del port en aquests segments.
El tràfic de càrrega general prové bàsicament d’una triple tipologia d’empreses: la petita i mitjana empresa,
que representa encara el primer client del port; els grans centres de distribució del sector retail i del comerç
electrònic com són Decathlon, Mango, Inditex, LIDL entre d’altres; la gran indústria del sector químic,
alimentari, automoció, etc.
En aquest sentit, les principals mercaderies d’exportació en contenidor del port l’any 2019 van ser els
productes químics, seguits del paper i la pasta de paper, altres productes alimentaris, pinsos i farratges,
maquinaria i recanvis i vins i begudes. En el sentit d’importació, parlem en primer lloc de productes químics,
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resta de mercaderies segons la seva naturalesa, maquinaria i recanvis, tabac, cafè i cacau i productes
siderúrgics.

Figura 12–Distribució del tràfic conteneritzat del Port de Barcelona per tipus de mercaderia i operació, 2019

Si ens fixem en els orígens i destinacions de les mercaderies, Àsia és el principal continent d’origen i destí dels
contenidors que canalitza el Port de Barcelona, amb el 42% de les exportacions i el 75% de les importacions.
La Xina es consolida com el principal soci comercial, ja que rep l’11% dels contenidors d’exportació i és l’origen
del 42% de les importacions. Ara bé, el Port de Barcelona treballa amb una àmplia diversitat de mercats. Alguns
dels països que el 2019 registraren un major dinamisme en els seus intercanvis amb el Port, foren: Egipte
(+11,1%), Turquia (+10,5%) i Aràbia Saudita (+9,6%).

Figura 13– Distribució del tràfic conteneritzat del Port de Barcelona per països d’origen i destí, 2019

En el sector d’automoció, el tràfic del port es concentra bàsicament en les exportacions de vehicles produïts a
les factories espanyoles i en la importació per servir el mercat espanyol i alguns vehicles de transbordament a
la Mediterrània. Alguns d’aquests tràfics s’han estancat o reduït els últims anys i no gaudeixen de perspectives
de futur molt positives. En canvi, d’altres tràfics com són les exportacions centre-europees cap a la resta del
món i la importació de vehicles asiàtics (sobretot elèctrics) pels quals Barcelona està ben posicionat, gaudeixen
de perspectives més favorables.
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El Port es troba a la perifèria d’Europa lluny del centre neuràlgic de l’economia europea, la vall del Rhur.
Tanmateix està ben situat respecte grans nuclis generadors de comerç exterior com són Madrid, Bordeus, Lió
i Alger, a uns 600 km de distància, i Paris, Tanger, Milà i Zurich, a uns 1.000 km. Operadors d’aquestes àrees
utilitzen esporàdicament els serveis portacontenidors, car carriers i ferris de Barcelona per encaminar comerç
exterior per via marítima, en competència amb ports ubicats a distàncies similars. El Port gaudeix d’un adequat
posicionament geogràfic per connectar el Nord d’Àfrica amb els mercats centreeuropeus gràcies a que es
troba a la distància marítima i terrestre idònia per actuar de pont entre les dues regions.
Barcelona és un dels múltiples punts de pas de la ruta principal del comerç exterior marítim europeu que és
el d’Europa-Extrem Orient i per tant, malgrat la distància fins el cor d’Europa, està ben ubicada per servir els
mercats centreeuropeus. Els operadors poden escalar abans al nord del Mediterrani que als ports de la façana
atlàntica per accedir als mercats centreeuropeus. Es poden estalviar una setmana de navegació marítima en
el cas de línies marítimes amb un número similar d’escales intermèdies. Tanmateix Barcelona encara no és
utilitzat massivament per operadors i clients centre europeus degut a l’existència de barreres comercials,
infraestructurals i operatives. El Port és lluny també de la principal línia de navegació Mediterrània que uneix
els seus dos extrems, el canal de Suez i Gibraltar, per la qual cosa és poc atractiu per operacions pures de
transbordament.
La proximitat de França i la facilitat d’accedir a aquest mercat i al d’Itàlia i el Nord d’Àfrica per via marítima i
terrestre des de Barcelona, l’ha posicionat com a una ubicació idònia per a l’establiment de centres de
distribució multi país de grans operadors i distribuïdors. Aquests aprofiten la seva ubicació geogràfica, alta
connectivitat marítima, terrestre i aèria i l’ecosistema logístic barceloní per establir magatzems que serveixin
la península i sovint tot el sud d’Europa.
El comerç exterior marítim europeu de càrrega general sembla que ha tocat sostre i que no viurà un
creixement com el que ha gaudit des dels anys vuitanta. A Espanya, l’augment de les exportacions dels darrers
anys, sobre tot del quadrant est peninsular, també sembla difícil que es reprodueixi. Existeixen segments
encara amb un alt potencial de creixement com ara l’agroalimentari, els equips d’energies renovables, la
mobilitat elèctrica i farmacèutic, però en volum difícilment compensaran les caigudes o estancament d’altres
sectors. El creixement del comerç electrònic difícilment comportarà tampoc un increment substancial del
tràfic marítim.
La principal incògnita en relació al comerç exterior marítim europeu és l’impacte que pot tenir en la seva
evolució el creixement d’intercanvis de mercaderies que generaran les dinàmiques economies d’Àfrica i del
sud est asiàtic i subcontinent indi. Si Europa aconsegueix convertir-se en soci principal d’aquestes regions,
aconseguirà compensar la previsible caiguda o estancament dels intercanvis comercials amb la resta del món.
En aquestes regions, Xina, Àfrica, sub-continent indi i sud est asiàtic, el posicionament dels ports Mediterranis
és l’idoni per captar els intercanvis que es generin amb el continent europeu tant en el sentit sud-nord com
est-oest. L’atracció d’aquests tràfics potencials per part de Barcelona depèn de multitud de factors citats
anteriorment (flexibilitat, agilitat, cost, etc.) i també del desenvolupament eficient de connexions intermodals
amb el centre d’Europa (trens) i Nord i Oest d’Àfrica (autopistes del mar). També amb el Mediterrani Oriental.
Els passatgers de ferri i les autopistes del mar per a camions i semi-remolcs: La càrrega base que atorga al
port el tràfic de passatgers dels serveis Ro-Pax entre Espanya i Itàlia i també entre Barcelona i el Nord d’Àfrica
gràcies al turisme i a l’operació de pas de l’estret, constitueix un punt de partida idoni per desenvolupar serveis
orientats a la càrrega rodada de mercaderies. El tràfic rodat amb Itàlia ha tret aproximadament un milió de
camions de les carreteres europees la darrera dècada. El desenvolupament de nous serveis cap a països de la
Mediterrània Oriental, com ara Turquia, i del nord d’Àfrica, combinada amb la connectivitat ferroviària amb
el centre d’Europa podria atraure volums similars en el futur.
El sector agroalimentari: El Port serveix una conurbació metropolitana de més de cinc milions d’habitants. És
veí d’un dels majors mercats de producte fresc del sud d’Europa com és Mercabarna i està molt ben connectat
amb Mercazaragoza i el mercat de fruites i llegums de Saint Charles a Perpinyà. Les regions del seu hinterland
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més proper, Catalunya, Aragó, La Rioja i Navarra són grans productores i exportadores de productes
alimentaris com ara carn, fruita, hortalisses, conserves i vi. Aquestes regions acullen una potent indústria
agroalimentària que requereix també inputs en forma de cereals i d’altres matèries primeres per la fabricació
de productes de consum humà i per l’alimentació de bestiar.
La indústria agro-alimentària, moltura de fava de soja, transport de cereals i productes alimentaris acabats
refrigerats entre d’altres, gaudeixen de perspectives de futur positives.
Els sòlids a dojo: A banda dels dedicats a la indústria alimentària humana i animal, el mercat del port de sòlids
a dojo es completa amb d’altres tràfics entre els quals destaquen dos grans segments principals. Es tracta de
les potasses que s’extreuen a les mines d’aquest mineral ubicades a l’interior del Catalunya, a Súria
principalment, i els productes siderúrgics de les fàbriques del clúster industrial de
Castellbisbal/Abrera/Martorell. El tràfic de sòlids a dojo pot experimentar canvis substancials properament en
aquests i d’altres segments com són el ciment i clinker i els nous minerals dedicats a la transició energètica i
l’electrònica.
Els líquids a dojo: aquest tràfic està dominat d’una banda pels productes químics i de l’altra pels hidrocarburs,
gas natural i productes petrolífers. Des de la inauguració del nou amarrament per a super-petrolers el 2015 el
tràfic de derivats de petroli al port ha crescut de forma notable, sobretot, gràcies al blending (barreja) i
transbordament cap a d’altres destinacions al Mediterrani, Àfrica i Amèrica.
Aquest increment de tràfic ha generat una congestió considerable dels amarraments interiors a l’anomenat
Canal de l’Energia, que empitjoren l’operativa i gestió dels tràfics d’hidrocarburs i químics. Aquesta congestió
compromet , fins i tot, la seguretat d’algunes operacions. En aquest sentit, la construcció dels nous
amarraments 34C, 34D i 34E, previstos al Pla d’Acció, resoldria satisfactòriament aquesta problemàtica.
A curt termini no es preveu l’aparició de tràfics rellevants nous associats a combustibles nets alternatius als
fòssils, ja que l’estat de la recerca i investigació en aquest àmbit encara és massa embrionària. Fins més enllà
de l’any 2030 no s’esperen avenços rellevants que permetin el seu ús massiu. Ara bé, la necessitat del port de
liderar la transició energètica a Barcelona ens obliga a participar activament en projectes pilot i de recerca
sobre combustibles alternatius com ara l’hidrogen, l’amoníac o d’altres.
El sector químic tradicional, com els combustibles fòssils no té perspectives molt favorables a mitjà termini,
però existeix un ampli ventall de productes actuals i futurs químics associats a la transició energètica amb
bones perspectives de futur.
Els serveis logístics avançats: La Zona d’Activitats Logístiques (ZAL Port) gaudeix d’una salut de ferro amb
percentatges d’ocupació del 97% i 920.000 m2 de magatzems construïts al 2021, una vegada finalitzats els
últims dos projectes que estan en construcció, un dels quals és el nou magatzem de Decathlon de 95.616 m2.
Barcelona, però, pateix d’una manca estructural de sòl logístic. En aquest sector les perspectives de futur
també són optimistes. La necessitat creixent de magatzems amb més superfície i alçada amb motiu de
l’increment del comerç electrònic, manté la ZAL Port del port com un dels espais immologístics més atractius
d’Europa. La manca de sòl logístic actual a la primera i segona corona de Barcelona, limita la capacitat
d’atracció de l’àrea metropolitana d’aquest tipus de magatzems. És important per tant activar nou sòl
urgentment. En primer lloc a l’entorn portuari i l’àrea metropolitana i, en segon lloc, a ubicacions amb
connexions intermodals adequades amb el port com ara Tarragona, Lleida i Zaragoza. A la competència
tradicional del centre peninsular i el nord d’Europa com a lloc de captació de centres de distribució multi-país,
s’hi han afegit recentment també d’altres ubicacions de ports mediterranis peninsulars i del sud de França.
Els creuers: Barcelona ha esdevingut líder a Europa en tràfic de creuers gràcies a unes bones terminals
excel·lents, la disponibilitat de línia d’atracada per grans vaixells, un aeroport amb una alta connectivitat
internacional i l’atractiu turístic de Barcelona, difícilment superables a la Mediterrània Occidental.
Ara bé, l’increment de les dimensions dels creuers i les exigències de seguretat addicionals que implica el
posicionament líder de Barcelona, i que la crisi del Covid-19 ha posat encara més de relleu, obliguen a fer un
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nou esforç d’adaptació de les terminals del port. Cal, per exemple, segregar encara més la gestió dels creuers
i de les mercaderies .
Barcelona és avui la capital europea i mediterrània dels creuers de port base, la qual cosa implica que molts
passatgers hi comencen i acaben els seus viatges. Representen més de la meitat dels 3,1 milions de creueristes
que passaren pel port el 2019. Aquest factor, a diferència del tràfic de trànsit, genera una ocupació molt
diversificada. Més de 9.000 persones treballen directament per la indústria dels creuers i molts d’ells ho fan a
sectors diferents del turístic com ara la música, l’alimentari, el tecnològic i la reparació naval. Es tracta d’un
sector que genera sinèrgies molt positives amb l’aeroport de Barcelona. La indústria del creuer a més, ha estat
de les primeres del sector en adoptar protocols medi ambientals més estrictes i treballa intensament en la
recerca de solucions que limitin l’impacte de la seva activitat en la qualitat de l’aire i l’aigua i en el canvi
climàtic. La crisi del Covid-19 ha tingut un impacte enorme en el sector. Una vegada superada la pandèmia,
s’espera que en el termini de dos o tres anys torni a nivells d’activitat similars a l’època anterior a la crisi.
El clúster nàutic, lleure i restauració: L’extrem nord del port, acull un reguitzell d’activitats i instal·lacions molt
diverses enfocades al ciutadà de Barcelona, el turisme i la indústria nàutica. Aquest sector ha tingut un notable
creixement els darrers anys de manera que ha posicionat Barcelona com una de les capitals nàutiques de la
Mediterrània generant una ocupació qualificada i diversificada. El Port Vell a més acull de manera creixent
activitats d’oci i lúdiques enfocades als ciutadans de Barcelona com són el saló nàutic, la fira de Nadal i festivals
de música en un marc incomparable proper al mar.
L’activitat de passatgers i les que acull el Port Vell d’oci i restauració s’han vist fortament afectades per la crisi
del Covid-19. La majoria d’experts coincideixen però en que una vegada se superi globalment i completament
la pandèmia, aquestes activitats recuperaran mica en mica el camí de creixement que gaudien abans de la
crisi. Sempre i quan la crisi del Covid-19 no s’estengui més enllà del 2021. En cas contrari, la recuperació de
les activitats nàutiques, turístiques, restauració i de lleure podrien trigar força a remuntar a causa de
l’estancament econòmic sever que provocarien les restriccions perllongades de l’activitat i mobilitat. Si la
pandèmia es supera a Europa i globalment al 2021 i no hi ha noves crisis sanitàries globals o regionals a curt
termini, el sector dels creuers, turisme, oci i lleure de Barcelona hauria de recuperar en un parell o tres d’anys
els nivells previs a la crisi. En aquests sectors, amb un mercat creixent, la competència d’altres pols logístics i
portuaris que actualment desenvolupen noves instal·lacions i serveis, no hauria de ser un obstacle per la
recuperació de l’activitat a Barcelona.
Les noves activitats: Els ports europeus les properes dècades, com hem vist, patiran un estancament d’alguns
tràfics tradicionals i hauran per tant d’aprofundir en la diversificació de la seva activitat. Aquells que
aconsegueixin posicionar-se com un referent internacional en innovació, recerca i formació en els sectors en
creixement, especialment relacionats amb el comerç electrònic, mobilitat elèctrica, telecomunicacions,
indústria nàutica, impressió en tres dimensions, economia circular, logística avançada i transició energètica
destacaran sobre la resta.

Els clients
L’orientació al client ha estat, els darrers 25 anys, una aposta clara del Port de Barcelona que ha fet un esforç
per adaptar-se a les seves necessitats de transparència, informació, traçabilitat de les mercaderies, agilitat,
preu, i des de fa uns anys, reducció de la petjada de carboni de les seves cadenes logístiques.
El rol i força de negociació que van adquirint els nostres clients en el conjunt de les cadenes logístiques també
ha anant variant i encara pot fer-ho més els propers anys.
Els armadors: En l’àmbit del port comercial destaca el creixent poder de negociació dels armadors que, amb
marges reduïts, exerceixen una pressió enorme sobre els seus proveïdors terrestres, ports i terminals.
Disposen de vaixells més grans, que els forcen a teixir aliances més àmplies i de retruc existeixen menys actors
amb necessitat de rendibilitzar operacions a mar (vaixells) i terra (terminals dedicades). A la concentració
horitzontal entre armadors, s’hi suma també una verticalització ja que molts d’ells, també a Espanya, disposen
de terminals marítimes pròpies, terminals intermodals i fins i tot han creat o adquirit operadors ferroviaris i
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logístics. Es produeixen canvis amb major freqüència en la rotació de les línies marítimes la qual cosa altera
immediatament la posició competitiva d’uns ports i terminals enfront d’altres.
La concentració i verticalització és especialment intensa en els segments dels contenidors i creuers.
Els carregadors: Com a conseqüència del procés anterior, en el tram terrestre i la distribució es produeix una
gran competència entre agents marítims, operadors logístics i, fins i tot, carregadors. Aquests darrers anys,
especialment, les grans empreses del retail i de l’automoció, han recuperat i exercit un gran poder de decisió
enfront d’agents marítims i operadors logístics en l’encaminament de les mercaderies pels diferents ports.
Els operadors logístics: Els operadors logístics també s’han fet més grans i els actors globals estan absorbint
les petites empreses locals tradicionalment lligades a la petita i mitjana empresa catalana i espanyola.
En els dos altres segments d’activitat principals del port, la nàutica i lleure d’una banda, i la immologística i
serveis logístics avançats de l’altra, la situació és substancialment diferent. Existeix una clientela molt
diferenciada. En aquests segments els clients difícilment poden trobar a la Mediterrània una oferta de serveis
com la que els hi ofereix Barcelona.

La competència (i la col·laboració)
Els Ports, mica en mica, estan esdevenint commodities. S’estan igualant les ofertes portuàries i per tant són
relativament fàcilment intercanviables, sobretot a mida que la demanda s’endinsa dins el territori i s’allunya
del mar. Els atributs diferencials de Barcelona són sobretot el mercat proper potent que aporta un volum
important per generar economies d’escala i que es concentra a Barcelona, Catalunya, Aragó i Navarra; la
capacitat de servir diversos mercats gràcies a la proximitat amb la frontera francesa, Itàlia i Nord d’Àfrica la
qual cosa el fa molt atractiu des d’un punt de vista immologístic; i l’ecosistema d’infraestructures i operadors
logístics locals i internacionals que ofereixen serveis diversificats i especialitzats als sectors industrials de més
valor afegit.
L’oferta portuària a Espanya i la resta del Mediterrani està creixent. Sorgeixen nous ports i terminals per servir
tràfics pels quals abans només hi havia una o dues ofertes portuàries en una sub-regió i que ara compten amb
més alternatives. Això incrementa per tant el poder de negociació dels clients (armadors, operadors logístics
i carregadors), redueix els marges dels proveïdors (terminals i ports) i incrementa la competència. I tot això en
el marc d’un mercat amb poc marge de creixement.
Les terminals portuàries també pertanyen a grans grups globals. Així que el posicionament competitiu dels
ports i les negociacions entre les terminals i els seus clients (especialment armadors) formen part de
negociacions globals en les quals es pot promoure o sacrificar la unitat de negoci de Barcelona per raons
alienes a la competitivitat i eficiència de la terminal barcelonina. Aquest sector, el d’operador de terminal
portuària, ha vist també com els darrers anys els seus marges han caigut i la gestió de terminals no aporta la
rendibilitat que aportava anys enrere.
En el segment dels contenidors a Espanya els principals operadors de terminals i agents marítims, aquells que
gestionen més tràfics a Espanya i amb major poder sobre l’encaminament de mercaderies, tenen més
interessos fora de Barcelona. Aquesta decantació s’ha accentuat els darrers anys, de manera que el pes de
Barcelona en la presa de decisions sobre fluxos de tràfic de contenidors s’ha reduït. Calen nous partenariats
per revertir aquesta situació amb partners diferents o que complementin els actuals. Això que és especialment
crític en el segment dels contenidors, també es pot dir d’altres sectors tot i que en menor mesura com són el
de les terminals de l’automòbil i algunes de granels.
Davant de l’increment de la competència i la tendència a la igualació de les ofertes portuàries, per a ser l’opció
triada pels clients, cal presentar una oferta de valor clarament diferenciada i més eficient que la competència
i, per tant, cal incorporar constantment innovacions abans que ho facin els altres. Ser els primers en innovar i
aplicar.
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Les ofertes portuàries s’igualen perquè totes avancen cap a la digitalització, automatització i sostenibilitat
mediambiental. Cal fer-ho més ràpid i innovar constantment per no quedar convertit en un producte fàcilment
intercanviable. I diversificar per no dependre massa d’una única línia de negoci. Com que els grans ports
avancem de manera força simultània en la mateixa direcció, és imprescindible col·laborar per optimitzar els
recursos públics cada vegada més escassos en determinats projectes (mediambientals, tecnològics, operatius)
i per evitar sobrecostos als clients que comprometin la seva competitivitat pel fet d’haver d’utilitzar sistemes
diferents per fer les mateixes coses a dos ports propers.
Cal aprendre a combinar, doncs, la competència entre ofertes portuàries amb la col·laboració allà on sigui
possible, allò que forçant el llenguatge es coneix com a coopetència. Això hauria de permetre no duplicar
esforços i evitar la creació de sobre-oferta i sobre-capacitat. Caldria en aquest sentit, repartir tràfics i serveis
en funció de les característiques i aptituds de cadascú i col·laborar en eines com ara la digitalització i el medi
ambient. En determinats àmbits, es pot col·laborar en la gestió i creixement de tràfics entre port competidors,
com s’ha demostrat en l’àmbit de creuers i les terminals intermodals.
La col·laboració es pot estendre també dins d’una façana marítima sencera. Per exemple, la promoció de la
façana Mediterrània nord-occidental com a via d’accés al mercat centre europeu en contraposició a la façana
Atlàntica. És el que ja es fa tímidament a través d’associacions com Intermed i MedPorts i que s’hauria de fer
amb major contundència els propers anys. També la col·laboració entre tots els ports mediterranis europeus
per millorar la legislació europea i dels estats membres i les operatives aplicables als serveis marítims entre
les riberes nord i sud de la Mediterrània.
La col·laboració a nivell nacional, regional i global és actualment imprescindible en dos grans àmbits: el
mediambiental i el de la seguretat.
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2.2 Tendències
Una planificació adequada a mitjà i llarg termini és fonamental per les altes inversions i la difícil rendibilitat de
moltes actuacions portuàries, la necessitat de reserva i desenvolupament de grans espais i el llarg horitzó
temporal de molts projectes. El disseny i execució d'infraestructures portuàries sol requerir terminis de fins a
deu anys. La vida útil d'aquestes infraestructures portuàries pot superar els cinquanta anys, la qual cosa
requereix analitzar, prèviament a la seva implementació, els factors imprevistos que puguin sorgir al llarg del
cicle de vida de l'actiu.
En conseqüència, el Port de Barcelona ha de realitzar una anàlisi detallat i un seguiment constant dels reptes
i tendències que poden re-configurar el sector, tant a mitjà com a llarg termini, i ajustar constantment el seu
full de ruta amb flexibilitat.
Els sectors portuari i marítim han entrat en una nova fase en l'última dècada, especialment a Europa. La crisi
del 2008 va acabar amb gairebé trenta anys de creixement en el comerç exterior marítim del continent,
especialment elevat en el cas d'Espanya. En aquestes dècades, el creixement del transport marítim i del
comerç exterior europeu ha estat molt superior al del PIB del continent. Les tendències identificades en el
procés d'elaboració del IV Pla Estratègic apunten cap a una consolidació de l'estancament o, fins i tot, una
disminució del comerç exterior marítim europeu. D'altra banda, altres sectors del port actual, malgrat el
context de la crisi covid-19, gaudeixen de bones perspectives a mitjà i llarg termini, especialment les
associades a l'oci i al turisme i a sectors econòmics en creixement com la mobilitat elèctrica, les
telecomunicacions, les energies renovables i el comerç electrònic.
El context actual i futur de la demanda del nostre sector es caracteritza per la incertesa, i està marcat per
unes tendències que tindran, sens dubte, un gran impacte en el comerç internacional i, per tant, en el volum
de moviment de mercaderies, el tipus de càrrega operada i en les infraestructures i operacions portuàries. Els
principals reptes als quals ens enfrontem són de tipus geopolític, macroeconòmic, tecnològic, social i
mediambiental. Les tendències globals amb un impacte potencial més elevat en l'evolució del sector logísticport són les següents:
•

Una creixent consciència ambiental i la conseqüent transició energètica.

•

La globalització i la interconnexió planetària inevitable, permanent i intensa a nivell polític, social,
cultural i econòmic.

•

El gran creixement d'algunes economies emergents i l'envelliment i el debilitament d’altres més
madures.

•

Major freqüència d'esdeveniments disruptius globals (per exemple, pandèmies, ciberatacs, crisis
ambientals, guerres comercials, etc.).

•

El canvi en els patrons i models de consum, treball, producció i cadena de subministrament
vinculats a la híper-digitalització de la societat.

•

La creixent maduresa d'algunes tecnologies disruptives en els processos productius (3D,
robotització).

•

Els nous esquemes de mobilitat (autonomia, compartició, tecnologia, mobilitat elèctrica).

A aquests factors cal afegir d’altres reptes propis del sector portuari com són, entre d’altres, l'augment de la
mida dels vaixells, la verticalització i consolidació d'agents, la digitalització del sector i del comerç, la
sobreofreta infrastructural en alguns segments del negoci, l'ús creixent de noves rutes marítimes,
l'automatització de terminals i la sobrepressió urbana que pateixen els ports-ciutat.
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El principal motor de creixement de l’activitat al port des dels anys vuitanta ha estat el
l’evolució positiva del comerç exterior marítim espanyol que ha crescut exponencialment
gràcies a la conjunció d’una multitud de factors entre els que destaquen els següents:
Liberalització comercial i intensificació de la globalització
Desplaçament de la inversió i de la producció industrial cap a Àsia
Contenerització de tot tipus de productes
Creixement del tràfic d’hidrocarburs
Creixement dels tràfics dels sectors de l’automoció i químic
Els darrers vint anys també creixeren de manera significativa els tràfics de passatgers,
sobretot els de creuers i la logística associada a la importació (i en menor mesura
exportació) de productes de consum acabats o preparats per a la pre-comercialització).
El comerç exterior marítim europeu, centrat en els intercanvis amb Àsia de contenidors,
vehicles acabats i hidrocarburs, va créixer dels anys vuitanta fins al 2008 a un ritme molt
superior al que ho feu el PIB Europeu i mundial. La crisi del 2008 fou el punt d’inflexió
d’aquesta evolució i des d’aleshores aquest tràfic s’ha estancat i recentment fins i tot ha
disminuït. Les tendències que aquí presentem indiquen un canvi de paradigma i
confirmen que difícilment tornarem als creixements que es varen produir des de principis
dels vuitanta fins la crisi financera del 2008.
Ens trobem doncs en un nou escenari que la crisi del Covid-19 accelerarà.

1. Tendències en Medi Ambient i Energia

El conjunt de tendències identificades en el capítol Medi Ambient i Energia provocarà una forta transformació
d'alguns dels principals sectors econòmics de generació de càrrega marítima. En particular, els sectors més
afectats seran l'energètic (amb un procés de transició energètica que impactarà en importants àrees com són
les refineries, la indústria pesada o la indústria química bàsica), l’automoció i la resta de sectors relacionats
amb la mobilitat i, posteriorment, la indústria química de procés. Aquests sectors patiran canvis en els models
productius (incloent el tancament de plantes), re-localitzacions i transformació dels seus esquemes de
comercialització i venda.
L'evolució cap a una economia sostenible amb fonts d'energia renovables i el descens gradual de la indústria
vinculada al petroli anirà acompanyada d’una transformació del mix energètic en què es multiplicaran les
fonts de producció i emmagatzematge energètic (solar, eòlica, bateries, hidrogen, metà, GNL, amoníac, etc.).
Es produirà també un procés de re-localització que afectarà especialment la indústria pesada (siderúrgia,
química bàsica, ciment, etc.), altament dependent del preu de l'energia i que haurà de conviure amb una
pressió creixent per limitar les emissions de diòxid de carboni. Probablement, algunes es traslladaran a
localitzacions amb un cost energètic baix.
Per últim, cal destacar l'auge de l'economia circular. El reciclatge i la reutilització de productes pot provocar
una reducció de les necessitats i dependència exterior de certes matèries primeres (per exemple, acer i
alumini) que veuran reduïda la seva demanda de transport internacional.
A nivell de tràfics portuaris aquest conjunt de tendències en matèria de medi ambient i energia tindran un
impacte negatiu en el transport de granels líquids i sòlids (amb algunes excepcions). Indirectament aquestes
tendències també impactaran en la demanda del segment de contenidors i vehicles acabats. Ambdós sectors
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generaran menys necessitats de transport a Europa com a conseqüència de l’economia circular i la transició
cap a la mobilitat elèctrica i compartida.
2. Tendències Socials i de Consum

Aquestes tendències apunten cap a una menor demanda de béns com a resultat de la “servitització” del
consum (compra i gaudi de béns virtuals en lloc de béns físics), els nous models de treball i oci que
desenvoluparan les generacions futures i la conscienciació de l'afectació que la nostra activitat té sobre el
planeta. Això reduirà, encara que de forma limitada, el comerç exterior i l'intercanvi de béns.
Un cop se superi l'impacte temporal inicial provocat pel COVID-19, els nous models de treball-oci promouran
l'aparició de noves formes de turisme i el seu creixement, així com el de les activitats nàutiques i el tràfic de
creuers. A més, en aquest darrer segment, s’observarà una participació cada vegada més significativa de
visitants asiàtics i d’altres geografies amb alt poder adquisitiu.
El comerç electrònic per a la compra de béns físics creixerà en pràcticament tots els sectors, la qual cosa pot
impulsar lleugerament a l’alça el comerç internacional i tensionar, encara més, les cadenes logístiques.
La ràpida penetració del teletreball degut al COVID-19 contribuirà a canviar la mobilitat quotidiana de les
persones, reduint-se l'ús del transport i el consum d'hidrocarburs, dos tràfics rellevants a nivell europeu, i
modificant determinats models de consum associats a la feina al domicili en comptes de l’oficina.
3. Tendències en Macroeconomia i Geopolítica

En els propers anys s'espera un estancament de l'economia europea com a resultat de la des-industrialització,
l'envelliment de la seva població, la dificultat de liderar la transició cap a una economia sostenible i els
conflictes per reconduir el projecte de construcció europeu. La crisi del d-19 accelerarà aquest estancament.
Les tensions entre els socis del nord i del sud de la Unió Europea obligaran a ambdós blocs a reestructurar la
seva relació socioeconòmica en termes de deute, sistema de pensions, migracions i sistemes de protecció
social. La necessitat d'evolucionar cap a una economia sostenible comportarà com a peatge l'aparició de nous
conflictes socials lligats a la reestructuració d'algunes indústries i models socials. L'economia comunitària
experimentarà un creixement molt moderat, generant una desacceleració del tràfic portuari de mercaderies
per sota de les taxes de les darreres dècades. Tot això en un context geopolític multipolar incert.
Europa tindrà l'oportunitat d'aprofitar l'augment esperat del comerç amb geografies amb un elevat potencial
demogràfic com l'Àfrica, que històricament no han jugat un paper rellevant en el panorama mundial de
comerç. Amb aquesta finalitat, Europa haurà d’adoptar un posicionament competitiu sòlid com a soci
comercial i institucional (a nivell humanitari i polític) en front d’altres blocs econòmics, principalment asiàtics,
que avui lideren la inversió al continent africà.
4. Tendències en Cadena Logística

Les noves tecnologies i plataformes (comerç electrònic, blockchain, Internet de les Coses) afavoreixen el
creixement del comerç internacional en el seu conjunt i potencien l'intercanvi de mercaderies. Les noves
tecnologies seguiran reduint substancialment els costos logístics respecte al nivell actual. Milloraran la
resposta "logística" a les necessitats del mercat gràcies a la digitalització de la cadena de subministrament i
l'eliminació d'intermediaris ineficients, oferint temps de trànsit cada vegada més eficients, una cartera major
de productes i models de comercialització nous.
L'aparició de models productius nous a partir de la impressió 3D o la robotització, en canvi, provocarà una
reducció del comerç internacional de productes acabats, i a la vegada pot fomentar la re-localització d'alguns
sectors productius.
Els ports hauran d’adoptar un nou paper en la cadena logística si no volen ser superats per la transformació
digital. Aquest nou paper ha de permetre als ports ser prescriptors i líders del desenvolupament de la logística
metropolitana, participant proactivament en plataformes tecnològiques privades de comercialització,
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gestionant accessos i promovent noves formes de transport (autònom, elèctric, etc.) entre el port, la ciutat i
les seves àrees logístiques circumdants.
En aquest context, com a resultat de la creixent interconnexió planetària, haurem de conviure amb major
freqüència amb esdeveniments disruptius (pandèmies, ciberatacs, catàstrofes naturals) que pertorben els
processos productius i logístics dels subministraments (des de l'oferta a la demanda) de forma significativa.
L'ecosistema logístic haurà de transformar-se i adoptar estratègies que permetin respondre a aquests
esdeveniments d'una manera flexible i resilient.
Les últimes dècades s’ha viscut un procés de concentració, tant horitzontal (entre empreses navilieres,
terminalistes, empreses ferroviàries i operadors logístics) com vertical (per exemple, a nivell marítim les
companyies navilieres exercint, al mateix temps, d’empresa estibadora, operador ferroviari i operador logístic)
que es mantindrà i creixerà en el futur i que distorsionarà l’equilibri sectorial de forces. Cal veure si nous actors
de fora del sistema logístic tradicional (empreses de comerç electrònic per exemple) podran penetrar en
aquest ecosistema i diversificar l'oferta dels proveïdors logístics.
5. Tendències en el Sector Marítim i Portuari
Les tendències identificades del sector marítim i portuari no tindran un impacte significatiu en el volum de
tràfic portuari a Europa, però sí que alteraran el panorama competitiu entre els diferents ports. Les noves
tendències presenten riscos i oportunitats per posicionar millor uns ports enfront d’altres en el seu context
geogràfic. Aquells que s'allunyin de la comoditització de la infraestructura i s'adaptin de manera més flexible
als requeriments globals i particulars dels usuaris del seu ecosistema, protegiran millor les quotes de mercat
actuals. En aquest sentit, una oferta de serveis de valor afegit (basada per exemple en una gestió de la
informació i de les dades molt eficient), la consolidació d’aliances potents amb agents decisius per ancorar la
càrrega i la inserció en les plataformes privades de comercialització i coordinació del transport marítim i de la
logística, seran aspectes rellevants pels ports en un sector amb competència creixent i sobrecapacitat.
El futur del sector també està molt condicionat por dos factors d’evolució incerta. El primer, ja citat en el punt
anterior, és la possible intensificació del nivell de concentració en el sector, especialment entre els armadors.
Actualment l’oferta marítima entre Àsia i la Mediterrània es concentra en tres grans aliances i en el sector
terminalista quatre grans grups (Hutchison, APMT, PSA i Dubai Ports) concentren la gestió de les principals
terminals portuàries al món. També és possible, però, que en els propers anys actors nous de menors
dimensions i més dinàmics puguin introduir-se en el sector fent competència als players tradicionals.
El segon, és l’evolució també incerta de les dimensions màximes dels vaixells i de les escales als grans ports
marítims intercontinentals. D’una banda, és previsible que als grans ports les escales de vaixells portacontenidors, creuers, car carriers, ferris, tanquers, etc. corresponguin cada vegada més als vaixells de majors
dimensions, deixant els més petits i mitjans per rutes marítimes i ports secundaris. De l’altra, és difícil preveure
avui quin serà l’increment de les dimensions màximes dels vaixells dels principals segments de càrrega. Avui
dia, els de majors dimensions tenen una capacitat de més de 23.000 TEU, més de 8.000 cotxes, més de 6.000
passatgers de creuer per citar tres dels principals segments de tràfic del Port de Barcelona. Segons molts
estudis, la reducció de costos i la generació d’economies d’escala gràcies a l’increment de la dimensió dels
vaixells és discutible a partir de determinades mides assolides ja anys enrere.
A continuació, es descriuen amb més detall, les tendències concretes identificades de cada àmbit i es mostra
el seu impacte esperat en el Port de Barcelona en l'horitzó 2025.
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2.2.1 Tendències mediambientals i d’energia
Canvi climàtic: La temperatura mitjana de la superfície del planeta ha augmentat aproximadament 0,9ºC des
de finals del segle XIX, en gran mesura per l'augment de diòxid de carboni i altres emissions fruit de l’activitat
humana. Tot i que molts governs i empreses tenen com a objectiu reduir les emissions, encara s’espera un
escalfament major els propers anys, amb el conseqüent augment del nivell del mar i un clima amb episodis
extrems cada cop més freqüents. Els impactes principals d’aquesta tendència en el Port són els següents:
-

Polítiques públiques centrades en la sostenibilitat i en la lluita contra el canvi climàtic

-

Reducció substancial de l’impacte de l’activitat portuària en el canvi climàtic com a conseqüència de
l’adopció de mesures encaminades a reduir les emissions de GEH

-

Inversió recurrent en millora i reparació d’infraestructures (dics, rebliments, etc.)

-

Interrupcions més freqüents de l’operativa per episodis climàtics extrems
Valoració de l’impacte al 2025
Baix

Mitjà

Elevat

Mix energètic més sostenible: S’espera que el consum d’energia augmenti un 50% entre 2018 i 2050,
potenciat principalment pels països que no pertanyen a la OCDE9. En els països més desenvolupats,
l’increment de l’eficiència energètica estabilitzarà el seu consum. Si es compleixen els acords de Paris del 2015,
s’espera que les energies renovables siguin la principal font d’energia al 2050 i l’electrificació serà l’estrella
emergent. Els canvis legislatius, millores tecnològiques, conscienciació ciutadana, i majors inversions en
energia solar i eòlica fan que l’energia renovable sigui cada dia més assequible i competitiva. Aquest procés es
produeix en detriment de l’energia fòssil on es comença a evidenciar una aturada de les inversions. Els
impactes d’aquesta tendència en el Port de Barcelona són els següents:
-

Disminució de les importacions de productes fòssils (hidrocarburs) excepte GNL i en un primer estadi
benzina en substitució del gasoil. Decreixement activitats de blending.

-

Demanda de connexions a la xarxa elèctrica (Power to Ship, electrolineres, etc.)

-

Increment del preu de l’electricitat que dificultarà les activitats de les indústries de ciment, clínquer i
productes siderúrgics. Una taxació futura més exigent del CO2 també els hi afectaria greument.
Valoració de l’impacte al 2025
Baix

9

Mitjà

Elevat

Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic
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Increment de la mobilitat elèctrica: El transport és el responsable d’una bona part del consum de
combustibles fòssils i s’espera que s’incrementi en els propers anys a nivell global. A Europa però l’evolució
serà diferent. La transició cap a les energies renovables situa a la mobilitat elèctrica al centre dels esforços de
la indústria del transport, tot i que també es comencen a testejar altres combustibles com ara l’hidrogen. Creix
i, encara ho farà més al futur, la mobilitat elèctrica personal en detriment del cotxe. La transició cap a la
mobilitat elèctrica no només afecta les emissions sinó que també influeix en la geografia de la producció
d'automòbils i la seva cadena de valor. Europa és actualment el segon productor mundial de cotxes després
de la Xina, però s’espera una disminució de la seva quota de mercat per l’aparició del vehicle elèctric. A més
dels automòbils elèctrics, altres mitjans de transport com scooters, ciclomotors, bicicletes, autobusos, trens i
vaixells també s’alimenten cada vegada més amb electricitat. Els impactes principals d’aquesta tendència en
el Port de Barcelona són els següents:
-

Disminució de les importacions de productes fòssils (hidrocarburs)

-

Decreixement d’exportació i importació de peces d’automoció ja que els vehicles elèctrics necessiten
moltes menys peces que els de combustió fòssil

-

Increment dels tràfics associats a la mobilitat elèctrica personal (patinets, scooters, cadires elèctriques
per persones amb problemes de mobilitat, motos, etc.) i a les bateries.

-

Retrocés de l’industria europea d’automoció. Reducció de les exportacions de cotxes i possible
increment de les importacions de vehicles elèctrics.
Valoració de l’impacte al 2025
Baix

Mitjà

Elevat

Increment de producció de productes químics mitjançant energies renovables: Amb la substitució de
productes basats en fòssils per productes Bio amb una menor petjada de carboni la indústria química pot fer
una gran contribució als objectius climàtics globals. Els sectors industrials químics i plàstics poden substituir
progressivament el carboni procedent d’hidrocarburs fòssils per una font renovable a partir de biomassa o
reciclat a partir de residus. Globalment, els governs i les empreses privades estan donant suport i invertint en
la transformació de la indústria química. La majoria dels grans productors químics i farmacèutics han situat la
sostenibilitat a dalt de tot de les seves agendes i han establert objectius per millorar la sostenibilitat dels seus
productes a mitjà i llarg termini. Els impactes d’aquesta tendència en el Port de Barcelona són els següents:
-

Fluxos comercials de productes químics menys fòssils

-

Augment de les importacions de productes químics bio
Valoració de l’impacte al 2025
Baix

Mitjà

Elevat

88

IV Pla Estratègic del Port de Barcelona 2021-2025

2.2.2 Tendències socials i de consum
Servitització de l’economia: La servitització és una tendència creixent dels patrons de consum que consisteix
en què els consumidors passen de la compra de productes físics, a l’adquisició de serveis, molts d’ells
audiovisuals i digitals. Una derivada d’aquesta tendència és que, en determinats sectors, els fabricants venen
cada cop més un servei i mantenen la propietat d’actius com impressores, camions, cotxes, grues, neveres,
motors de vaixells i sistemes de calefacció. En alguns casos, la servitització redueix la quantitat de productes,
com per exemple, Spotify o Netflix que han fet desaparèixer pràcticament els CDs. Aquesta tendència, tot i
que de forma embrionària creix també a Europa en el sector automoció, on s’espera que la propietat privada
d’un vehicle sigui substituïda gradualment per la propietat per part dels fabricants i proveïdors de mobilitat.
Els béns virtuals, de fàcil accés i cost baix són ideals a més per a la declinant classe mitjana europea amb menor
nivell d’ingressos i més envellida.
Els impactes d’aquesta tendència en el Port de Barcelona són els següents:
-

Menys tràfic de contenidors amb productes de consum, especialment electrònics i derivats, joguines
i d’altres bens vinculats a l’oci i la llar

-

Reducció en d’importació i exportació de cotxes fruit de la reducció de la propietat de vehicles privats

-

Creixement de tràfics de hardware i equips de telecomunicacions
Valoració de l’impacte al 2025
Baix

Mitjà

Elevat

Productes de proximitat: La conscienciació creixent sobre els efectes secundaris negatius de les cadenes de
valor globals condueix a un increment de la demanda de productes locals. Aquesta tendència és més forta en
el cas dels productes alimentaris, atès que aquests són més sostenibles i en molts casos també de més qualitat
en l’entorn proper. En moltes ciutats, especialment europees, s’han multiplicat les iniciatives per a l'agricultura
urbana i els mercats de productes locals. Els impactes d’aquesta tendència en el Port de Barcelona són els
següents:
-

Reducció del comerç de productes alimentaris

-

Increment de tràfics de ro-ro intramediterranis
Valoració de l’impacte al 2025

Baix

Mitjà

Elevat

“Post-work society” : El progrés tecnològic dispara la productivitat del treball d’una banda i la destrucció de
llocs de treball de l’altra. La tecnologia està eliminant moltes activitats manuals i rutinàries, principalment a
les fàbriques i oficines. És probable que robots d’intel·ligència artificial i cadenes de valor digitalitzades
suprimeixin encara més llocs de treball, delegant a l’ésser humà a d’altres tasques més relacionades amb el
control, manteniment i programació d’aquests robots. I, de retruc, incrementant l’ocupació en activitats
relacionades amb el lleure. A les societats desenvolupades els empleats valoren cada cop més un major
equilibri entre la vida laboral i personal. Algunes empreses també han adoptat setmanes de treball més curtes,
procés que l’automatització en curs encara pot accelerar més.
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Els impactes d’aquesta tendència en el Port de Barcelona són els següents:
-

Estancament de l’economia europea

-

Increment de les activitats d’oci
Valoració de l’impacte al 2025
Baix

Elevat

Mitjà

Increment del turisme: el creixement del turisme està profundament relacionat amb les perspectives de
creixement econòmic, la reducció de la jornada laboral i la reducció creixent dels costos de transport de
viatgers. L’increment del turisme les properes dècades serà impulsat especialment pel creixement econòmic
de les economies emergents. Malgrat l’aturada turística que ha implicat la crisi del Covid-19, a dos/ tres anys
vista, s’espera recuperar l’activitat del 2019 i fins i tot superar-la, sempre i quan la pandèmia no s’estengui
més enllà de del 2021 o apareguin noves crisis sanitàries greus. A un i dos anys vista la crisi del Covid-19
generarà un increment del turisme de proximitat en detriment del de llarga distància. Els turistes al món han
passat en poques dècades d’unes desenes de milions de persones a més de mil milions. No obstant això, hi ha
factors que frenen al mateix temps l’increment del turisme. Els seus efectes socials i ambientals negatius,
inherents a qualsevol activitat econòmica, es multipliquen amb la massificació, especialment a les "ciutats
patrimonials”.
Els impactes d’aquesta tendència en el Port de Barcelona són els següents:
-

Increment dels passatgers d’origen llunyans

-

Congestió de la mobilitat a l’actual accés al Moll Adossat

-

Oportunitat d’especialització en operacions turnaround

Valoració de l’impacte al 2025
Baix

Mitjà

Elevat
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2.2.3 Tendències macro-econòmiques, geopolítiques i disruptives globals
Creixement lent de les economies més desenvolupades: Les economies avançades occidentals, entre elles
Espanya i tot el sud d’Europa, fa una dècada que gaudeixen d’un creixement molt limitat, fins i tot durant els
anys de recuperació de la crisi del 2008. Alguns països, especialment els que tenen una població activa en
declivi, transitaran cap a un estancament perllongat o fins i tot decreixement. La crisi del Covid-19 accelerarà
encara més aquesta tendència, els impactes de la qual en el Port de Barcelona seran els següents:
-

Estabilització del transport marítim Europa-Àsia i Europa –Amèrica

-

Contracció del mercat europeu de contenidors
Valoració de l’impacte al 2025
Baix

Mitjà

Elevat

Consolidació de l’Extrem Orient com a centre econòmic i polític mundial: La crisi del Covid-19 ha posat de
manifest una vegada més el desplaçament del centre neuràlgic de l’economia mundial cap a l’Extrem Orient.
Aquesta situació es consolidarà encara més els propers anys, en detriment d’Occident, i es veurà reforçada
pel creixement d’altres blocs econòmics amb lligams econòmics estrets amb països com Xina i Corea, cas del
sud-est asiàtic, Índia i Àfrica.
Valoració de l’impacte al 2025
Baix

Mitjà

Elevat

Fort creixement econòmic dels mercats emergents: Les economies emergents han representat més del 70%
del creixement del PIB mundial durant els últims 15 anys segons les dades del Fons Monetari Internacional
(2017) i, a diferència de les economies avançades, s’espera que segueixin creixent de forma sostinguda una
vegada superat l’impacte del Covid-19. Els increments es concentraran als països africans, el sud est asiàtic, el
sub-continent indi i la Xina. Els principals motors del creixement de molts d’aquests països són l’increment
demogràfic, l’elevada productivitat, l’alta inversió domèstica i internacional, marcs legals cada vegada més
estables, mercats laborals competitius i una classe mitjana creixent. En conjunt, es preveu que el creixement
del PIB de les economies emergents continuï superant àmpliament el de les economies avançades durant les
pròximes dècades.
Els impactes d’aquesta tendència en el Port de Barcelona són els següents:
-

Increment en les exportacions de productes d’alt valor afegit cap a Orient

-

Increment dels intercanvis sud-sud (Àfrica, sud-est asiàtic, sub-continent indi, Centre i sud de la Xina).
Els grans fluxos de comerç mundial baixen de latitud

-

Increment dels intercanvis entre Europa i Àfrica
Valoració de l’impacte al 2025
Baix

Mitjà

Elevat
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Creixement del nacionalisme, populisme i proteccionisme: unes polítiques d’aquestes característiques
sostingudes en el temps, podrien comportar una reducció del creixement econòmic mundial, dificultar els
fluxos comercials entre països i restringir el comerç internacional. Recentment aquestes polítiques han estat
més habituals al món occidental que a la resta del planeta. Aquests han estat els efectes, per exemple, de les
mesures proteccionistes adoptades per l’Administració Trump, inclosa l’anomenada guerra tarifària contra la
Xina i d’altres països, alguns de la UE. A Europa, el Brexit probablement també comportarà efectes similars i
podria contribuir a una manca de cohesió de la UE intermitent i sostinguda en el temps. Els impactes d’aquesta
tendència en el Port de Barcelona són els següents:
-

Increment lleuger del comerç marítim europeu gràcies a una relació favorable Europa - Àsia en
detriment de la de E.E.U.U-Àsia i l’EEUU-Europa.

-

El nou pol comercial Àsia – Mediterrani – Àfrica també pot accelerar el comerç al Port de Barcelona.
Valoració de l’impacte al 2025
Baix

Mitjà

Elevat

Urbanització i creixement demogràfic a tot el món amb notables excepcions com Europa, Japó i la Xina:
S’espera que la població mundial creixi en les pròximes dècades fins assolir entre 10.000 i 11.000 milions de
persones. A partir d’aquí, segons les projeccions més fiables, la població mundial podria estabilitzar-se. Això
té conseqüències importants per les infraestructures, el consum d'energia i la quantitat de persones que
treballaran al món. El creixement de la població s’acompanya d’urbanització. Es preveu que el 2050 es dobli
la població de les ciutats, on hi viuran 7 de cada 10 habitants del planeta. Per tant, la construcció de grans
ciutats sostenibles és un repte clau i atrau grans inversions públiques i privades. A Europa, s'espera que la
població s’estabilitzi. Els impactes d’aquesta tendència són els següents:
-

Creixents intercanvis comercials globals

-

Increment de la demanda de materials de construcció

-

Increment de la demanda d’energia, d’energies renovables i dels seus equipaments
Valoració de l’impacte al 2025
Baix

Mitjà

Elevat

Creixement de l’economia blava: inclou totes les activitats econòmiques relacionades amb oceans, mars i
costes i actualment dona feina a més de 3,4 milions de persones a la UE. Els sectors principals innovadors i
d’alt creixement que s’espera que contribueixin al creixement de l’economia blava, inclouen: l’energia blava
(energia eòlica a alta mar, energia d’ones i marees), l’economia biotecnològica blava, la nàutica, minerals
marins i el turisme marí. Aquests sectors ofereixen un potencial de creixement i ocupació important. El
desenvolupament de l'economia blava té un impacte directe sobre els ports, ja que la majoria de les indústries
relacionades amb l'economia blava es desenvolupen o es basen en ports. Els impactes d’aquesta tendència en
el Port de Barcelona són els següents:
-

Diversificació de l’activitat logística-portuària

-

Impacte positiu sobre l’ocupació marítima local
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-

Interès pels espais portuaris d’activitats relacionades amb l’economia blava

-

Potencial de creixement alt de la indústria nàutica local
Valoració de l’impacte al 2025
Baix

Mitjà

Elevat

2.2.4 Tendències de les cadenes logístiques
Digitalització de les cadenes de subministrament: Totes les empreses de fabricació, comercialització i retail
estan implementant iniciatives de tot tipus per digitalitzar les cadenes de valor. Aquest procés cobreix tots els
aspectes de les cadenes, incloses les transaccions financeres mitjançant tecnologies Blockchain, els tràmits
duaners, l’elecció del mode de transport i ruta en temps real, l'emmagatzematge i el transport automatitzat,
el seguiment a través de sensors, l’agrupament de càrregues i la gestió d’estocs aprofitant l’Internet físic i la
predicció avançada gràcies a la intel·ligència artificial (IA). La planificació en temps real permet una reacció àgil
i flexible al canvi de demanda i oferta. La digitalització permet millorar les cadenes de subministrament en
costos, velocitat de lliurament, flexibilitat i empremta ecològica. Tot i que les cadenes de subministrament
s’hagin agilitzat amb la digitalització, altres fenòmens disruptius com ara el COVID-19 o les guerres comercials,
poden dificultar i trencar provisionalment o durant períodes de temps relativament perllongats algunes
cadenes globals. Els impactes d’aquesta tendència en el Port són els següents:
-

Increment lleuger del comerç a causa de la reducció dels costos de les cadenes de subministrament

-

Aparició de nous players logístics de perfil tecnològic

-

Eliminació de llocs de treball no qualificats i increment de l’ocupació logística-tecnològica
Valoració de l’impacte al 2025
Baix

Mitjà

Elevat

Creixement del comerç electrònic: Els preus més competitius de la compra online, un millor accés a Internet,
l’ús de la IA per a la gestió d’estocs i del transport, la major oferta de productes en línia i la cerca d’un major
confort en la compra, estan fent créixer el comerç electrònic. En molts sectors a Espanya i Europa està creixent
més d’un 20% anual. A El COVID-19 serà un fort accelerador d’aquesta tendència que tindrà els següents
impactes en el port:
-

Major demanda d’espai per a centres de distribució i magatzems

-

Majors exigències de flexibilitat, agilitat i preu a tots els proveïdors de la cadena logística

-

Creixement molt elevat de l’ocupació logística en períodes punta (Nadal, Black Friday, dia dels solters)

-

Digitalització creixent de les operacions portuàries
Valoració de l’impacte al 2025
Baix

Mitjà

Elevat

93

IV Pla Estratègic del Port de Barcelona 2021-2025
Increment de la circularitat de les cadenes de subministrament: S'entén per cadena de subministrament
circular aquella en què els recursos utilitzats per a la producció entren en un bucle tancat de producció,
reciclatge i reutilització. Actualment, i en un context de major consciència mediambiental, hi ha un augment
de la circularitat de les cadenes de subministrament. El model de producció lineal del segle XX ha permès un
fort creixement econòmic en les darreres dècades, però aquest creixement s’està posant en qüestió pel seu
impacte negatiu en la sostenibilitat.
El model circular és l’alternativa ecològica a aquest model lineal. Les emissions de GEH no disminueixen a la
velocitat necessària per assolir els objectius climàtics globals i l’ús d’energies renovables es calcula que només
pot reduir aquestes emissions un 55%, de manera que el 45% restant dependrà de com fabriquem, utilitzem i
re-utilitzem els productes. L’objectiu intermedi és augmentar la quota de reciclatge, mentre que l’objectiu
final és eliminar els residus del tot. Un camp on la generació de residus és molt elevada és el de l’electrònica.
Els impactes d’aquesta tendència en el Port són els següents:
-

Reducció de les exportacions i importacions de residus

-

Reducció de matèries primeres importades i exportades

-

Oportunitat per crear centres de reciclatge de determinades matèries i bases portuàries d’economia
circular
Valoració de l’impacte al 2025
Baix

Mitjà

Elevat

Fabricació amb impressores 3D: la fabricació additiva mitjançant impressió 3D consisteix en la creació
d'objectes a partir de dades 3D, capa sobre capa. Es tracta d’una tecnologia disruptiva perquè permet la
producció directa a partir de dissenys digitals, reduint els costos d’elaboració de productes a mida i permetent
als usuaris privats i industrials dissenyar i produir els seus propis productes. Algunes impressores 3D seran
atractives per a les llars, d’altres per a usuaris industrials. La impressió 3D està íntimament relacionada amb
el comerç electrònic ja que els productors poden dissenyar productes, adaptar-los i fer-los sota demanda i
vendre’ls a nivell mundial sense tenir costos fixos elevats. La taxa de creixement anual de la inversió en
impressió 3D ha estat del 29% en el període 2011-2016, enfront del 9,7% de mitjana del creixement global de
la inversió en màquines tradicionals. Els impactes d’aquesta tendència al port són els següents:
-

Reducció dels tràfics intercontinental de productes acabats

-

Increment d’importació de matèries primeres i creixement de l’economia circular
Valoració de l’impacte al 2025
Baix

Mitjà

Elevat

Increment del transport autònom de mercaderies: Els principals avantatges dels camions autònoms són la
reducció de costos d’explotació, accidents i emissions de GEH. El principal factor limitant per la difusió del
camió autònom és ja el marc regulatori, que s’ha d’adaptar per permetre que aquests puguin circular per les
vies públiques. Tanmateix, s’han d’adaptar parcialment també les infraestructures, procés habitualment força
lent. A diferència del que passa amb el transport per carretera, en l’àmbit marítim l’impacte del transport
autònom és menor ja que els costos de les tripulacions són gairebé irrellevants en relació als costos globals
del sector. Els impactes d’aquesta tendència al port són els següents:
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-

Lleuger increment del comerç a causa de la reducció de costos fruit de l’automatització

-

Creixement dels tràfics de Short Sea Shipping

-

Necessitat d’adaptar les vies de comunicació terrestres portuàries al transport autònom
Valoració de l’impacte al 2025
Baix

Mitjà

Elevat

2.2.5 Tendències marítimes i portuàries
Increment moderat de la dimensió dels vaixells. La mida dels portacontenidors ha augmentat
exponencialment durant les darreres dècades. La majoria d'estudis apunten a que encara hi ha cert marge de
creixement de la mida dels portacontenidors, tot i que la majoria d’experts calculen que s’estabilitzaran al
voltant dels 30.000 TEU, amb unes dimensiones aproximades de 17 metres de calat, 425 metres d’eslora i 65
metres de mànega.
La mida del vaixells de líquids a dojo també ha augmentat en les darreres dècades amb l’excepció dels tanquers
de petroli. Tenint en compte l’envelliment de la flota vaixells de càrrega a dojo petits, s’espera una progressiva
substitució per vaixells més grans, tot i que no creixerien les dimensions i capacitat màxima. Els vaixells ro-ro,
ro-pax i ferris en general, també han incrementat les seves mides i capacitat de càrrega les darreres dècades.
Pel que fa els creuers, en menys de 30 anys, la capacitat dels vaixells ha passat de 2.000 passatgers a més de
6.000. L’ús d’aquests mega vaixells de creuers permet a la indústria beneficiar-se d’economies d’escala i
incorporar funcions, espais d’entreteniment i comoditats més diverses. La decisió d’incrementar la mida dels
vaixells de lleure xoca amb limitacions de la infraestructura marítima i portuària i la "capacitat de càrrega"
turística d’alguns destins. Malgrat aquests inconvenients, la majoria d’experts coincidien abans del Covid-19
que la tendència a l’augment de la mida del vaixell de creuers continuaria. És possible, però, que la crisis del
COVID-19 retardi o, fins i tot, aturi l’aparició de vaixells de creuer més grans que els actuals, almenys a curt i
mitjà termini.
-

Reducció d’escales, concentració dels tràfics i pics de demanda

-

Pressió per expandir infraestructures i equipaments i tensió i saturació en l’operativa logísticaportuària

-

Poder creixent de negociació dels armadors
Valoració de l’impacte al 2025
Baix

Mitjà

Elevat

Concentració i cooperació entre navilieres: La concentració i la cooperació en el transport de contenidors
augmenta a través de fusions i adquisicions d’empreses, aliances i altres formes d’acords. La consolidació ha
reduït els costos de transport però també ha augmentat la sobrecapacitat i reduït en certs àmbits la
competència, per exemple en el transport euro-asiàtic. Actualment, hi ha tres grans aliances que controlen
gran part del mercat. Els grans carregadors i alguns operadors logístics globals gaudeixen cada vegada més
d’un major control de les cadenes logístiques i incideixen directament en la decisió sobre l’encaminament de
fluxos també per via marítima. En l’àmbit dels creuers també, pocs grups empresarials controlen bona part
del mercat. En l’àmbit dels ferris la situació és similar. Els impactes d’aquesta tendència són els següents:
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-

Increment del percentatge d’escales amb xifres de moviments de càrrega i descàrrega molt elevades

-

Reducció del nombre d’escales i volatilitat del transbordament

-

Creixent poder dels armadors i grans carregadors

-

Canvis més freqüents de rotacions i ports d’escala de les línies marítimes

-

Pèrdua de capacitat negociadora dels ports
Valoració de l’impacte al 2025
Baix

Mitjà

Elevat

Noves rutes de transport: Europa i, en particular, la regió mediterrània, s’han convertit en un punt de pas
obligat dels intercanvis comercials Europa/Nord d’Àfrica – Àsia que són els fluxos intercontinentals que varen
créixer més en aquest nou segle fins l’esclat de la crisi del 2008. Aquesta posició comportà l’aparició de
diferents centres de transbordament mediterranis a mitjans dels anys noranta. El més recent, el Port de Pireu.
En els propers anys es consolidaran tres noves rutes que també vehicularan part d’aquests intercanvis
comercials: el ferrocarril euro-asiàtic, la Ruta Àrtica i els serveis a través de la ruta del Cap de Bona Esperança.
Aquestes noves rutes reduiran a llarg termini el volum de transbordament que es gestiona als ports europeus
mediterranis. A més, el ferrocarril de llarga distància està guanyant poc a poc una part del comerç Europa
(especialment Est i Nord d’Europa-Àsia). El desenvolupament de serveis ferroviaris entre aquests continents,
s’ha impulsat mitjançant el Belt and Road Initiative (BRI), finançat pel govern Xinès. Els darrers anys, els volums
de mercaderies ferroviàries en aquesta ruta han experimentat un fort augment, passant d’uns 25.000 TEU al
2014 a uns 500.000 TEU el 2019. Es preveu un creixement d’aquests volums, tot i que segurament seguiran
sent molt inferiors als més de 20 milions de TEUs que es transporten per via marítima entre Àsia i Europa via
la ruta del Canal de Suez. De fet, molts dels tràfics intercontinentals captats pel ferrocarril durant la crisi del
Covid-19 provenen del transport aeri. Els impactes d’aquesta tendència a Barcelona són els següents:
-

Increment de tràfics ferroviaris internacionals

-

Petita reducció dels tràfics marítims via el canal de Suez en favor d’altres rutes
Valoració de l’impacte al 2025
Baix

Mitjà

Elevat

Automatització de terminals: Segons les dades de la UNTCAD (2018), tan sols l'1% de les terminals portuàries
estan completament automatitzades i un 2% es consideren semi-automatitzades. Al món hi ha més de
quaranta terminals parcialment o totalment automatitzades, una dotzena de les quals es troben a Europa.
Malgrat que només ho estan un 3% de les de contenidors, aquest percentatge creix ràpidament. També s’estan
automatitzant operacions de tot tipus a terminals de segments diferents (ro-ro, contenidors, cotxes, creuers)
com ara les portes, escanejat, operacions ferroviàries, etc. Els impactes d’aquesta tendència són molt variats:
-

Agilització de processos i operativa. Major eficiència.

-

Possibilitat de planificar millor l’operativa portuària

-

Reducció de costos
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-

Reducció de flexibilitat

-

Igualació de les ofertes portuàries
Valoració de l’impacte al 2025
Baix

Mitjà

Elevat

Digitalització de processos i operacions: el procés de digitalització al sector portuari va fer un primer salt
endavant amb el desenvolupament dels coneguts com a port community systems durant els anys noranta. Al
sector logístic en els anys posteriors multitud de processos s’han digitalitzat. El ciberatac del 2017 mostrà la
gran dependència del sector marítim de la digitalització. El procés però és imparable i gairebé qualsevol
aspecte i baula de la cadena logística ha entrat en un procés de digitalització imparable. La crisi del Covid-19
accelerà encara més, si això era possible, aquesta evolució.
-

Cert increment del comerç de determinats productes gràcies a la reducció costos

-

Major transparència

-

Major implicació dels carregadors en la cadena logística

-

Guanys de competitivitat rellevants pels early adopters de les innovacions i processos de digitalització.
Valoració de l’impacte al 2025

Baix

Mitjà

Elevat

Contenerització: Actualment, els contenidors representen aproximadament el 20% del total del comerç
marítim si ho mesurem en tones. Un augment notable si ho comparem amb el 7% del 1985. La penetració del
contenidor s’ha estabilitzat lleugerament els darrers anys i hi ha dubtes sobre la capacitat del contenidor
d’atraure nous tràfics que avui en dia es transporten en d’altres envasos. L’agro-alimentari, la ferralla, la
mobilitat elèctrica personal, els equips de telecomunicacions són sectors on l’increment de la contenerització
encara és possible. Alguns d’aquests tràfics tenen una forta implantació al hinterland del Port de Barcelona.
-

Increment lleuger del tràfic de contenidors

-

Transvasament lleuger de tràfics de sòlids i líquids a dojo cap al contenidor

-

Nous tràfics agroalimentaris en reefer. Especialment per la indústria càrnica, desencadenant també
un increment de tràfics de sòlids a dojo
Valoració de l’impacte al 2025

Baix

Mitjà

Elevat

Mix més sostenible de combustible dels vaixells: L’abril de 2018, l’Organització Marítima Internacional (OMI)
va acordar una reducció de les emissions de GEH de com a mínim un 50% el 2050 (respecte als nivells del 2018)
i el 2020 ha entrat en vigor un nou límit en relació al contingut de sofre del fuel marí. Aquesta tendència
comportarà un increment de l’ús de combustibles més sostenibles, com ara el GNL, l’hidrogen i els bio97
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combustibles. Això té un impacte directe sobre les operacions de bunkering i els fluxos massius de líquids a
dojo als ports. Creix també arreu l’electrificació de molls i l’ús de bateries elèctriques en vaixells i rutes de
curta durada (SSS, vies navegables interiors). Els impactes d’aquesta tendència al port són els següents:
-

Reducció del tràfic de fueloil

-

Increment de tràfic i d’operacions de bunkering de LNG

-

Increment de tràfic de combustibles baixos en sulfur i d’activitats de blending

-

Multiplicació d’activitats de recerca locals i internacionals sobre combustibles nets
Valoració de l’impacte al 2025

Baix

Mitjà

Elevat

Major sensibilització dels grups d’interès i, de la ciutadania en particular, sobre els impactes de l’activitat
portuària: Els habitants propers als port-ciutat són cada cop més conscients dels impactes positius i negatius
de l’activitat portuària: generació d’ocupació, millora de la competitivitat de les empreses, increment de
l’atractiu de la ciutat però també contaminació i congestió viària. Els grups d'interès participen del debat sobre
projectes portuaris i s’hi involucren directament. Això requereix un enfocament inclusiu per al
desenvolupament de noves iniciatives i infraestructures portuàries. Algunes activitats portuàries tradicionals
s’enfronten a una creixent oposició de part de la ciutadania i s’espera que aquesta tendència es profunditzi
els propers anys. Els impactes d’aquesta tendència són els següents:
-

Major integració port-ciutat i permeabilització de l’espai portuari

-

Major transparència i participació pública en projectes portuaris

-

Cessió d’espais portuaris en favor de la ciutat

-

Política de comunicació activa i sistemàtica

-

Increment de recursos per fer front a les externalitats de l’activitat portuària

-

Pressió per incrementar la intermodalitat i reduir la congestió viària
Valoració de l’impacte al 2025

Baix

Mitjà

Elevat

Increment de la competència entre ports, aliances i terminals portuàries i intermodals: la sobrecapacitat
sistèmica a la Mediterrània que es feu evident a partir de la crisi del 2008 s’ha accentuat amb la crisi del Covid19. És especialment acusada en el sector dels contenidors, tot i que comença a produir-se també en d’altres
segments de mercat com poden ser els ferris, zones logístiques, creuers i terminals de cotxes. Darrerament
també, en el vessant terrestre, en l’àmbit de les terminals intermodals. Això impulsarà una competència
aferrissada i en alguns segments reestructuracions i aliances entre ports i terminals. Els impactes d’aquesta
tendència són els següents:
-

“Comoditització” dels ports i major llibertat d’elecció de carregadors, operadors logístics i armadors

-

Competitivitat aferrissada entre terminals al Mediterrani i reducció de marges empresarials
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-

Competitivitat entre infraestructures logístiques intermodals

-

Tancament d’instal·lacions deficitàries

-

Especialització de determinades ofertes portuàries
Valoració de l’impacte al 2025

Baix

Mitjà

Elevat

2.2.6 Tendències provocades pel Covid-19
La pandèmia del Covid-19 (que va esclatar en ple procés d’elaboració del present document) està tenint un
fort impacte en l'economia i en el sector portuari. Els efectes finals d'aquesta pandèmia encara són incerts,
però s'espera que actuï bàsicament com a accelerador d'algunes de les tendències observades. D'una banda,
el creixement del comerç electrònic i la digitalització de les cadenes logístiques s'accelerarà. D'altra banda,
sectors que ja s'enfrontaven a reptes significatius, com els hidrocarburs i l'automoció, poden accelerar la seva
transformació. Per contra, la pandèmia significarà un nou impuls al desenvolupament de la mobilitat elèctrica
personal, i també de les energies renovables. Els sectors de l’oci i del transport de passatgers (ferris i
creueristes), enormement afectats, trigaran un parell o tres anys a recuperar els nivells d'activitat pre-crisi
sempre i quan la situació sanitària no s’agreugi de nou més enllà del 2021. A mitjà i llarg termini (2030-2040),
però, no s'espera que alteri el curs del sector dels darrers anys en continu progrés. Els impactes d’aquesta
tendència en el Port de Barcelona són els següents:
-

Contracció del mercat europeu de contenidors

-

Estancament de les escales de creuers

-

Reducció del tràfic de cotxes, especialment d’exportació

-

Reducció de marges de les concessionàries i clients del port
Valoració de l’impacte al 2025

Baix

Mitjà

Elevat
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L’impacte potencial d’aquest conjunt de tendències en el sector portuari i al Port de Barcelona en l’horitzó
2025 es resumeix a la següent taula.

Figura 14 – Avaluació del risc per segments de tràfic i activitats del Port de Barcelona. Font: APB.

En favor del Port de Barcelona, cal destacar que es tracta, com hem vist, d’un port molt diversificat. La seva
alta diversificació és destacable gràcies a les activitats logístiques i als negocis associats al clúster nàutic, l'oci
i el turisme que presenten bones perspectives de futur, un cop superada la crisi generada pel COVID-19. El
port comercial no té una elevada dependència del tràfic de combustibles fòssils ni d’activitats industrials de
generació d'energia basades en aquests combustibles, que són segments de negoci que tendeixen clarament
a reduir-se en el futur. A més, el port comercial serveix un hinterland (nord-est peninsular especialment)
diversificat també industrialment amb tràfics en contenidor i a dojo (especialment sòlid) amb bones
perspectives de futur. El sector de l'automoció i els líquids a dojo petrolífers generen més incògnites.
En aquest context, el Port té l'oportunitat d'identificar i atreure noves càrregues (equips de mobilitat elèctrica
i de telecomunicacions, agroalimentari, hidrogen o els biocombustibles) i implantar noves activitats (logística
metropolitana enfocada al comerç electrònic, indústries circulars, generació d'energies renovables, centres

100

IV Pla Estratègic del Port de Barcelona 2021-2025
d'innovació i tecnologia, i activitats relacionades amb l'oci i els creueristes) per accelerar la transició del seu
ecosistema cap a noves activitats que maximitzen l'ús d'espais actuals.
Sens dubte, un dels reptes més complexos de futur serà la re-definició d'usos i espais del Port. El possible
estancament del tràfic al voltant dels valors del 2007, la millora de la productivitat en molls i patis, les
necessitats d'espai per a noves activitats (logístiques, comercials, immobiliàries) i la pressió urbana entre
d'altres, requeriran probablement una re-configuració d'espais i concessions diferents a l'actual, especialment
a llarg termini. A l’horitzó 2040, probablement hauria de limitar-se el desenvolupament de noves
infraestructures destinades a la càrrega/descàrrega i readaptar els espais que estan finalitzant el seu període
concessional a d’altres activitats no centrades en l’estiba i desestiba de mercaderies. L'ús d'aquest espai per a
noves activitats de valor pot suposar un canvi de paradigma i un repte rellevant per la comunitat logísticaportuària de Barcelona.
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2.3 Debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats
2.3.1 Introducció
L’anàlisi DAFO és una eina de diagnosi estratègic que permet identificar quines són les fortaleses i debilitats
del Port de Barcelona (l’anàlisi interna) i quines són les amenaces i oportunitats futures (anàlisi externa).
Aquest exercici ha de contribuir a identificar les línies d’actuació que s’han de desenvolupar per corregir les
debilitats existents, afrontar les amenaces, potenciar les fortaleses i aprofitar les oportunitats.

2.3.2 Metodologia
Per l’elaboració d’aquest DAFO s’ha tingut en compte bàsicament els següents elements:
•
•

•

•
•
•
•

El DAFO proposat en el III Pla Estratègic del Port de Barcelona i les seves modificacions incloses en els
successius Plans d’Empresa de l’APB.
Els resultats dels cinc grups de treball creats ad-hoc dins del Grup d’Estratègia i Innovació del Consell
Rector (context, contenidors, creuers, càrrega rodada i càrrega a dojo) en els quals han participat
gairebé 200 persones de la comunitat portuària, administracions públiques, clients, consultores,
centres de recerca, experts i altres stakeholders del port.
El grup de treball de Pla d’Empresa de l’APB que anualment fa la revisió del DAFO a presentar a Puertos
del Estado. En aquest grup de treball estan representades les àrees de presidència, direcció,
explotació, econòmic-financer, estratègia i comercial i infraestructures de l’APB.
L’opinió d’experts de l’APB en diferents àrees.
L’Anàlisi de tendències amb horitzó 2040 elaborat per BlueFocus i Port & Logistics Advisory pel IV Pla
Estratègic del Port de Barcelona, lliurat l’abril de 2020.
L’estudi de percepció de la imatge del Port de Barcelona elaborat per GAPS el novembre de 2019.
Altres estudis i documents.

Cadascun dels elements identificats en aquest DAFO s’ha analitzat en funció del seu impacte econòmic,
ambiental i social i de la importància d’aquest impacte (alt equival a + i baix a -). Aquesta anàlisi s’ha resumit
en el quadre següent per a cada factor identificat.

Econòmic Ambiental

Social

+
-
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Origen intern

Origen Extern

DEBILITATS

AMENACES

D1.Capacitat operativa limitada
d’algunes instal·lacions portuàries

D2. Manca d’autonomia de gestió de
Punts febles

l’APB

A1. Difícil i incerta recuperació post Covid-19
A2. Disrupcions globals freqüents amb fort
impacte a l’activitat portuària

A3. Manca de sol logístic a la primera i segona

D3. Oferta de serveis poc adaptada al
hinterland ampliat

D4.Dificultat en la captació i retenció de

corona

A4. Evolució incerta de la demanda en tràfics
crítics

A5. Dificultat d’incrementar els volums
ferroviaris del port en contenidors i cotxes

talent

D5.Pèrdua gradual dels centres de
decisió dels principals operadors
marítims

A6. Augment de la competència
A7. Increment de ka complexitat de les
relacions port-ciutat

A8. Rutes i mitjans de transport alternatius
O1. Demanda potent i diversificada

F1. Diversificació de l’activitat del port

O2. L’ecosistema logístic de Barcelona

F2. Estàndards elevats de competitivitat

O3. La sostenibilitat com a factor crític de la

Punts forts

i servei en determinats tràfics
estratègics

competitivitat

O4. Creixement previst del comerç exterior

F3. Potencial tecnològic i innovador
F4. Port en xarxa

O5. Hub únic a la Mediterrània
d’infraestructures logístiques

F5. Posicionament internacional del

O6. Atractiu de la ciutat de Barcelona

Port de Barcelona

O7. Millora de la infraestructura ferroviària
del nostre entorn

FORTALESES

OPORTUNITATS

Figura 15 – Quadre d’anàlisi DAFO del Port de Barcelona.
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2.3.1 Debilitats
D1. Capacitat operativa limitada d’algunes instal·lacions portuàries
Econòmic Ambiental

Social

+
-

En els darrers anys el Port de Barcelona ha realitzat fortes inversions que
han millorat significativament la seva capacitat operativa. El sector privat,
terminals especialment, també han incrementat la inversió en
digitalització i automatització la qual cosa ha contribuït a millorar
l’eficiència operativa en els principals segments de tràfic.

Tot i així, encara subsisteixen algunes limitacions infraestructurals i
operatives en determinats àmbits portuaris que requereixen solucions a mitjà i llarg termini. Bàsicament en el
vessant marítim per resoldre problemes de maniobra o calat en algunes àrees i en el vessant terrestre, per
corregir problemes de capacitat i congestió, especialment a les portes i accessos.
La millora de l’eficiència operativa pot requerir fortes inversions en infraestructura però també en tecnologia
i processos. L’impacte de la pandèmia del Covid-19 pot fer disminuir de forma dràstica la capacitat inversora
de l’administració pública, i encara més la del sector privat
Les limitacions operatives afecten bàsicament als següents aspectes:
1. Congestió de tràfic ferroviari pel creixement dels darrers anys que no ha anat acompanyat d’una
millora dels accessos, dèficit històric del Port de Barcelona, i de la capacitat interior anàloga. També
afecta a aquesta congestió la no adaptació de les línies de BCN a França i Zaragoza per permetre trens
de 750 metres.
2. Accessos i mobilitat reduïda a Moll Adossat, principalment per la limitació de capacitat del pont Port
d’Europa i de l’accés a la ciutat en hores punta.
3. Limitacions de calat a Moll Sud.
4. Dificultats de maniobra i atrac a la Dàrsena Sud (hidrocarburs, químics i car carriers) per rebre vaixells
de grans dimensions.
5. Congestió als accessos terrestres en moments de pics d’activitat, especialment en els tràfics de
contenidors, ferris i creuers.
6. Congestió en els accessos marítims en determinades hores del dia.
7. Dificultats per compaginar el tràfic de passatge i el tràfic de càrrega general al Moll Adossat.
8. Dificultats de gestió del tràfics marítims al canal central quan hi ha operativa tant a Adossat com a
Moll Sud.
9. Pics d’activitat que s’afegeixen a la mobilitat urbana generant congestió, com passa per exemple a
vegades amb els ferris.

D2. Manca d’autonomia de gestió de l’APB
+

La nova Regulació (EU) 2017/352 aprovada per la UE no ha canviat de
moment substancialment el model portuari espanyol que segueix sent un
model molt més centralitzat que el del nostre entorn comparat del Nord
d’Europa.

-

Aquesta manca d’autonomia es manifesta en els següents aspectes:

Econòmic Ambiental

1.
2.
3.
4.
5.

Social

Processos de contractació massa burocràtics que limiten l’agilitat i la capacitat de resposta.
Lentitud en la presa de decisions importants sobre inversions.
Excessiva limitació en la capacitat de fixació de preus.
Dificultats en la contractació de personal necessari, quan es disposa de recursos per fer-ho.
Manca de capacitat de resposta àgil davant d’un mercat canviant.
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6. Model de gestió excessivament garantista en front d’un model de gestió més resolutiu.
7. Dificultat per actuar de forma àgil davant d’incidències sobtades.
8. Dificultat i lentitud a l’hora d’incidir de forma proactiva en la recuperació econòmica en moments de
crisi com la del Covid-19 per la centralització excessiva de la planificació i de la presa de decisions.

D3. Oferta de serveis poc adaptada al hinterland ampliat
L’oferta de serveis del Port de Barcelona és consistent en un radi curt, on
les possibilitats de disposar d’una oferta alternativa competitiva és baixa.
+
En mercats més llunyans, com ara Madrid i França, on existeix una forta
competència amb altres enclavaments portuaris, disposar d’una oferta
de serveis potent, fiable, freqüent, a cost competitiu i sense traves
administratives és essencial per poder consolidar-se con una oferta
portuària alternativa. Avui, l’oferta logístico-portuària de Barcelona per aquest hinterland ampliat
(contenidors, cotxes, semi-remolcs) no és prou competitiva enfront dels ports referents d’aquests mercats.
Econòmic Ambiental

Social

El client final valora una oferta de serveis porta a porta, on el pas portuari és un element rellevant però no
l’únic, per la qual cosa és necessari que l’oferta de Barcelona abasti tot el moviment de mercaderies des
d’origen a destinació encara que sobre part d’aquesta cadena el Port no tingui una responsabilitat directa.
Els principals elements que caracteritzen aquesta debilitat són:
1. Tot i les millores de la darrera dècada, segueixen subsistint greus deficiències en la connexió
ferroviària amb França.
2. Manca de competitivitat de la duana i els serveis d’inspecció en comparació amb altres països del nord
d’Europa on estan més orientats al client.
3. Rigidesa dels serveis d’inspecció en frontera amb els tràfics amb tercers països.
4. Oferta comercial logística-portuària poc activa i competitiva en relació a les exportacions i
importacions de la zona centre peninsular i de França. Manca de partners globals interessats en
ampliar el hinterland del port cap el centre peninsular i França, especialment en el segment dels
contenidors, i en menor mesura automoció i transportistes de SSS.
5. Territorialització per països (i regions dins un mateix país de vegades) de les agències marítimes.
6. Visió negativa de Catalunya i del Port de Barcelona per part d’alguns clients i operadors de fora del
territori català.
7. Deficients comunicacions ferroviàries amb el centre d’Espanya, en relació amb altres ports.
8. Manca d’adaptació de les línies de Barcelona a França i Saragossa per permetre trens de 750 metres.

D4. Dificultat en la captació i retenció de talent
L’Estudi de perfils professionals de la comunitat portuària de Barcelona
destaca la dificultat dels seus integrants per cobrir determinats perfils
+
professionals. Si afegim a aquest fet l’envelliment progressiu d’algunes
plantilles i una diferència significativa entre les expectatives de formació
del sector i l’oferta existent, ens trobem davant d’una mancança de talent
adaptat a l’operativa del port i a les seves necessitats futures. El nostre
sector també destaca en l’àmbit directiu per la manca de dones en llocs de responsabilitat, amb l’excepció del
sector de creuers i les administracions públiques (port i duana per exemple).
Econòmic Ambiental

Social

Aquesta debilitat pot agreujar-se en el futur i incidir negativament en la competitivitat del Port de Barcelona.
Els principals factors que configuren aquesta debilitat són els següents:
1. Envelliment del personal portuari i dificultats per trobar relleu.
2. Manca de formació sectorial adient.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Manca de coneixement de l’activitat portuària en el nostre entorn.
Baixa presència del gènere femení en posicions directives.
Limitada aparició de nous negocis i emprenedoria.
Dificultats per crear noves oportunitats de negoci en els segments de mercat en que Barcelona és
líder: creuers, autopistes del mar, manteniment de iots de luxe, marines,...
Manca de coneixement en noves tecnologies i digitalització.
Obsolescència de determinades professions portuàries.
Reducció o desaparició de determinats llocs de treball com a conseqüència de la automatització i la
robotització.
Majors requeriments formatius com a conseqüència de la automatització i la robotització que no estan
adequadament coberts actualment.

D5. Pèrdua gradual dels centres de decisió dels principals operadors marítims
La concentració i verticalització del món marítim ha estat especialment intens en els segments dels
contenidors i de l’automoció. Aquest procés global, combinat amb el desplaçament cap a d’altres ports
peninsulars i, en menor mesura, la capital de l’Estat, de les seus centrals de grans operadors marítims i de
terminals, ha allunyat de de Barcelona els centres de decisió sobre l’encaminament de mercaderies. Aquesta
situació deriva en les debilitats següents:
1. Les oficines de Barcelona de molts armadors globals i operadors de terminals tenen poca capacitat
d’influència enfront de les seus centrals ubicades a d’altres localitats espanyoles.
2. Els tràfics i/o estratègies de Barcelona es poden sacrificar en el marc de negociacions globals i
regionals.
3. La seu central d’un operador en un port tercer tendeix a concentrar volum en aquesta ubicació.
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2.3.2 Amenaces
A1. Difícil i incerta recuperació post Covid-19
La crisi originada per la pandèmia del Covid-19 està tenint un fort impacte
global i local centrat en dos grans àmbits salut i economia. L'elevada
+
capacitat de contagi i letalitat del virus ha portat a la major part de
governs de països afectats a l'adopció de mesures mai vistes fins ara,
entre les quals destaca el confinament obligat de la seva població i
restriccions severes de la mobilitat. Les mesures, que pretenen evitar la
mort de milers de persones, tenen a la seva vegada un impacte molt important sobre el teixit econòmic.
Econòmic Ambiental

Social

En relació amb el Port de Barcelona en el moment que va esclatar la pandèmia s’identificaren tres possibles
escenaris de futur com a conseqüència de la crisi del Covid-19:
1. Crisi curta conjuntural amb impacte reduït a mitjà i llarg termini a l’entorn portuari.
2. Crisi curta amb impacte estructural i greus afectacions a mitjà i llarg termini en el hinterland del port.
3. Crisi llarga i profunda amb un impacte econòmic greu a tots els nivells.
A finals del 2020, gairebé un any després de l’esclat de la pandèmia, tot apunta clarament cap a una crisi
econòmica llarga i profunda amb un alt impacte en molts nivells. Crisis i disrupcions com la del Covid-19
tendeixen, sovint, a accelerar processos o tendències en marxa encara embrionàries o poc desenvolupades
abans de la seva aparició. Així, entre els efectes previstos de la pandèmia cal destacar:
1. Fort impacte en el teixit industrial del nostre hinterland immediat, especialment de les PIME que
dominen l’economia catalana i de la resta del nord est peninsular. La desaparició definitiva d’empreses
tindrà efectes negatius en les importacions i exportacions.
2. Completa aturada del sector dels creuers (i el de passatgers en general), de gran importància al Port
de Barcelona, amb greus dificultats de recuperació a curt termini.
3. Reducció del tràfic de mercaderies, especialment en el segment de càrrega general, el més rellevant
a Barcelona.
4. Disrupció greu de tràfics de sectors que ja estaven en una situació de precarietat abans de la crisi del
Covid-19 com ara l’automoció i la construcció (ciment).
5. Augment de l’atur i reducció de la capacitat de consum, el que afectarà notablement les importacions
futures.
6. Dificultats per mantenir els nivells d’inversió existents fins ara tan pel sector públic com privat.
7. Tensió en les cadenes logístiques amb manca de determinats productes i excés (per la reducció de
ventes) d’altres, amb la conseqüent acumulació d’estocs.
8. Trasllat de producció d’alguns sectors / indústries cap al Nord d’Àfrica i Mediterrani Oriental, la qual
cosa por generar una reducció addicional del tràfic deep sea en benefici d’un increment del tràfic short
sea.
9. Possible estancament dels fluxos marítims intercontinentals fins i tot un cop superat el Covid-19.
10. Reducció del nombre d’escales generant increments del volum de mercaderia manipulat en cada
escala i per tant major pressió sobre l’operativa.
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A2. Disrupcions globals freqüents amb fort impacte a l’activitat portuària
Econòmic Ambiental

Social

+

La globalització ha tingut efectes importants en la generació d’economies
d’escala de les cadenes logístiques i ha generat un augment molt notable
de l’activitat portuària. Així mateix ha fet que aquestes cadenes siguin
molt sensibles a esdeveniments i disrupcions globals, regionals i locals.

-

Es tracta d’esdeveniments molt difícils de predir i que han succeït abans
al llarg de la història però que en el món actual tenen un impacte més
global. I probablement, són i seran més freqüents ara que en el passat.
La pandèmia del Covid-19 és el màxim exponent recent d’aquesta tipus de disrupcions globals. Els darrers cinc
anys, però, el sector logístic-portuari ha hagut d’afrontar d’altres disrupcions en forma de ciberatacs, guerres
comercials i episodis climàtics extrems. Entre els esdeveniments disruptius previsibles en el futur que poden
tenir un fort impacte al Port de Barcelona es poden destacar els següents:
1. Pandèmies i crisis sanitàries globals i regionals i també brots locals a llocs estratègics de les
cadenes logístiques.
2. Mesures proteccionistes sobtades de països clau en la producció de determinades matèries
primeres.
3. Ciberatacs i disrupcions tecnològiques.
4. Atemptats terroristes especialment si afecten a rutes de comerç globals.
5. Conflictes bèl·lics, especialment si afecten a rutes de comerç o a fonts d’aprovisionament globals.
6. Catàstrofes naturals, previsiblement més freqüents, com a conseqüència del canvi climàtic.
7. Accidents químics o nuclears a gran escala.
8. Incendis, accidents o aturades en punts clau d’una cadena logística (per exemple una aturada en
la fabricació d’un component clau per a una industria o sector)

A3. Manca de sòl logístic a la primera i segona corona
Una de les principals mancances logístiques del nostre entorn és la falta
de sòl logístic en les proximitats del Port de Barcelona. La ZAL del port,
+
amb una ocupació propera al 100% és un bon exemple d’aquesta
saturació. Actualment no existeixen disponibles grans pastilles ni a la
primera ni a la segona corona de Barcelona per a l’establiment de nous
centres de distribució multipaís de grans marques, retailers i empreses
industrials. Això ha provocat, que empreses que havien pres la decisió
d’obrir a Barcelona un centre de distribució per la seva immillorable ubicació per servir diversos mercats i els
serveis que ofereix l’ecosistema logístic de Barcelona, hagin acabat optant per altres ubicacions a Espanya i
França. A Barcelona existeix, a més, una forta pressió addicional a la que hi ha a d’altres ubicacions, per
destinar qualsevol nou espai que sorgeixi prop del port a d’altres usos no logístics.
Econòmic Ambiental

Social

Aquesta limitació s’agreuja, a més, pel fet que les grans empreses cada cop necessiten espais de majors
dimensions per fer-hi magatzems de distribució euroregionals i buscar economies d’escala. Espais de 50.000
a 100.000 m2 que abans eren esporàdics, avui en dia s’han convertit en estàndard per servir el comerç
electrònic. A curt termini, a la primera corona, només sembla factible que es desenvolupi nou sòl logístic de
grans dimensions a l’entorn de l’Aeroport d’El Prat – Josep Tarradellas.
A més, a la primera corona de Barcelona el preu del sòl és extremadament elevat, en comparació amb altres
àrees logístiques amb les quals es competeix, com són la segona i tercera corona de Madrid, la primera de
Valencia i de Marsella.
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Cal remarcar en aquest sentit, que una part important del creixement de tràfics del port els darrers anys en el
seu principal segment, contenidors, s’ha originat precisament gràcies a aquests grans centres de distribució
multipaís ubicats al nostre entorn que s’utilitzen per servir tota Espanya i tercers països. Centres de marques
com ara Dectathlon, Amazon, Kiabi, Carrefour, Inditex, Mango, Ikea, etc. amb magatzems immensos a la ZAL,
el Penedès, Vallès, Tarragona, etc.
Aquesta amenaça es caracteritza per:
1. ZAL i polígons adjacents a la zona del port i l’aeroport ocupats. Són els desitjats pels grans operadors
quan comparen amb d’altres ubicacions competidors al centre peninsular, França i nord d’Europa.
2. Dificultats per prioritzar l’activitat logística davant ajuntaments i altres administracions, especialment
municipals. Mala imatge del sector logístic que fa que alguns ajuntaments fugin d’iniciatives d’aquet
tipus (Baix Llobregat, Penedès, Vallès)
3. Dificultat de captació de centres de distribució multi-país davant la manca d’ àrees adients per grans
magatzems (70.000 – 150.000 m2) que són els que necessita el comerç electrònic.
4. Preus immologístics elevats a la primera corona de Barcelona, més que en ubicacions que són
competència com la segona i tercera corones dMadrid, Marsella i noves ubicacions de sòl logístic a
l’entorn de ports mediterranis
5. Manca de terrenys adaptats a la logística a la segona i tercera corona de Barcelona.
6. Major competència amb altres ports propers, que estan desenvolupant iniciatives logístiques al seu
entorn immediat

A4. Evolució incerta de la demanda en tràfics crítics
Econòmic Ambiental

+

Social

La majoria d’experts vaticinen que en el futur hi haurà un creixement del
comerç internacional i, per consegüent, del transport marítim, tot i que
no al mateix nivell que a finals del segle XX i principis del XXI. Es produiran
creixements molt més moderats.

No obstant també hi ha una certa coincidència en que aquest creixement
no serà igual en totes les regions del món. Així s’esperen creixements
substancials del comerç exterior a l’Extrem Orient, al sud-est d’Àsia, subcontinent indi i Àfrica i entre aquestes
regions. El comerç exterior europeu en canvi s’estancarà o podria fins i tot contraure’s.

-

Algunes de les industries que ara mateix són el motor exterior d’Europa estan en risc, com són l’automoció i
la indústria pesada (refineria, siderúrgia, extractiva,...). Si Europa serà capaç d’assolir certa re-industrialització
és avui dia una incògnita, tot i que tot sembla indicar que serà molt difícil.
L’impacte del coronavirus agreuja aquesta amenaça, ja que molts sectors patiran un empitjorament de la seva
competitivitat ja minvant, per l’aturada temporal de l’activitat econòmica i les dificultats que trobaran després
per reactivar-se davant la forta competència internacional, especialment asiàtica.
Aquesta amenaça es manifesta, bàsicament en els següents aspectes:
1. Possible estancament del creixement del tràfic de contenidors tal i com mostren les tendències globals
que, en els millors escenaris, només consideren petits creixements del comerç exterior europeu.
2. Futur incert de la indústria automoció europea i espanyola, per la pressió del cotxe elèctric, l’elevada
competència asiàtica i americana en aquest segment i per les dificultats per fer el canvi de model
productiu al nostre continent.
3. Possible pèrdua d’influència europea en els mercats emergents, com ara Àfrica, en benefici d’altres
regions o països, com ara Xina.
4. Volatilitat dels tràfics de transbordament.
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5. Impacte del coronavirus en totes les cadenes logístiques en general però en particular en alguns
segments molt rellevants per Barcelona (creuers, autopistes del mar, tràfic conteneritzat amb Xina,
cadenes d’automoció, etc.)
6. Futur incert de la indústria pesada a Europa i a Espanya (siderúrgia, química bàsica, ciment,...) que
tendirà a moure’s a països amb costos menors de l’energia.
7. Hinterland immediat del port (Catalunya, Aragó, Navarra, La Rioja, Castilla y León) amb limitada
capacitat de creixement
8. Tendències com la desmaterialització i miniaturització dels béns de consum que la crisi del Covid-19
encara ha alimentat més tendeixen a reduir les necessitats de transport de productes.
9. Alguns experts apunten a una possible substitució de les línies deep sea per línies short sea en alguns
segments puntuals com a conseqüència de la desconfiança en cadenes globals que pot provocar el
Covid-19.

A5. Dificultat d’incrementar els volums ferroviaris del port en contenidors i cotxes
El tràfic ferroviari del Port de Barcelona ha crescut de forma important la
darrera dècada. A aquest creixement hi ha contribuït especialment
+
l’aparició de la figura de l’operador logístic-ferroviari que sense disposar
de tracció pròpia, s’encarrega de comercialitzar serveis ferroviaris al
detall a armadors, transitaris i clients finals, ofereix serveis porta-porta i
ha esdevingut el principal promotor de noves connexions. La indústria de
l’automoció i el sector del retail s’han convertit en els principals clients del transport ferroviari de mercaderies.
Econòmic Ambiental

Social

Els darrers anys, però, el transport ferro-portuari barceloní s’ha estancat, tant en volum total (el que és més
greu) com en percentatge. Al voltant del 13% en els contenidors i del 35% en els cotxes. Aquestes xifres són
excel·lents, de fet són superiors a les d’algun port de referència com és el cas de Rotterdam i especialment si
las comparem amb la quota ferroviària a Espanya del transport de mercaderies en tren, que no supera el 4%.
Incrementar els volums transportats en ferrocarril, però, obliga a un esforç addicional i canvis d’estratègia. En
relació amb Europa i amb el centre peninsular, els dos llocs on més podríem créixer, les infraestructures
ferroviàries i els serveis dels operadors logístics no són suficientment competitius per captar nous tràfics.
Tampoc s’ha aconseguit impulsar el tràfic ferroviari amb ubicacions dins l’àrea metropolitana.
A més, el desenvolupament de millores en les infraestructures de connexió amb altres ports com és el cas de
la línia Sagunt-Terol-Saragossa i l’Algeciras-Madrid-Saragossa han incrementat la presència d’aquests ports en
el hinterland del Barcelona.
Aquesta amenaça es concreta en els aspectes següents:
1. Limitació en la longitud dels trens en el corredor BCN-ZGZ-MAD i dificultat d’incrementar-ne la
competitivitat.
2. La deficient connectivitat i costos de tracció en UIC amb França extremadament elevats impedeixen
que Barcelona sigui una alternativa ferroviària més enllà dels Pirineus en molts segments.
3. Limitacions operatives dins el port per la manca dels nous accessos ferroviaris a la zona sud del Port i
la capacitat limitada de Can Tunis.
4. Increment de la competència al nordest peninsular per part d’altres ports espanyols gràcies a la futura
millora de la seva connectivitat ferroviària amb el nord-est interior.
5. Saturació d’alguns àmbits de l’oferta ferroviària (a alguns llocs del hinterland gairebé tot va en tren).
6. Retard en la construcció del Corredor Mediterrani i en especial de les tres noves terminals previstes
al Vallès, Penedès i port de Barcelona. A l’entorn dels 50 / 70 km del port no existeixen terminals
intermodals amb capacitat suficient i instal·lacions modernes que permetin al ferrocarril captar els
tràfics metropolitans terrestres que són encara els més nombrosos del port de Barcelona.
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7. Proliferació exagerada de terminals intermodals a tot el nord-est peninsular la qual cosa ha generat
sobre-oferta intermodal.
8. Lentitud en la aparició de nous operadors ferroviaris i competència limitada, malgrat la creixent
liberalització dels sector.
9. Existència de barreres d’entrada a Espanya d’operadors ferroviaris estrangers.

A6. Augment de la competència
Econòmic Ambiental

+

Social

L'esforç inversor realitzat per Barcelona per culminar la seva ampliació,
ha estat acompanyat d’estratègies d'ampliació similars dels ports propers
i competidors.

Amb aquests creixements, la nostra quota de mercat pel que fa a
capacitat infraestructural s’ha mantingut força estable , però s’ha generat
una sobre-oferta d'espai portuari a la Mediterrània occidental que no ha
estat compensada per un increment equivalent de la demanda. L'escassa penetració dels ports espanyols a
Europa fa que tot el sistema portuari competeixi bàsicament per un únic mercat, l'ibèric, relativament reduït
i de creixement limitat, la qual cosa forçarà les ofertes portuàries espanyoles a majors nivells de competència
i rebaixa de costos.

-

En el mercat Europeu, Barcelona ha centrat el seu èxit en la captació de centres de distribució multipaís i en
alguns tràfics d’automoció.
La competència serà especialment dura en el mercat de Madrid i Saragossa i en menor mesura a Catalunya.
Tot i que Barcelona no és un port orientat al transbordament, aquest és a vegades necessari per garantir un
bon nivell de connectivitat marítima del nostre hinterland. En aquest aspecte els nostres principals
competidors propers (però també d’altres ports més allunyats com el Pireu gràcies a l’aposta de COSCO) han
tingut més èxit. El segment del transbordament de contenidors properament incorporarà nova capacitat
especialment al Nord d’Àfrica.
La competència portuària s'agreuja amb la regionalització dels operadors de transport. El fet que els operadors
de transport s'estableixin a nivell regional o nacional i no europeu fa que les ofertes de transport per a un país
no contemplin alternatives que incloguin ports diferents dels tradicionals (per exemple operadors a França i
globals no contemplen en els seus sistemes informàtics i operatius la possibilitat d'utilitzar Barcelona com a
port d’entrada pel mercat francès).
L’increment de la competència entre ports també s’està intensificant en el sector de l’automoció i en el
segment de les autopistes del mar. També en el segment dels passatgers i en concret dels creuers, tot i que
en aquest àmbit la nostra posició dominant com a port base de creuers és molt sòlida, gràcies a la línia de
moll, terminals, sinèrgies amb l’aeroport, col·laboració amb Tarragona, etc. Darrerament sorgeix també nova
competència en zones d’activitats logístiques (amb noves instal·lacions a ports mediterranis peninsulars i del
sud de França) i fins i tot en el sector nàutic.
Aquesta major competència entre ports es manifesta especialment per:
1. Sobre-capacitat portuària a la regió (contenidors, cotxes, ro-ro i creuers)
2. Creixement immologístic de pols portuaris fins ara exclosos del radar d’operadors logístics,
distribuïdors i indústries.
3. Creixent interès de ports propers per nínxols de mercat i sectors en els quals fins ara dominava el Port
de Barcelona (contenidors, creuers, iots, cotxes nous,...).
4. Dificultat de penetrar en nous mercats.
5. Creixent connectivitat marítima de la competència.
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6. Increment de la concentració horitzontal i vertical d’operadors i allunyament dels centres de presa de
decisions.
7. Escassa coordinació interportuaria i política de “cafè per tothom” en matèria portuària.
8. Dificultats polítiques per la col·laboració entre ports
9. El Covid-19 provocarà un agreujament d’aquesta competència en reduir-se el mercat objectiu.

A7. Increment de la complexitat de les relacions port-ciutat
Els darrers anys la pressió de la ciutat de Barcelona vers el port ha
augmentat. Aquesta pressió que originàriament es focalitzava a Ciutat
+
Vella s’ha anat estenent a d’altres àmbits com ara Montjuïc, el Morrot o
la Zona Franca i , en general, a tota la ciutat de Barcelona. La convivència
de zones urbanes i ports sempre ha estat a tot arreu motiu de conflicte i
debat. Tot reconeixement l’impacte globalment positiu de l’activitat
portuària, els veïns tendeixen també darrerament a ressaltar més que abans els impactes negatius,
especialment en matèria mediambiental.
Econòmic Ambiental

Social

S’ha generat un clima d’opinió a determinats col·lectius minoritaris tendent a responsabilitzar el port de
problemes globals que pateix la ciutat. Els principals exemples d’aquesta tendència són la culpabilització de la
industria de creuers per la massificació turística quan representa una petita part del total dels visitants de la
ciutat i l’atribució al port d’un nivell de responsabilitat en la deficient qualitat de l’aire de la ciutat que no es
correspon amb la realitat. Al mateix temps, les relacions entre el port i la resta d’administracions de l’entorn
(Consorci de la Zona Franca, Ajuntament d’El Prat de Llobregat, Autoritat Metropolitana del Transport...)
gaudeixen d’una intensitat i fluïdesa que ha progressat molt en els últims anys.
La complexitat d’aquestes relacions es manifesta bàsicament en els elements següents:
1. Exigència de major transparència.
2. Major consciència social i ambiental de la ciutadania sobre l’activitat portuària.
3. Pressió per utilitzar espais portuaris i logístics per usos diferents a vegades contradictoris amb
l’activitat logística.
4. Creixement dels serveis i població a les zones veïnes del port com ara la Zona Franca i increment de
les tensions.
5. Pressió turística a l’entorn més proper del port, especialment a Ciutat Vella
6. Difusió a través de les xarxes socials d’informació no acurada sobre els impactes negatius de l’activitat
portuària.
7. Major interès de la ciutadania per l‘oferta laboral portuària.

A8. Noves rutes i mitjans de transport alternatius
Econòmic Ambiental

+
-

Social

Quan parlem de noves rutes podem definir dos escenaris d’anàlisi:
a) Les rutes intercontinentals que canalitzen els principals fluxos de
comerç mundial
b) El nous punts d’entrada del comerç exterior europeu

En el primer cas estem referint-nos principalment al Belt and Road
Initiative (BRI) del govern xinès. La nova ruta de la seda incorpora un vessant marítim, amb l’adquisició i control
per part d’operadors xinesos d’infraestructures clau a la ruta entre Àsia i Europa, i un vessant ferroviari amb
el desenvolupament de connexions ferroviàries entre Xina i Europa a través de Rússia i les repúbliques
centreasiàtiques. Dins d’aquest capítol també s’inclouria, però a més llarg termini, l’obertura de la ruta àrtica
o el desviament de càrrega mediterrània cap a la ruta del cap de Bona Esperança.
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Els nous punts d’entrada de la mercaderia a Europa tenen relació amb aquestes noves rutes i l’estratègia i
interès de grans empreses (logístiques xineses, automoció alemanyes, industrials americanes, etc.) per nous
encaminaments portuaris. Barcelona competeix amb ports més llunyans per tràfics estratègics (per exemple,
amb Koper pel tràfic d’automòbils, Pireu i ports adriàtics per servir el centre d’Europa).
Així, aquestes noves rutes i mitjans impacten principalment de la forma següent:
1. L’entrada de COSCO a ports competidors propers i d’altres més llunyans pot millorar el seu
posicionament en detriment de Barcelona en l’atracció d’escales i tràfics de transbordament.
2. Acords d’altres ports i països amb la BRI com és el cas de la compra del port del Pireu i dels acords
amb el govern italià.
3. Major proximitat dels ports adriàtics al centre d’Europa en relació als tràfics amb Àsia.
4. Creixement del transport ferroviari entre Àsia i Europa. Si bé no és ni serà mai majoritari si que
comença a captar tràfics nínxol.
5. Desenvolupament del sector de la carretera cap a opcions de mobilitat més sostenibles (GNL, GNC,
elèctrics, H2) o de major capacitat (megatruck, tren de carretera) que competiran amb el ferrocarril.
6. A llarg termini caldria afegir el potencial de la Ruta Àrtica i de la Ruta del Cap de Bona Esperança i
medis de transport alternatius com ara el camió autònom o hyperloop
7. Possible creixement de les rutes short sea amb el Nord d’Àfrica i el Mediterrani Oriental.
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2.3.3 Fortaleses
F1. Diversificació de l’activitat del port
Econòmic Ambiental

Social

+
-

Una de les grans fortaleses del port de Barcelona és la gran diversitat de
la seva activitat, originada bàsicament per la tipologia de la industria i el
consum als quals presta servei i que, al seu torn, genera una alta
diversificació dels ingressos del sector públic i privat que garanteix una
millor resiliència davant situacions de crisi.

Barcelona és un port únic a la Mediterrània amb activitat important i
instal·lacions especialitzades en la gestió de tràfics de mercaderies dels segments de major valor afegit,
passatgers, nàutica, logística, i també en d’altres dedicades al turisme i l’oci.
Al seu favor, el Port de Barcelona no té una elevada dependència en el tràfic de combustibles fòssils ni
d’activitats industrials de generació d'energia basada en aquests combustibles. Es tracta de segments de
negoci que tendeixen clarament a la baixa, especialment a Europa. Així mateix, el Port gestiona tràfics
importants de granel alimentari d'importació i hi ha bones perspectives per al creixement de l'exportació de
granel mineral.
També és molt destacable la seva situació de diversificació en activitats logístiques i en negocis associats a la
nàutica d'esbarjo o a l'oci que presenten bones perspectives de futur, un cop superada la crisi generada pel
COVID-19.
Aquesta fortalesa es manifesta en els factors següents:
1. Capacitat de resistència davant de crisis i disrupcions.
2. Mix de tràfics divers i orientat a productes d’alt valor de difícil deslocalització.
3. Sectors industrials del nostre hinterland molt potents i diversificats, predominant sectors com
l’automoció, el químic, el tèxtil, la gran distribució, la química pesada i fina, l’agroalimentari, la
fabricació de maquinària, etc.
4. Fortalesa en sectors comercials no tradicionals amb alt potencial de creixement (nàutica, creuers,
manteniment de iots, logística, etc.) que, en alguns casos disposen d’atributs difícils d’igualar
(terminals de creuers, syncrolift, ZAL, etc.).
5. Escassa dependència de la industria pesada, com és el refí de petroli, la siderúrgia i la industria
extractiva. Aquestes industries actualment estan en risc per la transició energètica, la transició de
matèries primeres i l’economia circular.
6. Diversificació de la comunitat portuària on coexisteixen grans multinacionals amb empreses locals
abastant tots els nínxols de mercat.
7. Diversitat de l’oferta logística de l’entorn, que, donada la pròpia diversitat de la industria del
hinterland, es capaç de donar resposta a múltiples necessitats dels clients.

F2. Estàndards elevats de competitivitat i servei en determinats tràfics estratègics
Econòmic Ambiental

+
-

Social

El Port de Barcelona disposa de la primera terminal semiautomàtica de
contenidors de la Mediterrània; les terminals de creuers més modernes i
grans de la regió; noves terminals ro-ro i amb possibilitats de créixer; la
zona d’activitats logístiques millor i més gran de la Mediterrània; marines
per grans iots amb instal·lacions i serveis d’última generació. També
disposa de l’oferta hotelera portuària de més qualitat de la Mediterrània.

La inversió en tecnologia dels operadors públics i privats (portes automàtiques, lectors de matrícula, sistemes
de comunicacions,...) han elevat substancialment la qualitat i eficiència d’operatives clau de l’activitat
portuària.
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Aquesta competitivitat queda palesa principalment en els factors següents:
1. Productivitat elevada de les operacions de càrrega i descàrrega de contenidors.
2. Estructura del port en xarxa que proporciona al Port de Barcelona una elevada capacitat de distribució.
3. Existència d’una Zona d’Activitats Logístiques adjacent al port que contribueix a ancorar i fidelitzar
tràfics i clients i on els operadors logístic i carregadors realitzen serveis logístics d’alt valor afegit i
diferencials als sectors industrials als quals presten servei.
4. Alguns tràfics disposen de terminals molt modernes, entre les més avançades d’Europa (contenidors,
creuers, autopistes del mar,...).
5. Excel·lent ordenació portuària amb una clara separació i segmentació en funció dels tipus de tràfic.
6. Cooperació i serveis avançats en la gestió de tràfics de passatgers del port i de l’aeroport.
7. Elevat nivell d’automatització de les principals terminals.
8. Alta tecnificació de la operativa portuària de segments molt diversos de tràfic.
9. Oferta hotelera i clúster nàutic de primer nivell europeu.

F3. Potencial tecnològic i innovador
Econòmic Ambiental

+
-

Social

El Port de Barcelona és un referent en alguns camps de les tecnologies
de la informació aplicades als serveis portuaris. Exemples d'això en són
el seu Port Community System, la creixent automatització de les
terminals i els múltiples sistemes digitals de seguretat disponibles. Tot
això ha contribuït en el passat a una millora substancial de l'eficiència
dels serveis que es presten a l’entorn portuari.

Tan els clients del port com la pròpia comunitat portuària són plenament conscients que el Port de Barcelona
està immers en una transformació tecnològica des de fa anys. De fet, l’estudi de valoració de marca del Port
de Barcelona valora molt positivament la innovació tecnològica realitzada pel Port. La immensa majoria de les
empreses enquestades (9 de cada 10) està satisfeta amb la introducció de noves tecnologies que està
realitzant el Port de Barcelona: els sistemes informàtics i l’automatització de procediments i la traçabilitat del
recorregut de les mercaderies i dels processos documentals són els dos aspectes en els quals es perceben més
millores associades a la introducció de les noves tecnologies.
La fortalesa del Port en aquest àmbit es manifesta en els següents elements:
1. Nivell d’automatització d’operacions elevat (terminals automàtiques, virtual gates, PCS,...).
2. Posada en marxa de projectes smart port per desplegar tecnologies avançades de captura
d’informació operativa.
3. Lideratge i reconeixement internacional en temes de digitalització i innovació (per exemple mitjançant
les iniciatives Smart Ports i ChainPorts).
4. Projectes de digitalització de l’APB i pla de telecomunicacions en marxa amb un pressupost d’uns 10
milions d’euros a executar en els propers anys.
5. Capacitat d’innovació i desenvolupament de l’ecosistema innovador de Barcelona, ciutat que es
caracteritza per la seva alta capacitat en TIC.
6. Gràcies a aquest ecosistema innovador, el port té capacitat de beneficiar-se de nombrosos projectes
i processos de digitalització, automatització i robotització.
7. Participació en projectes, iniciatives i organitzacions internacionals vinculades a la innovació i al
desenvolupament tecnològic (projectes Horizon 2020, Tradelens, IPCSA,...)
8. Desenvolupament de noves aplicacions orientades a facilitar informació per la presa de decisions.
9. Informació cada vegada més disponible en obert, que facilita el seu ús per tercers.
10. Col·laboració amb start-ups en el desenvolupament de projectes pilots en l’àmbit portuari.
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11. Presència al Pier 01 d’un Hub tecnològic internacional de referència a Europa en el qual conviuen
diàriament al voltant de 1.000 persones de més de 100 companyies i start-ups.
12. Blog d’innovació PierNext amb publicacions que tenen impacte internacional.

F4. Port en xarxa
Econòmic Ambiental

+
-

Social

Per donar servei a un hinterland ampliat, especialment a l’Aragó i la Vall
de l'Ebre, a Madrid i el centre-nord peninsular i el sud de França i el nord
d'Àfrica, el Port de Barcelona ha desenvolupat infraestructures de
proximitat en ubicacions estratègiques que permeten apropar els seus
serveis als clients actuals i potencials d’aquestes àrees.

Actualment operadors públics i privats del Port de Barcelona participen
en terminals interiors a Madrid (Azuqueca, i Coslada), Saragossa, Navarra, Lleida i Tarragona, Sant-Charles Perpignan i el Far-Vilamalla i hi ha nous projectes a l’horitzó proper a diferents ubicacions d’Espanya.
Existeix també una elevada competència en l’oferta de serveis intermodals amb aquestes terminals per part
d’operadors logístics ferroviaris de diferents tipus: filials de terminals de contenidors, agents marítims,
transportistes per carretera i empreses ferroviàries.
Els darrers anys han sorgit també nombrosos serveis intermodals destinats específicament al sector dels
productes refrigerats. Aquests productes i els de cereals en contenidor, també d’exportació, han contribuït a
equilibrar els tràfics ferroviaris d’exportació i importació.
En el sector automoció, el port també disposa actualment de serveis intermodals amb les principals plantes
espanyoles i també d’un servei amb Alemanya.
A l’entorn del port s’han multiplicat també els darrers anys serveis d’autopista ferroviària (en els quals semiremolcs o tràilers pugen dalt de vagons) amb Europa.
També, tot i que de forma embrionària, han començat a aparèixer de forma puntual serveis ferroviaris amb la
Xina.
En resum, Barcelona és el port mediterrani amb una oferta ferroviària més àmplia i diversificada.
El port de xarxa de Barcelona es caracteritza per:
1. Participació directe de l’APB en una xarxa de terminals diversificada que inclou TMZ, Puerto Seco de
Azuqueca (PSA), Puerto Seco de Coslada i Perpignan St Charles Conteneur Terminal (PSCCT).
2. Participació dels operadors portuaris de Barcelona en terminals interiors: Terminal Marítima
Zaragoza (tmZ), Terminal Intermodal de Noain (Navarra),Pla de Vilanoveta, Tarragona.
3. Bona competitivitat dels costos ferroviaris en els itineraris amb la península.
4. Diversitat de l’oferta i elevat nivell de competència per segments diferents de tràfic (contenidors
marítims i continentals, cotxes, camions).
5. Conversió dels operadors de terminal de Barcelona en operadors logístic ferroviaris (APMT Railways,
Synergy).
6. Diversitat de la oferta d’operadors logístic ferroviaris a Barcelona amb actors provinents del
transport per carretera (Transportes Portuarios), agents marítims (MSC), empreses ferroviàries, etc.
7. Bons nivells d’eficiència de les terminals interiors.
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F5. Posicionament internacional del Port de Barcelona
+

Els darrers anys el Port de Barcelona ha aconseguit una activa presència
internacional (organismes, associacions, congressos,...) el que li ha
permès assolir un reconeixement internacional i un posicionament a
l’alçada dels grans ports del món, malgrat la seva menor dimensió.

-

Aquest prestigi es manifesta en:

Econòmic Ambiental

Social

1. Reconeixement per part de les principals associacions i agrupacions sectorials (ESPO, IAPH, MedPorts,
MedCruise, chainPORT, WPCAP, Ferrmed, ...).
2. Bon nivell tecnològic.
3. Capacitat d’interlocució a nivell Europeu i mundial.
4. Participació activa en òrgans directius d’associacions d’abast mundial, assumint càrrecs de rellevància
(MedCruise, IAPH, ESPO, WPCAP,...).
5. Referent internacional com a port innovador.
6. Referent internacional com a port sostenible.
7. Organització i lideratge en fires, congressos i seminaris a nivell internacional. Un exemple recent n’és
l’organització del Smart Ports al Smart City Expo World Congress.
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2.3.4 Oportunitats
O1. Demanda potent i diversificada
Amb una dilatada tradició industrial i un teixit empresarial integrat per
empreses de totes les dimensions, tot i que majoritàriament petita i
+
mitjana empresa, Catalunya i sobretot la província de Barcelona, té una
estructura econòmica molt diversificada i, juntament amb el nord d’Itàlia,
és la principal àrea econòmica del sud d’Europa. Hi destaquen
especialment sectors com l’automoció, el tèxtil, la distribució, el químic,
el farmacèutic, l’agroalimentari, el turisme, etc. Barcelona és a més una de les àrees metropolitanes més grans
d’Europa amb una potent capacitat de consum gràcies als seus cinc milions d’habitants.
Econòmic Ambiental

Social

El port serveix també tot el nord-est peninsular, Aragó, Navarra, La Rioja i el nord de Castellà i Lleó, amb una
elevada capacitat productiva tan del sector agrícola ( creixements recents en tràfics de cereals, conserves,
alfals o carn congelada) com de l’industrial (automoció, electrodomèstics, energies renovables, etc.).
Aquesta demanda potent ve determinada pels següents atributs principals:
1. Sectors industrials molt potents a l’entorn de Barcelona, amb empreses líders ubicades a la
immediatesa del port dels sectors automoció, tèxtil, alimentari, farmacèutic, químic, retail, etc.
2. Demanda molt important en un radi molt petit (àrea metropolitana).
3. Característiques diferencials de Barcelona com a hub logístic multipaís i atractiu pels centres de
distribució del retail i comerç electrònic.
4. Alt potencial de creixement d’activitats no lligades a la càrrega i descàrrega com ara l’oci, la
nàutica i el turisme.
5. Ciutats importants en un radi curt d’uns 350 km com ara Saragossa, 600 km (Madrid, Lyon,
Bordeus, Alger) i 1000 km (Milà, Zurich i Roma) que generen una demanda elevada.
6. Diversificació industrial del hinterland immediat (nord-est peninsular)
7. Diversitat d’especialitats logístiques a l’entorn donada la diversitat de productes que s’hi
manipulen (tèxtil, química, automoció, retail,...)
8. Sinèrgies amb altres modes de transport (ferroviari, aeri) que permeten als operadors integrar
operacions diferents a la mateixa ubicació.
9. Atractiu turístic de la ciutat i sector industrial associat potent.
10. Lideratge en el sector del manteniment de iots de luxe.
11. Oferta hotelera i de restauració de primer nivell ben posicionada localment i internacionalment.

O2. L’ecosistema logístic de Barcelona
L’ecosistema logístic-industrial a l’entorn de Barcelona és el més potent
en volum i diversificació de tota la Mediterrània. Com a reflex d’un teixit
+
industrial divers, a l’entorn del port disposa d’una extensa xarxa
d’operadors logístics nacionals i internacionals, que ofereixen serveis
d’alt valor afegit a la mercaderia adaptats a sectors industrials com ara el
retail, l’automoció, la industria de baixa rotació, el tèxtil, el farmacèutic,
la cosmètica, la química, etc. De fet, Barcelona ocupa la segona posició
en el rànquing europeu de localització portuària més atractiva per a inversions logístiques, segons “Savills
Reasearch” (febrer 2020).
Econòmic Ambiental

Social

Aquest és el principal factor tractor de càrrega a Barcelona, el principal argument de venda del Port de
Barcelona com a alternativa a altres ofertes portuàries i l’element que ens diferencia d’altres ports
mediterranisen els quals el principal ecosistema logístic es troba molt més allunyat del port.
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Aquest ecosistema està preparat per crear propostes de valor per nous segments de mercat emergents com
són el de la mobilitat elèctrica, energies renovables, hardware de telecomunicacions, agroalimentari i comerç
electrònic.
Aquest ecosistema es caracteritza per:
1.
2.
3.
4.

Diversitat sectorial dels operadors logístics.
Diversitat enorme en les dimensions, la nacionalitat i la tipologia dels operadors logístics.
Oferta de serveis d’alt valor afegit.
Integració d’activitats i estratègies entre carregadors i operadors logístics que fidelitzen els tràfics a
Barcelona.
5. Dinamisme d’alguns operadors portuaris que aposten per la integració vertical i la diversificació de
serveis.
6. Sinèrgies amb d’altres modes de transport (ferroviaris, aeris) que permeten als operadors integrar
operacions utilitzant aquesta diversitat de mitjans de transport en una única ubicació.
7. Capacitat demostrada en el passat més recent de desenvolupar serveis per a nous sectors emergents
(comerç electrònic, iots, producte refrigerat).

O3. La sostenibilitat com a factor crític de la competitivitat
Econòmic Ambiental

+

Social

Afortunadament l’impacte del Port de Barcelona en la qualitat de l’aire
de l’entorn és reduït gràcies a que gairebé no acull activitat industrial com
passa a d’altres ports del nostre entorn europeu i peninsular..

La proximitat del port a la conurbació metropolitana de Barcelona, però,
fa que el port hagi posat especial atenció en reduir l’impacte
mediambiental derivat de la seva activitat (qualitat de l’aire i de l’aigua,
soroll, congestió viària, etc.). El port va començar a aplicar mesures específiques de protecció ambiental a
principis dels any 90, coincidint amb els JJOO de Barcelona. Ha estat el primer port de l’estat i un dels primers
ports de la Mediterrània que decidí actuar contundentment per reduir l’impacte negatiu en el medi ambient
de la seva activitat.

-

Fruit d’aquesta major sensibilitat ambiental, es posaren en marxa un conjunt d’accions encaminades a
aconseguir reduir les emissions contaminants a l'atmosfera de les activitats portuàries, englobades en el Pla
de Millora de la Qualitat de l’Aire en el Port de Barcelona que incorpora una cinquantena d’actuacions.
Els propers anys, tres iniciatives del port seran especialment significatives en aquest àmbit: la consolidació del
port com a hub marítim de nous combustibles, com es el cas del GNL (Barcelona va fer el 2019 el 60% de totes
les operacions de subministrament de GNL de l’estat espanyol); el projecte d’electrificació de molls per
permetre als vaixells la connexió a la xarxa elèctrica durant la seva estada al port evitant així les emissions de
gasos i partícules contaminants, així com GEH; i la generació d’energia renovable dins el recinte portuari.
La sostenibilitat mediambiental com a oportunitat es manifesta de la següent forma:
1. Impacte reduït de l’activitat portuària en la qualitat de l’aire amb l’excepció de les emissions de
SOX.
2. Projecte d’electrificació de molls (OPS) en marxa amb inversió aprovada.
3. Existència d’una planta de re-gasificació.
4. Capacitat d’instal·lació de 92 MWp d’energia fotovoltaica a la zona portuària, a la qual es podrien
afegir uns 10 MWp d’energia eòlica.
5. Lideratge del Port de Barcelona en polítiques de sostenibilitat i en projectes mediambientals, a
nivell local i internacional, per exemple al WPCAP (World Ports Climate Action Plan).
6. Existència d’un potent Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire que canalitza les accions de reducció
d’emissions en el global de l’activitat portuària.
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7. Sensibilitat històrica en relació a la qualitat de l’aigua, sòl i aire.
8. Pressió per reduir petjada mediambientals de les cadenes logístiques, tendència força
desenvolupada al nord d’Europa que és cada cop més habitual a la Mediterrània.
9. Elevada quota modal del transport ferroviari i les autopistes del mar, fet que genera estalvis anuals
en costos externs a la societat de més de 150 milions d’euros.

O4. Creixement previst del comerç exterior (especialment Àfrica, Àsia i mercats
nínxol on estem ben posicionats)
A pesar de l’impacte del Covid-19 que provoca una caiguda globalitzada
de tràfics, a mitjà termini a nivell global es preveuen importants
+
creixements del PIB i dels fluxos comercials, tot i que aquest creixement
no es produirà a totes les regions del món. A Àsia, a Xina primer, on tot i
que es produirà un estancament de la població, l’augment del poder de
compra generarà un increment de les importacions en detriment de les
exportacions. Tot i que continuarà essent la fàbrica del món, tindrà creixements més moderats que en el
passat. Li prendrà el relleu el sud-est asiàtic i la Índia amb majors creixements percentuals de PIB i població i
de les exportacions.
Econòmic Ambiental

Social

El mercat africà ha d’experimentar també un gran creixement a mitjà i llarg termini. En efecte, es tracta del
continent que més creixerà percentualment en població i PIB, amb un significatiu augment de la classe mitjana,
de la capacitat de compra la qual cosa incrementarà la demanda de nous productes.
Europa en canvi entrarà en un fase d’estancament o, fins i tot de recessió, amb una demografia en retrocés (si
no es compensa per una major entrada de migrants), un envelliment de la població i diversos sectors
industrials en declivi (automoció, industria pesada, etc.).
Afortunadament, les zones de creixement coincideixen amb alguns dels mercats naturals de Barcelona com
són el Sud-est asiàtic i el nord d’Àfrica.
En concret, aquesta oportunitat es manifesta en els factors següents:
1. Bon posicionament geogràfic en relació als mercats en creixement a l’Àfrica i Àsia i la gestió dels
intercanvis comercials amb Europa.
2. Capacitat d’actuar de pont entre aquests continents i l’Amèrica Llatina.
3. Interès creixent en nous centres de distribució multipaís a l’entorn de Barcelona.
4. Creixement del tràfic de semi-remolcs amb el nord d’Àfrica i Mediterrani oriental.
5. Possibilitat de posicionar-se en sectors emergents (mobilitat elèctrica, energies renovables, equips de
telecomunicacions, agroalimentari, comerç electrònic, etc.) amb bones perspectives als mercats
emergents.

O5. Hub únic a la Mediterrània d’infraestructures logístiques amb alta connectivitat
internacional
Barcelona concentra en un mateix lloc un dels ports més grans de la
Mediterrània, un aeroport intercontinental, una estació de tren d'alta
+
velocitat, autopistes connectades a la xarxa europea, el segon recinte firal
més gran del sud d’Europa i una de les àrees logístiques més importants
del continent. Totes aquestes infraestructures li proporcionen una
connectivitat que no té equivalent ni a Espanya ni a tota la Mediterrània
i a més genera sinèrgies entre modes de transport i entre mercaderies i passatge que poden ser aprofitades
pels operadors logístics i per a la localització de centres de distribució multipaís. De fet, l’existència d’aquestes
Econòmic Ambiental

Social
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infraestructures és una de les principals criteris que té en compte la inversió logística per escollir Barcelona
davant d’altres alternatives portuàries.
Aquesta oportunitat es concreta en els següents factors:
1. Port i aeroports internacional amb capacitat de servir els principals mercats europeus i mundials.
2. Barcelona és l’única localitat de la península amb connexió ferroviària amb ample estàndard (UIC) per
a mercaderies la qual cosa posiciona Barcelona com la millor localització a la península des d’un punt
de vista ferroviari. El port és l’única ubicació de la península on hi ha els tres amples de via ferroviari
(mètric, ibèric i estàndard).
3. Zones logístiques i polígons industrials (ZAL, Zona Franca, Polígon Pratenc, Polígon Pedrosa,...) veïns
d’un aeroport i port internacionals.
4. Capacitat de generar sinèrgies Port-Aeroport per a passatgers i mercaderies.
5. Autopistes d’alta capacitat amb Europa amb concessions que finalitzaran properament la qual cosa
incrementarà la competitivitat del transport terrestre en desaparèixer els peatges.

O6. Atractiu de la ciutat de Barcelona
Econòmic Ambiental

+
-

Social

A més de les infraestructures logístiques, Barcelona ofereix un capital
humà amb alts nivells de formació. El 48% de les plantilles treballen en
serveis intensius en coneixement. L'àrea de Barcelona concentra vuit
universitats públiques i privades de prestigi, que ofereixen excel·lents
programes de grau i postgrau i recerca en un ventall de camps molt ampli.

Barcelona és la província amb l’economia més internacionalitzada, té una
llarga tradició empresarial i comercial i és una ciutat oberta als negocis i a l’emprenedoria.
La ciutat de Barcelona atrau emprenedors internacionals i es consolida com a centre europeu per a la creació
d'empreses innovadores. Segons el Global Entrepreneurship monitor, la taxa d'activitat emprenedora a
Catalunya és del 6,6%, percentatge superior a la mitjana espanyola i de països com França, Alemanya, Itàlia i
Finlàndia.
En concret, Barcelona es caracteritza per:
1. Situada en el top 10 de les millors ciutats del món (posició número 8 de la classificació World’s Best
Cities 2020) i la primera en relació al número de congressistes.
2. Catalunya ha estat considerada la millor regió del sud d’Europa per invertir segons el rànquing de fDI
magazine del Financial Times per tercer any consecutiu.
3. Segons l’Índex Europeu d’Oportunitats Logístiques de Savills Aguirre Newman, Barcelona ocupa la
segona posició com a port més atractiu d’Europa per a la inversió en logística després de Rotterdam.
4. Acull un excel·lent ecosistema innovador.
5. Dues de les millors escoles de negocis d’Europa estan a Barcelona (IESE i ESADE).
6. Disposa de bones universitats amb bons nivells de formació i recerca a nivell internacional (UB, UPC,
UAB, UPF,...)
7. Barcelona és la 3a ciutat d'Europa i 10è del món en nombre de visitants i despesa de turisme
internacional.
8. És el 5è hub europeu per start-ups segons el rànquing EU-Startups 2018.
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O7. Millora de la infraestructura ferroviària del nostre entorn
+

El Port de Barcelona ha tingut un creixement important en tràfic ferroviari
durant la darrera dècada. Tot i així, tal i com s’identifica a l’apartat
d’amenaces aquest creixement s’està estancant durant els darrers anys.

-

No obstant això, hi ha projectes de desenvolupament ferroviari al nostre
entorn que podrien capgirar aquesta situació si s’acabessin
desenvolupant en la seva totalitat. Els principals són els següents:

Econòmic Ambiental

Social

1. Augment de les dimensions dels apartadors ferroviaris entre Barcelona i Saragossa (i també fins a
Madrid i Pamplona) per permetre la circulació de trens de 750 m de longitud.
2. Construcció dels accessos ferroviaris a nous al Port de Barcelona.
3. Petites actuacions de millora de la connexió ferroviària amb França a través del Corredor
Mediterrani.
4. Introducció de competència en la tracció en ample estàndard.
5. Trasllat de l’estació de mercaderies del Morrot.
6. Projecte de terminal d’autopista ferroviària dins del port.
7. Millora de la terminal de Can Tunis, ampliant la capacitat especialment per a trens en ample UIC.
8. Possible desenvolupament d’iniciatives com el Port 2 al Vallès.
9. Ampliació de la capacitat de les terminals interiors més vinculades amb el Port de Barcelona (TMZ,
TIM i PSA).
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2.4 Conclusions de l’anàlisi estratègica
L’anàlisi estratègica ens defineix un escenari molt diferent al que hem viscut els darrers anys. Ens trobem
davant d’un repte insòlit fins ara al Port de Barcelona: l’evolució del mercat ens condueix cap a una etapa en
la qual alguns dels tràfics que han estat el motor de creixement de l’activitat portuària els darrers anys
(contenidors, líquids a dojo petrolífers, vehicles nous nacionals) s’han estancat i, en alguns casos, fins i tot
estan en perill. Tot i que els tràfics marítims vinculats a aquests productes seguiran creixent globalment, ho
faran principalment en d’altres latituds i no està clar que mantinguin una evolució positiva a la Mediterrània
nord-occidental. Aquesta situació contrasta amb un increment de l’oferta portuària, fins i tot, superior a la
que hem viscut fins ara.
Acceptant que el creixement del qual hem gaudit les dècades passades no es repetirà en el futur proper, cal
desenvolupar una doble estratègia: defensiva per conservar els tràfics en risc, i agressiva per poder beneficiarse del creixement en aquells tràfics (gran distribució, autopistes del mar, passatgers, sòlids a dojo alimentaris
i potasses, etc.) que, malgrat les incerteses generades per la Covid-19, gaudeixen de bones perspectives de
desenvolupament. L’èxit de la doble estratègia depèn de la provisió de noves infraestructures i serveis
eficients que contribueixen a la competitivitat dels clients.
L’estratègia defensiva implicarà realitzar un important esforç econòmic i comercial.
En primer lloc, serà necessari adequar els serveis, i especialment les infraestructures existents, a les necessitats
del nou mercat, caracteritzat per la concentració d’operacions (tant a nivell empresarial a través de les aliances
entre naviliers, com a nivell físic amb megavaixells cada vegada més grans i amb majors exigències operatives,
com ara de calat i de productivitat), superant les limitacions i l’obsolescència que presenten determinades
instal·lacions portuàries, tal i com mostra el DAFO. Caldrà construir noves infraestructures i traslladar-ne
d’altres a emplaçaments nous més adients. Aquesta necessitat és especialment urgent en els àmbits dels
contenidors, els creuers i els líquids a dojo. Exemples d’aquest esforç inversor els podem trobar en els nous
amarraments per a líquids a dojo previstos al moll 34, que pretenen compensar l’obsolescència actual de
l’alineació 32; la construcció de la futura nova terminal del moll Catalunya i les noves terminals previstes per
a creuers. En tots tres casos, les noves infraestructures són cabdals no per generar capacitat addicional, sinó
per resoldre problemes operatius molt rellevants que fins i tot posen en perill la seguretat d’algunes
operacions i reduir substancialment les externalitats negatives (mediambientals, sobretot) de l’activitat
portuària.
En segon lloc, caldrà intensificar els esforços comercials per tal de mantenir el posicionament del Port de
Barcelona en els mercats que fins ara li han estat favorables, especialment el nord-est peninsular. En aquest
sentit és necessari fidelitzar els grans operadors actuals, atreure activitat logística al nostre entorn i buscar
nous nínxols de tràfic més enllà del nostre hinterland de comoditat. L’establiment de bonificacions adients és
també essencial.
Com es veurà en el pla d’acció del Pla Estratègic, es tracta de mesures defensives tendents a incrementar la
competitivitat dels nostres serveis, minimitzar l’impacte d’un estancament econòmic i demogràfic en el nostre
entorn i a garantir un funcionament eficient dels nostres serveis.
En el cas de tràfics que gaudeixen de previsions d’evolució molt positives (com és el cas d’alguns sòlids a dojo,
la gran distribució, les autopistes de mar, passatgers, etc.) caldrà donar suport a aquest creixement amb espais
i una operativa adient. La nova ubicació dels tràfics de potasses o la futura ampliació de l’àrea dedicada als
ferris i al transport de curta distància en són un exemple.
El mateix s’aplica a l’activitat logística avançada (ZAL) i al clúster nàutic, dos sectors en creixement i que cal
dotar de les instal·lacions i serveis adequats per no perdre el lideratge de què Barcelona gaudeix a la
Mediterrània. Aquests dos àmbits garanteixen la necessària diversificació de l’activitat portuària cabdal per a
la generació d’ocupació de qualitat i la resiliència envers crisis com la del Covid-19.
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Com es veurà posteriorment en el pla d’acció, l’anàlisi realitzada també mostra que aquestes estratègies vers
el mercat, defensives i agressives han d’anar acompanyades d’un conjunt de línies d’acció transversals
centrades en la sostenibilitat i la digitalització de l’operativa.
Primer, fomentar la sostenibilitat com a motor del desenvolupament portuari, en els seus tres vessants:
econòmic, ambiental i social. Aquesta tendència, la més global de totes les identificades, no afecta només els
tràfics portuaris sinó el conjunt de l’activitat humana. El port ha de potenciar, d’una banda, la creació de valor
afegit al seu entorn i el suport a la competitivitat del nostre hinterland, i de l’altra, la transició energètica, la
descarbonització, la reducció d’emissions contaminants i l’economia circular, contribuint a la creació de llocs
de treball de qualitat, a la igualtat, la no-discriminació i el desenvolupament del talent en la innovació.
Segon, potenciar la diversificació de l’activitat, una de les nostres principals fortaleses i oportunitats, com a
principal mitjà per poder fer front a les cada cop més nombroses disrupcions que es produiran i a la incertesa
del futur, de la qual la Covid-19 n’és només un exemple. Aquesta diversificació implica apostar per mantenir i
potenciar la diversitat de tràfics i ingressos que caracteritza el nostre port, però també entrar en nous models
de negocis que fins ara han quedat al marge de l’activitat portuària, com ara la producció i gestió energètica,
la innovació o el desenvolupament de l’activitat logística, fins i tot més enllà de l’àrea de serveis del port. I
potenciar la zona d’activitats logístiques, el clúster nàutic i, en general, tot l’ecosistema del Port Vell.
En aquest sentit els tràfics en els quals ha de focalitzar-se Barcelona, en base a l’anàlisi realitzada i a
l’ecosistema logístic del nostre entorn, són, per aquest ordre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Importació i exportació de càrrega general
Tràfics intermodals
Passatge
Importació i exportació de líquids i sòlids a dojo
Transbordament
Resta de càrregues

Tercer, la necessitat d’una major interacció port-ciutat, mitjançant el desenvolupament d’activitats de valor
afegit que reforcin la relació entre Barcelona i el mar i el desplaçament, al llarg del temps, de l’activitat més
industrial cap a sud, potenciant la part nord del port per a usos més compatibles amb la metròpolis.
I quart, potenciar la digitalització de tota l’activitat portuària com a mitjà per donar un millor servei i més
personalitzat als clients del port i a tota la cadena logística en general i per diferenciar la nostra oferta de la
de la competència.
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3. La proposta estratègica
3.1 La missió
La missió del Port de Barcelona, que expressa el motiu pel qual existeix, s’ha mantingut bàsicament inalterada
en els tres plans estratègics que han regit l’actuació del port les darreres dècades (1998-2020). Definien la
seva missió de la manera següent:
“Contribuir a la competitivitat dels clients del port mitjançant la prestació de serveis
eficients que responguin a les seves necessitats de transport marítim, transport
terrestre i serveis logístics”
El IV Pla Estratègic, tot i mantenir l’essència d’aquesta missió, inclou dues modificacions substancials. En
primer lloc, incorpora la sostenibilitat en els seus tres vessants -medi ambiental– social i econòmica - al cor
mateix de la missió del Port i deixa de considerar-la com un atribut dels seus principis d’actuació.
En segon lloc, defineix que el fi últim del port és crear benestar per la comunitat humana que el conforma i
que l’acull, mitjançant la realització de les funcions clàssiques i modernes d’un port o hub logístic.
La nova missió del Port en el IV Pla Estratègic queda definida de la manera següent:

Generar prosperitat a la nostra comunitat, incrementant la
competitivitat dels nostres clients mitjançant la provisió eficient i
sostenible de serveis logístics i de transport”

Aquesta missió ha de desenvolupar-se segons els principis d’actuació següents:
•
•
•

•
•

•
•

El Port de Barcelona forma part d’una comunitat i de les ciutats de Barcelona i el Prat del Llobregat
i, com a tal, es deu als seus conciutadans i ha de contribuir al seu benestar.
La raó de ser del Port és la generació de benestar i progrés a la societat i a la comunitat que l’envolta.
Aquesta generació de prosperitat ha de ser sostenible, mediambientalment, socialment i
econòmicament. En la construcció d’infraestructures i en la provisió de serveis. Ha de garantir les
necessitats de les generacions actuals sense posar en perill les de les futures.
Per fer-ho, el Port ha de contribuir a que les empreses del nostre entorn, del nostre hinterland, siguin
més competitives als mercats global.
La creació de valor sostenible ajudarà les empreses a ser més competitives i això revertirà en un
increment del benestar de la societat. El port de Barcelona, és primerament un facilitador del comerç
internacional i la provisió de serveis logístics i de transport al port comercial i al port logístic ha d’estar
enfocada a facilitar aquest comerç.
El Port de Barcelona és una plataforma de relacions entre oferta (tràfic principalment marítim tot i
que no exclusivament) i demanda (operadors logístics).
Les crisis del Covid-19 i financera del 2007 demostren que la diversificació de l’activitat portuària i per
tant de l’ocupació, és un factor clau en la generació de prosperitat en la comunitat

La missió del Port de Barcelona es complementa amb l’específica de la part més propera a la ciutat. Al Port
Vell no s’hi manipulen mercaderies i per tant la generació de prosperitat a la comunitat no es fa a través de la
provisió de serveis logístics i de transport als clients del port sinó mitjançant la creació d’una zona amable,
sostenible i cohesionadora integrada amb la ciutat. La missió del Port Vell es defineix de la forma següent:
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“La missió del Port Vell és assentar les bases que permetin apropar el port a
la ciutat gràcies a la formulació de projectes que, amb la implicació dels agents
econòmics i socials, ciutadania i institucions, aconsegueixin consolidar una
zona amable, sostenible i cohesionada”

3.2 La visió
La visió estableix allò que volem esdevenir en el futur, mantenint-nos fidels a la nostra missió i prioritzant una
alternativa de futur. Es tracta d’un objectiu aspiracional a mitjà i llarg termini i no d’un objectiu parcial,
quantitatiu o a curt termini. El present Pla Estratègic, anant més enllà de la Visió del III Pla Estratègic enfocada
bàsicament a incrementar el mercat del Port, defineix una nova Visió dirigida a dotar l’ecosistema logísticportuari d’una sèrie d’atributs complementaris i innovadors:

SMART Logistics hub / The SMARTest logistic hub in the MED
SMART – Sostenible Multimodal Àgil Resilient Transparent.

Tenint en compte la missió abans esmentada, la visió del Port implica:
•

•
•
•

•

•

•

•
•

El Port de Barcelona ha d’evolucionar del concepte de port en sentit tradicional com a interfície
marítimo-terrestre a un centre d’intercanvi multimodal (on hi conflueixen tots els sistemes de
transport per gestionar tràfics d’origen marítim, terrestre, intercontinentals, nacionals i intraeuropeus)
El Port de Barcelona no és un port local, és un port regional
El Port de Barcelona ha de mantenir-se com un centre de distribució que serveix un mercat que
engloba diversos països
El Port de Barcelona no és ni un hub de transbordament ni un port gateway (d’entrada i sortida) pel
qual transiten les mercaderies fins a una altra destinació. És un pol logístic en el qual es realitzen
activitats de valor afegit a la mercaderia de post-producció, pre-comercialització, customització i
distribució.
La clau del lideratge que cerquem rau en la sostenibilitat dels serveis, que permetran contribuir a la
competitivitat de les cadenes logístiques que responen a les necessitats del mercat i la societat. És
especialment rellevant que aquestes cadenes siguin sostenibles mediambientalment i que facin que
el port sigui neutral en carboni.
La sostenibilitat s’ha d’entendre però en els seus múltiples vessants. Per això el hub logístic barceloní
ha d’estar plenament alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions
Unides .
El concepte d’oferta logística inclou tant la part dinàmica de les cadenes d’aprovisionament (transport
marítim i terrestre) com la part estàtica (dipòsit, emmagatzematge, industrialització, serveis logístics
de valor afegit de pre-comercialització i post-producció).
El pas portuari és només una part d’aquestes cadenes logístiques, per la qual cosa el port està obligat
a tenir una visió integral de tota la cadena per poder respondre a les necessitats dels clients.
L’Agilitat dels seus serveis per respondre a les demandes de flexibilitat i rapidesa dels clients i per
adaptar-se als canvis és un atribut indispensable de tota l’activitat portuària
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•

•

•
•
•

La Resiliència per respondre a canvis disruptius tecnològics, de mercat, energètics i socials i retornar
ordenadament a un funcionament normal, és un valor imprescindible en el món de futur en el qual
les disrupcions seran cada vegada seran més freqüents. La flexibilitat de l’oferta de serveis del Port
serà clau per ser capaç d’assolir aquesta resiliència.
El Port ha de tenir la capacitat i flexibilitat suficient per adaptar-se a les necessitats dels sectors
econòmics als quals donem servei i no a l’inrevés: que sigui el mercat i l’entorn qui s’hagin d’adaptar
als seus processos, ritme de presa de decisions o operacions.
El desplegament de l’estratègia ha de fer-se partint d’una visió holística donada la realitat
multidimensional del port i cercant la satisfacció de tots els seus grups d’interès.
La transparència envers clients i societat és imprescindible.
L’APB ha d’esdevenir el director d’orquestra que impulsi l’assoliment d’aquesta Visió

La visió del port a llarg termini se centra en la seva funció de hub /node logístic que sigui quin sigui l’escenari
futur ha de seguir predominant al sòl portuari. Això hauria de ser compatible amb el foment i la consolidació
d’altres activitats com han estat fins ara la immologística i el sector nàutic i d’altres de completament noves
que s’hi desenvoluparan les dues properes dècades. Aquestes noves activitats estan més detallades al darrer
capítol dedicat als escenaris de futur del port.
En aquest sentit, la visió del Port en el seu conjunt es complementa amb l’específica del Port Vell que neix de
la primera i que es defineix així:
“Ser un port-ciutat que es desenvolupa de forma sostenible, atractiu
culturalment, que impregna de maritimitat la ciutat de Barcelona, focus de
coneixement i talent en el sector nàutic i marítim, referent en innovació i
nítidament inclusiu amb el conjunt de la ciutadania i els operadors ”
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3.3 Posicionament estratègic
3.3.1 L’Objectiu Estratègic General
L’Objectiu Estratègic defineix la fita principal que vol assolir el Port quan finalitzi la vigència del IV Pla Estratègic
l’any 2025. La fita ha de ser conseqüent amb la seva visió a llarg termini, Hub Logístic SMART. Ha de ser
quantificable, mesurable i ha de permetre fer-ne un seguiment anual o bi-anual.
El IV Pla Estratègic opta per un Objectiu Estratègic tridimensional que respon als tres pilars de la sostenibilitat:
econòmica, mediambiental i social. Es tracta d’un triple component indestriable de manera que l’assoliment
d’una part sense les altres dues no es pot considerar un èxit. Cal assolir de manera simultània totes tres. No
es pot créixer econòmicament sense reduir la petjada mediambiental de l’activitat portuària ni sense
consolidar l’ocupació de qualitat.
L’Objectiu Estratègic del port s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) de les Nacions
Unides (ONU). En la Cimera de Desenvolupament Sostenible de 2015, els 193 estats membres de l'ONU van
arribar a un consens respecte a la nova agenda de grans reptes mundials. El document «Transformar el nostre
món: l'agenda de 2030 per al desenvolupament sostenible» conté 17 ODS i 169 metes que han de servir de
pla d'acció per a què la comunitat internacional i els governs nacionals promoguin la prosperitat i el benestar
comú els propers anys.
El Port de Barcelona es va adherir oficialment el mes de maig del 2018 al Pacte Mundial de Nacions Unides
(Global Compact) llençat oficialment l’any 2000. Després de l'aprovació dels ODS, al setembre de 2015, el
Pacte Mundial és qui té el mandat per sensibilitzar i ajudar les empreses a contribuir a la nova agenda de
desenvolupament i assolir els ODS.
Aquesta agenda, situa per primer cop a les empreses com a agents clau de desenvolupament i col·loca les
seves aportacions al desenvolupament sostenible al mateix nivell que les realitzades pels estats i la societat
civil. L’ONU aposta així, per començar a concebre a les empreses i les organitzacions no només com a actors
que generin riquesa, sinó també desenvolupament a nivell mundial
Els ODS es centren en els tres components del desenvolupament sostenible: creixement econòmic, inclusió
social i protecció ambiental. Aquests eixos són també els que guien aquest pla estratègic i el pla d’acció del
port pel proper quinquenni. Les empreses de la comunitat logística-portuària de Barcelona, són elements clau
per l’assoliment dels ODS per la seva capacitat de contribuir al desenvolupament dels entorns on operen, així
com per transmetre el seu know-how a d’altres actors i territoris. El Pla de Sostenibilitat Sectorial del Port, que
s’elabora des de l’any 2016, és l'eina que posa de relleu la contribució de la comunitat logística-portuària de
Barcelona a l’assoliment d'aquests reptes mundials.
Els ODS són una fita a integrar, de forma conscient i gradual, dins l'estratègia del Port. Els ODS que interpel·len
majoritàriament al Port són els 5, 7, 8, 9, 11, 13 i 14.
Objectiu
Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom
Objectiu
Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes
Objectiu
Prendre mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes
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Objectiu
Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i
productiva i el treball decent per a tothom
Objectiu
Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i
sostenible i fomentar la innovació
Objectiu
Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs,
resilients i sostenibles
Objectiu
Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins
per al desenvolupament sostenible

La pràctica i la complexitat organitzativa del port també exigeix prestar una cura especial als objectius 3,
4, 6 i 16. Es tracta d’objectius, però, que s’allunyen del core business de l’activitat portuària i sobre els
quals la capacitat d’incidir del port és molt limitada. Són els següents:

Objectiu
Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom
Objectiu
Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom
Objectiu
Garantir la disponibilitat d'aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a
tothom
Objectiu
Promoure societats justes, pacífiques i inclusives

L’objectiu estratègic del IV Pla Estratègic està format per tres fites complementàries que representen els tres
pilars de la sostenibilitat (econòmica, mediambiental i social) i que responen als ODS de l’ONU. Es tracta d’un
objectiu ambiciós tenint en compte l’estancament del comerç exterior marítim, la dificultat d’ampliar el
mercat del port en segments clau com són els contenidors, vehicles nous i camions de SSS, els processos de
digitalització i automatització i la dificultat d’executar l’electrificació dels molls del port.
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L’objectiu es concreta en un: 70 / 50 / 40
Sostenibilitat
Econòmica

Sostenibilitat
mediambiental

Sostenibilitat
Social

70.000 milions d’€ de valor
del comerç exterior

50% molls de contenidors i ro-ro
electrificats

40.000 persones treballen al
port

Comerç exterior més
cabotatge exclòs
transbordament

Xarxa provisional i connexions
OPS pilot consolidades o amb
projectes d’electrificació en
marxa

Empleats que hi treballen
físicament diàriament o amb
regularitat

Figura 16 – Objectiu Estratègic General del Port de Barcelona

70.000 milions d’€ de valor del comerç exterior (inclòs cabotatge)
El principal objectiu estratègic del port en els propers cinc anys ha de ser acompanyar la transformació dels
diversos sectors econòmics i industrials als quals dona servei mitjançant la provisió de serveis adaptats a les
seves noves necessitats que contribueixin a incrementar-ne la competitivitat als mercats globals.
Els sectors que generen més tràfic al port de Barcelona com ara els d’automoció, químic, tèxtil, electrònica,
farmacèutic, agro-alimentari, siderúrgic i hidrocarburs estan sotmesos a canvis tecnològics, mediambientals i
productius cada vegada més ràpids, freqüents i sovint disruptius, que els obliguen a transformar-se si no volen
ésser escombrats en una economia internacional cada vegada més globalitzada i competitiva.
Així mateix, els propers anys creixeran sectors ja potents lligats a les noves tendències de consum i socials com
ara la mobilitat elèctrica, la indústria química neta, les energies renovables, les telecomunicacions i el comerç
electrònic de tot tipus de productes que requeriran d’una gamma flexible de serveis adaptats a les seves
necessitats. Sorgiran nous sectors avui encara incipients com ara l’economia circular als quals la comunitat
logístico-portuària haurà de proveir una bateria de nous serveis logístics i de transport si no vol comprometre
la viabilitat d’aquests sectors i la competitivitat d’aquests nous ecosistemes productius al hinterland del port.
La forma de mesurar l’adaptació de l’ecosistema logístic-portuari de Barcelona a les necessitats d’aquestes
tipologies d’indústries, productes i sectors és complexa. S’ha optat per utilitzar com a indicador, el valor del
comerç exterior (inclòs el cabotatge) que es vehicula a través del port de Barcelona. Si aquest creix, això
implica que la comunitat logístic-portuària de Barcelona probablement està contribuint a la competitivitat
d’aquests sectors. A la inversa, si no ho fa, això pot voler dir vàries coses, però fonamentalment dues: que el
comerç exterior en general disminueix per multitud de factors que s’apunten a l’apartat de tendències i/o
perquè la comunitat logística-portuària no és capaç de proporcionar els serveis adequats la qual cosa limita el
desenvolupament d’aquests sectors a Barcelona. L’any 2019 (darrer any complert) aquesta xifra era de 65.367
milions d’€. La xifra inclou el valor del comerç exterior i del tràfic de cabotatge que es vehicula pel port. No
s’ha inclòs en aquesta dada el valor corresponent als tràfics de transbordament ja que s’entén que no
contribueixen de forma rellevant a la generació de prosperitat a la nostra comunitat que és la missió primordial
del port, tot i ser un factor rellevant per garantir una connectivitat marítima adequada pel sector exterior.
El Pla Estratègic es fixa com a objectiu, que s’incrementi i assoleixi la xifra de 70.000 milions d’€. Es tracta
d’una aposta valenta tenint en compte la crisi del Covid-19 que ha comportat una reducció del tràfic de
mercaderies entorn del 20% respecte les xifres del 2019 i les previsions negatives que afecten a algun dels
sectors que avui en dia són responsables d’una part substancial d’aquest valor del comerç exterior.
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El port del futur haurà d’acollir activitats molt allunyades de l’activitat habitual de les darreres dècades. Espais
que aniran quedant vacants com a conseqüència de l’estancament del comerç exterior marítim i de la major
eficiència de l’operativa portuària, seran ocupades per noves activitats logístiques, de distribució, innovació i
nàutiques. L’evolució d’aquestes activitats difícilment es poden avaluar amb aquest indicador. Ara bé, aquest
procés d’atracció de noves activitats allunyades de la carrega i descàrrega de comerç exterior marítim,
s’accentuarà sobretot a partir de l’any 2025 per la qual cosa té un impacte reduït en l’horitzó 2025.
Aquest objectiu es calcularà anualment. A finals del primer trimestre de cada any es realitza el càlcul del valor
de comerç exterior que vehicula el port (excloent transbordament) a partir de les dades de la duana i de l’APB.

50% molls de contenidors i ro-ro electrificats o amb projectes d’electrificació en marxa
El Port de Barcelona és responsable de menys del 10% dels nivells de contaminació per NOx i PM10 de la ciutat
de Barcelona. És en canvi el principal emissor de SOx, tot i que afortunadament la presència d’aquest
contaminant a l’aire de Barcelona està molt allunyada dels límits que marquen els organismes internacionals
com a perillosos per a la salut. En relació a les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) el port és
responsable també de menys d’un 10% de les emissions de CO2 i de la resta de GEH generades a la ciutat de
Barcelona.
Malgrat el seu impacte reduït comparat amb la circulació rodada de la ciutat o amb el que generen ports
industrials del nostre entorn, el port està fermament compromès a reduir aquest impacte i convertir-se en un
dels actors líders en la descarbonització de l’activitat econòmica i en la reducció de la contaminació generada
pel transport. El Port de Barcelona vol anar més ràpid de la fita fixada per la IMO de reduir en un 50% la
contribució del transport marítim al canvi climàtic en l’horitzó 2050.
Els darrers anys s’han fet grans avenços en aquest àmbit gràcies al creixement de la intermodalitat, la
instal·lació de sostres amb panells solars a magatzems de la ZAL, l’automatització de processos, la utilització
del GNL com a combustible marí, la utilització de bateries pels vaixells ro-ro i el seguiment permanent de la
qualitat de l’aire i de l’aigua del port. El Port a més s’ha adherit a les iniciatives més punteres al món en matèria
de sostenibilitat mediambiental com són el World Ports Sustainability Programme (WPSP) i el World Ports
Climate Action Plan (WPCAP).
En l’àmbit portuari, però, la principal mesura per aconseguir reduir dràsticament l’emissió de GEH i de pol·lució
consisteix en evitar que els vaixells utilitzin els motors auxiliars que funcionen amb combustibles fòssils durant
el seu amarrament als molls i procedir a l’electrificació dels mateixos. Serà aquesta una de les principals
inversions de l’APB i les terminals els propers anys i la mesura més destacada per contribuir a la
descarbonització de l’activitat portuària. Per això aquesta mesura forma part central de l’objectiu estratègic
del port pel període 2021-2025.
Per actualitzar aquest indicador, es farà un seguiment anual de l’estat de desenvolupament dels treballs
d’infraestructura elèctrica. Addicionalment, a partir del moment que sigui possible connectar vaixells
elèctricament, encara que sigui amb una instal·lació provisional, es farà el seguiment del nombre de
connexions anuals.

40.000 persones que treballen al port
El Port és una comunitat de 37.000 persones que hi treballen a diari o de forma regular repartides entre el
port vell, el port comercial i la zona d’activitats logístiques (ZAL). A la ZAL hi treballen aproximadament 8.700
persones, al Port comercial 18.400 i al Port Vell 10.000, d’acord amb les dades obtingudes fruit d’estudis
específics elaborats per cadascun dels tres entorns el 2019. A aquesta xifra d’empleats que treballen
físicament al port s’hi hauria de sumar els que ho fan al port exterior, la xarxa de terminals interiors del port a
Espanya i França. En conjunt sumen unes tres-centes persones. La crisi del Covid-19 òbviament ha reduït
substancialment la xifra de treballadors especialment al Port Vell i a la zona de creuers. L’objectiu del port en
aquest àmbit és que l’ocupació generada pel port es mantingui entorn d’aquestes 40.000 persones malgrat el
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Covid-19, la digitalització, l’automatització i la robotització, imparable i desitjable alhora, per incrementar la
competitivitat de l’oferta portuària.
La ubicació privilegiada del sòl portuari obliga a la comunitat logística-portuària a conservar-lo i promocionarlo com un espai d’alta ocupació, diversificada i de qualitat. És aquest factor la principal recompensa per la
comunitat més propera que l’acull i que compensa els efectes negatius intrínsecs a la seva existència com són
ésser una barrera física i un emissor important d’externalitats negatives. La comunitat portuària de Barcelona
ha de treballar perquè aquesta ocupació es consolidi com una ocupació de qualitat on predominin les feines
d’alt valor, integrant especialment les noves generacions i assolint la igualtat de gènere en el conjunt de
l’ocupació portuària. Les noves instal·lacions i serveis previstos els propers anys al port (serveis logístics
avançats, nous serveis a Port Vell, hub d’innovació, de formació i coneixement i creació i gestió d’energia)
haurien de ser motor de creació de nova ocupació a banda de recuperar la que ja hi havia el 2019.
El nombre de persones que treballen al port es calcularà mitjançant la realització d’un estudi adhoc anual,
seguint la metodologia del realitzat el 2019 per l’obtenció del nombre de treballadors en sol portuari,
mitjançant fonts d'informació pròpies de l'APB (passis i permisos) i entrevistes personalitzades.

3.3.2 Què no ha de fer el Port de Barcelona
El Port de Barcelona no vol mesurar el seu èxit només mitjançant els paràmetres tradicionals d’activitat
portuària. Si la missió del port és generar prosperitat al seu entorn i el seus eixos estratègics es centren en la
sostenibilitat ambiental, econòmica i social, els indicadors tradicionals per mesurar l’èxit de l’actuació dels
ports basats en les tones, TEU, passatgers i unitats de cotxes no són suficients, ja que no permeten contrastar
adequadament els avenços del port en la seva estratègia. Això no vol dir que no s’hagin de mesurar, però com
a indicadors no són suficientment representatius dels objectius desitjats i cal recórrer a d’altres indicadors
més rellevants vinculats al valor afegit creat pel port, a l’impacte social o a la seva petjada ambiental. És per
això que s’ha fixat l’objectiu estratègic general tridimensional que permet mesurar la implementació de
l’estratègia i l’evolució del port d’una manera holística: 70.000 milions d’€ de valor de comerç exterior / 50%
molls de contenidors i ro-ro electrificats o en procés de ser-ho / 40.000 persones treballant al port.
L’objectiu del port no és créixer en tràfic de qualsevol manera, sinó fer-ho en tràfics estratègics, d’alt valor
afegit i que generin prosperitat i llocs de treball qualificats al seu entorn. Això no vol dir que el port no hagi de
créixer per generar les mínimes economies d’escala necessàries per a la sostenibilitat dels seus concessionaris,
assolir la connectivitat marítima que requereix el seu hinterland i garantir un volum mínim d’operacions en els
serveis tècnic-nàutics que garanteixi un nivell de servei i preu òptim. El creixement ha de plantejar-se com un
instrument i no com una finalitat i ens obliga a analitzar en detall els paràmetres desitjats de creixement i
evitar un desenvolupament indiscriminat que podria implicar un augment no justificat de les externalitats. El
Port de Barcelona haurà de créixer en aquells tràfic que ho requereixin per raons pròpies del segment lligades
a una millor operativa o sostenibilitat del negoci a llarg termini. En d’altres tràfics el rol del port pot ser molt
diferent, per exemple, ajudant a les empreses en la seva reconversió per determinats productes en declivi.
El port no vol concentrar els seus esforços en una única activitat sinó que vol profunditzar en la seva
diversificació i acollir noves activitats logístiques i nàutiques que vagin més enllà de l’activitat tradicional de
càrrega i descàrrega. Aquest procés de diversificació, però, no pot derivar en la saturació del sòl portuari
d’activitats allunyades del sectors logístic, nàutic i turístic que comportin un empitjorament dels serveis
logístics del port i de retruc, de la competitivitat dels seus clients.
El port de Barcelona no vol ser només un node marítim ni tampoc només un node de transport. No ha de
centrar els seus esforços únicament en proveir bones infraestructures i una excel·lent operativa de càrrega i
descàrrega mar-terra i de transport. El Port de Barcelona vol ser un hub logístic el que implica que no sols hem
de potenciar el moviment de mercaderies a través del port sinó que també cal oferir serveis de valor afegit a
les mercaderies personalitzats per a cada sector. Serveis logístics a l’automoció, al comerç electrònic, a la
mobilitat elèctrica, a l’agro-alimentari, a la química, farmacèutic, etc. El Port de Barcelona vol distingir-se dels
ports purs de transbordament i dels ports gateway entesos en el sentit clàssic del terme i consolidar-se com
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un pol logístic al qual la mercaderia rep serveis de valor afegit de pre-comercialització, postponement i
distribució.
El Port no vol créixer amb noves infraestructures afegint capacitat a la ja existent de càrrega i descàrrega,
excepte en nínxols de mercat d’alt valor o amb perspectives de creixement rellevants. Això no vol dir que no
necessiti noves infraestructures. Les necessita per substituir aquelles que han quedat obsoletes com a
conseqüència de l’evolució del sector i especialment de l’augment de les dimensions dels vaixells. Però, amb
la situació i evolució prevista del mercat europeu de comerç exterior marítim, no té sentit afegir, en general,
nova capacitat infraestructural per a tràfics de càrrega i descàrrega de mercaderies.
El Port no ha d’aïllar-se de la trama urbana de Barcelona i ha de profunditzar encara més en la seva
permeabilitat. El trànsit entre ciutat i port, igual que passa al Port Vell, ha de ser fluid i limitar al màxim les
barreres més enllà de les necessàries que exigeix la seguretat i l’obligatorietat de garantir una excel·lència de
les operacions portuàries i de transport.

3.3.3 La proposta de valor
Barcelona com a valor
Barcelona és en si mateixa una marca internacional reconeguda i una de les ciutats europees més atractives
per acollir inversions internacionals d’acord amb publicacions com ara el FDI del Financial Times i el Savills
report “European Port Logistics: Where next to invest?” que va situar-la en el seu informe de febrer del 2020
com la segona localitat portuària més atractiva per invertir a Europa després de Rotterdam.
Barcelona és una conurbació urbana d’uns cinc milions d’habitants en un radi de menys de cinquanta
quilòmetres al voltant del Port. És la sisena o setena àrea metropolitana més gran d’Europa i per tant és la
ciutat costanera amb el major mercat immediat de consumidors amb l’excepció d’Estambul i Alexandria.
La seva imatge s’ha vist erosionada darrerament per crisis polítiques i econòmiques tot i que segueix gaudint
d’una valoració positiva entre els líders empresarials i socials europeus i internacionals. Això és així perquè la
proposta de valor de Barcelona gaudeix d’un conjunt d’atributs excel·lents que no depenen de situacions
conjunturals polítiques i econòmiques. Tot i així, aquests factors es poden veure erosionats substancialment
com a conseqüència de períodes perllongats d’inestabilitat economia i política.
Barcelona és reconeguda internacionalment com una ciutat de dimensió mitjana adequada per als negocis,
emprenedora, amb un mercat laboral multicultural i amb bona formació, avançada tecnològicament, ben
connectada i amb una elevada qualitat de vida. Aquests factors són els que la distingeixen principalment
d’alguns dels seus principals competidors.
Barcelona és un hub logístic únic a la Mediterrània i al sud d’Europa gràcies a quatre atributs complementaris
que conformen una oferta logística única a la regió.

•

Especialització industrial i gran distribució.

L’àrea metropolitana i província de Barcelona acullen clústers d’alguns dels principals sectors econòmics i
industrials com són entre d’altres, l’automoció, el sector farmacèutic i mèdic, el de productes industrials de
baixa i mitjana rotació, l’alimentari, la moda i calçat i el comerç electrònic. Aquests clústers estan integrats per
centenars d’empreses productives de mides molt diverses, tot i que segueix predominant la petita i mitjana
empresa.
Barcelona acull també alguns dels principals centres regionals de distribució de grans marques i distribuïdors
globals. L’entorn metropolità acull magatzems nacionals, regionals i mundials de grans marques globals que
utilitzen els seus centres aquí per servir àmplies regions europees i mediterrànies.

•

Especialització en serveis d’alt valor
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Com a resultat d’aquesta especialització industrial, s’ha desenvolupat a Barcelona un teixit d’operadors
logístics nacionals i internacionals que ofereixen una àmplia gamma de serveis logístics, sovint especialitzats
en determinats sectors econòmics com poden ser el comerç electrònic, la moda, l’electrònica, la química i
l’automoció. Serveis logístics vinculats als magatzems (fullfilment, postponement, repacking, cross docking) o
als serveis de producció (kitting, muntatge lleuger, serveis tècnics), serveis de distribució i fins i tot serveis
post venta. A més, algunes empreses del sector d’automoció i del sector de la moda presents a Barcelona
s’han convertit en veritables empreses logístiques i cada vegada més, fan operacions de comerç electrònic i
de logística inversa. També alguns operadors, per exemple a la ZAL, concentren en els seus magatzems la
logística del picking i altres serveis per als seus clients de sectors com el de la moda i l’electrònica.

•

Concentració d’infraestructures

En una àrea de 25 km, Barcelona integra un hub logístic únic a la Mediterrània format per un port comercial
amb terminals de càrrega i descàrrega amb una alta productivitat i bones connexions directes amb els
principals mercats exteriors i amb el seu hinterland; un aeroport internacional per a passatgers i per a
mercaderies; i espais logístics per establir centres de distribució com ara la ZAL i el Consorci de la Zona Franca.

Figura 17 – Hub logístic de Barcelona

•

Xarxa regional de comercialització i distribució

Situació geogràfica idònia per ubicar-hi centres de distribució multipaís gràcies a la proximitat amb la frontera,
l’alta connectivitat marítima i terrestre amb la península, Itàlia, Marroc i el centre d’Europa. Des de Barcelona,
es distribueixen productes dels principals sectors industrials i de la gran distribució, en vaixell, camió, tren i
avió, a un mercat d’entre 200 i 300 milions de consumidors en menys de 24 /48 hores.
Distribuir al sud d’Europa, Espanya, Portugal, sud de França, nord d’Itàlia, sud d’Alemanya, Nord d’Àfrica des
de Barcelona pot suposar un estalvi de fins al 25% d’ emissions de GEH, una setmana de navegació marítima
i, en definitiva, un estalvi en costos respecte fer-ho des d’un port del nord d’Europa. Des de Barcelona
s’organitzen cadenes logístiques multi –país que permeten a les empreses ser més eficients i competitives.
Barcelona és també una excel·lent plataforma per a la distribució cap a i des d’Amèrica Llatina i Mediterrani
Oriental i Àfrica Occidental.
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Figura 18 – Capacitat de comercialització i distribució del Port de Barcelona

El port com a valor.
Des d’un punt de vista logístic-portuari la proposta de valor del port enfront dels clients i de la competència
es concreta en els factors següents:
•

•
•

•

•

•

•

Hub logístic i no només de transport o marítim. Centre logístic de provisió de serveis d’alt valor afegit
a la industria del hinterland actual i als sectors en creixement a Europa com a conseqüència de la
transició cap a una economia sostenible i innovadora. Plataforma de relació entre oferta logística i
demanda. Cap altre port de la Mediterrània disposa d’una oferta logística de serveis de valor afegit
especialitzada per sectors com ara l’automoció, la moda, el químic, farmacèutic i l’agro-alimentari.
Aquesta oferta es concentra a les terminals portuàries i a la ZAL.
Alta diversificació de l’activitat portuària que permet resistir millor a les disrupcions i crisis sistèmiques
sectorials.
Hinterland robust, dinàmic i diversificat (Nord-est peninsular que inclou sobretot Catalunya, Aragón,
La Rioja, Navarra, Castilla y León) per contenidors, cotxes, granels líquids i sòlids, semi-remolcs i
passatgers.
Capacitat de generar projectes d’innovació singulars gràcies a la diversificació, l’estabilitat de tràfics i
la presència al port d’iniciatives pioneres en matèria d’innovació com són la Barcelona Tech City, el
congrés Smart Ports i el Pier Next. El Port de Barcelona es pot convertir en un banc de proves idoni pel
desenvolupament de proves pilot del sector.
Possibilitat de liderar la transició energètica del sector logístic a Espanya gràcies a l’impacte reduït de
les externalitats actuals de l’activitat portuària, la presència d’una planta de re-gasificadora,
l’experiència acumulada en matèria de seguiment de la qualitat de l’aire i l’aigua i el lideratge
internacional en iniciatives com ara el WPCAP i la IAPH.
Port avançat tecnològicament i en continu procés d’adaptació a l’evolució de la demanda i garantint
una oferta diferencial i única respecte la competència malgrat la creixent convergència de les diferents
ofertes portuàries.
Instal·lacions portuàries modernes i territori endreçat amb una clara segmentació d’activitats i tràfic.
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•
•

Serveis tècnic-nàutics productius (estiba, remolc, amarratge, pilotatge, emmagatzematge)
Capacitat de servir un mercat ampli que abasta Espanya i França en contenidors, Espanya, França i
Alemanya en cotxes, Espanya, Nord d’Àfrica, Itàlia i Est d’Europa en camions de SSS, port base de
creuers, hub d’hidrocarburs. Port en xarxa consolidat i connexions intermodals amb competència,
freqüents i fiables

3.3.4 Els principis d’actuació
Diversificació de l’activitat portuària. Cal aprofundir en la incorporació en sòl portuari de noves activitats
compatibles amb el core business del port que se centra en la logística i la nàutica. L’alta diversificació del port
és el seu element distintiu a la Mediterrània i un factor de resiliència important en èpoques de crisi i
disrupcions freqüents. Les noves activitats i instal·lacions que s’hi desenvolupin no poden malmetre la qualitat
dels serveis que es presten a les cadenes logístiques que seguiran sent la principal activitat al port i la seva raó
de ser. Centres de coneixement i innovació del sector logístic i nàutic, generació d’energia per abastir l’activitat
portuària, logística de pre-comercialització, mobilitat elèctrica, , impressió 3-D i economia circular,
immologística, , són exemples de noves activitats compatibles amb els usos tradicionals del port.

Diferenciació de l’oferta mitjançant la innovació. Les ofertes portuàries en matèria de càrrega i
descàrrega, emmagatzematge i transport tendeixen a igualar-se per la qual cosa els ports es converteixen en
fàcilment intercanviables. La possibilitat de canviar d’encaminament de les mercaderies és més alta com més
ens endinsem al territori. Cal doncs diferenciar l’oferta del Port aprofundint en els seus avantatges competitius
mitjançant una recerca permanent de la innovació. És important doncs no tenir por a la prova-error quan es
tracta de start-ups, serveis digitals i proves pilot en matèria tecnològica, mediambiental i logística.
Considerant que a mitjà termini les ofertes portuàries per a la gestió de tràfics de mercaderies pels diversos
segments tendeixen a igualar-se, la diferenciació es converteix sovint en un atribut temporal. A mitjà termini
es perd per l’adopció de les mateixes innovacions a les ofertes portuàries competidores. Totes les terminals
tendeixen cap uns mateixos estàndards d’automatització, robotització, digitalització, gestió eficient de dades
i multimodalitat. La diferenciació per tant implica ser capdavanters en l’adopció i implementació de les
innovacions, especialment en matèria tecnològica i de digitalització.
A mitjà termini en canvi, la diferenciació és més duradora en l’àmbit del capital humà. Cal un enfoc de la
innovació centrat en les persones i no només en la tecnologia que pretenem desenvolupar. El valor distintiu
dels processos tecnològics en marxa i que s’implementaran provindrà sobretot de les persones que els
gestionin i dirigeixin. En aquest àmbit, la majoria d’estudis acadèmics i empresarials destaquen la major
capacitat d’innovació i adaptació al canvi (i no resistència o oposició als mateixos!) d’equips altament formats,
multiculturals, amb igualtat de gènere i presència destacada de joves.
Orientació al client, ha de ser un dels elements diferencials del port i és el factor que impregna la nostra missió
i visió. Els clients els entenem en sentit ampli: armadors i agents marítims, operadors logístics (3 i 4PL,
transitaris, transportistes, etc.) i carregadors (exportadors i importadors) i, també, la comunitat que ens
envolta, la ciutadania de Barcelona principalment.
Col·laboració: Elevat esperit de col·laboració amb totes les entitats públiques i privades amb les quals el port
està obligat a relacionar-se. Especialment amb les dues ciutats que l’acullen, Barcelona i El Prat de Llobregat.
Cal aprofundir en la cooperació amb les entitats veïnes del port i especialment amb el Consorci de la Zona
Franca, Mercabarna i Aeroport de Barcelona. Cal aprofitar al màxim les sinergies d’aquestes tres entitats per
generar riquesa i ocupació . Col·laboració amb d’altres ports del nostre entorn proper (Tarragona en primer
lloc) i llunyà i amb els operadors logístics situats fora de la tanca del port que són un dels valors afegits
principals de Barcelona respecte d’altres competències portuàries. També amb centres formatius i entitats de
recerca i investigació.

136

IV Pla Estratègic del Port de Barcelona 2021-2025
Flexibilitat i adaptabilitat a un mercat en constant transformació i que pateix disrupcions recurrents. Estar
molt atents als canvis que es produeixen i reaccionar ràpidament.
Autonomia de gestió. L’APB ha d’assumir la gestió d’aspectes clau per a la seva competitivitat futura i dirigir
la col·laboració entre els diferents actors implicats en aquests sectors. En destaquen per sobre de la resta la
gestió de les xarxes d’energia, telecomunicacions i intermodalitat i com aspectes transversals a tots ells i a
d’altres, el foment de la innovació i la formació.

3.2 Eixos estratègics: el port sostenible
El principal motor de desenvolupament del port pel proper període de cinc anys és la sostenibilitat entesa en
les seves tres dimensions: econòmica, social i ambiental. D’aquest motor se’n deriven tres grans eixos
estratègics.
Pel que respecta a la sostenibilitat ambiental, el Port de Barcelona ha de ser un referent a la Mediterrània i la
península en la transició energètica. Ha de fonamentar la seva estratègia en aquest àmbit en la
descarbonització de l’activitat portuària mitjançant l’electrificació de molls, la promoció de l’ús de
combustibles nets alternatius, l’ increment de l’eficiència energètica i la gestió i producció d’energies
renovables.
Pel que respecta a la sostenibilitat econòmica, el Port ha de continuar creant riquesa per el seu entorn,
principalment mitjançant la provisió de serveis i infraestructures que contribueixin a la competitivitat de les
cadenes de subministrament dels seus clients facilitant l’activitat de producció, transport i consum. Per això
és imprescindible profunditzar en la diversificació i diferenciació de l’oferta portuària mitjançant un procés
contant d’innovació.
Pel que respecta a la sostenibilitat social, el Port ha de posar a les persones al capdavant fixant-se com a
objectiu essencial de la seva estratègia la cohesió social mitjançant la generació d’ocupació de qualitat i
diversificada. Ha d’orientar la seva estratègia cap als interessos de dos grans col·lectius principals: els
treballadors del port i la ciutadania de les dues ciutats que l’acullen, Barcelona i el Prat del Llobregat.

3.4.1 Sostenibilitat mediambiental: Transició energètica
La lluita a nivell global contra el canvi climàtic i a nivell local contra la contaminació atmosfèrica a les ciutats,
seran vectors imprescindibles en l’evolució de qualsevol tipus d’activitat econòmica i humana els propers anys.
L’èxit d’aquestes actuacions depèn en gran mesura d’un canvi radical en el model d’aprovisionament
energètic. També en l’àmbit portuari.
El sector del transport marítim, és substancialment més sostenible mediambientalment per unitat
transportada que la resta de mitjans de transport que utilitzen combustibles fòssils (avió, transport per
carretera, ferrocarril ). El Port de Barcelona, que no acull pràcticament cap activitat industrial a diferència de
molts ports del seu entorn, té afortunadament un impacte reduït en la qualitat de l’aire del nostre entorn amb
l’excepció de les emissions de SOx.
Això no eximeix el transport marítim en general i el Port de Barcelona en concret de fer tot el possible per
reduir les externalitats negatives que genera la seva activitat que són indubtables com passa amb qualsevol
activitat econòmica. Per a fer-ho és imprescindible avançar decididament en la transició energètica cap a
models més sostenibles que l’actual.
El sector marítim-portuari està avançant amb rapidesa cap a solucions energètiques mediambientalment més
sostenibles, tant durant l’estada a port (electrificació de molls, provisió d’energies renovables, bateries, etc.),
com durant la navegació marítima (combustibles alternatius com el gas natural liquat, limitacions creixents a
la presència de sofre al combustible, etc.). Malgrat tot, aquests avanços encara no són suficients per reduir
substancialment l’impacte negatiu del negoci marítim en el clima. Subsisteixen encara barreres legislatives,
tècniques i econòmiques que han impedit que s’hagi avançat més decididament en aquesta direcció.
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El Port fou capdavanter a la península quan fa dècades va endegar mesures per monitoritzar i limitar l’impacte
de l’activitat portuària -especialment la marítima- en la qualitat de l’aire i l’aigua. La crisi climàtica i el
creixement de l’activitat portuària a principis del segle XXI ens obliga a fer un nou pas endavant.
La lluita contra el canvi climàtic i contra la contaminació atmosfèrica a Barcelona, no pot ser ja només un
objectiu parcial o una activitat concreta, sinó que ha s’ha d’incorporar a totes les decisions que es prenguin
dins del territori portuari.
El present Pla estratègic proposa una bateria de mesures que, en 5 / 10 anys, haurien de situar el Port de
Barcelona com un referent regional en la lluita contra el canvi climàtic i la contaminació, gràcies a una transició
cap a un model energètic molt més sostenible que implicarà grans inversions de recursos materials i humans
en infraestructures, canvis en les operacions portuàries i polítiques d’incentius econòmics.
Els principals vectors d’aquest eix estratègic són l’electrificació dels molls, la promoció de combustibles nets
alternatius als fòssils, la generació d’energia renovable al sòl portuari i la promoció de la intermodalitat. Tenint
en compte el llarg període de maduració d’aquest tipus de projectes, els propers cinc anys serviran per posar
les bases financeres, comercials, operatives i infraestructurals necessàries perquè en el període posterior
s’assoleixin estalvis rellevants en les emissions de GEH i de contaminants molt rellevants. Amb l’objectiu últim
de convertir el port en neutral en carboni i d’eliminar la major part de la contaminació que genera.

3.4.2 Sostenibilitat econòmica: Competitivitat
La sostenibilitat econòmica es refereix a les pràctiques que contribueixin a un creixement econòmic a llarg
termini sense generar impactes negatius rellevants en l’entorn cultural, mediambiental i social de la comunitat
actual i de les generacions futures.
El principal instrument del port per a la creació de riquesa és la construcció d’infraestructures i la provisió de
serveis que contribueixen a la competitivitat dels seus clients i de les cadenes logístiques. Un pas portuari de
les mercaderies i passatgers eficient, transparent, àgil, fiable i econòmic contribueix a incrementar la
competitivitat dels clients del port als mercats globals i, per tant, a crear riquesa a la societat en forma
d’ocupació.
El port ha estat cabdal els darrers anys per a la competitivitat de les cadenes logístiques de tot el nord-est
peninsular. El sector del comerç exterior de comunitats com Aragó, Navarra, La Rioja i Castella i Lleó han
progressat i experimentat un creixement important gràcies en part als serveis prestats pel Port de Barcelona
i, especialment, a l’excel·lent connectivitat ferroviària d’aquestes regions amb el port i la connectivitat
marítima que ofereix amb els principals destins d’exportacions i origen d’importacions.
És imprescindible, però, que els propers anys la Comunitat Portuària de Barcelona intensifiqui i innovi
constantment en la tasca de proveir els serveis més adaptats a l’evolució de la demanda. Bona part de les
cadenes logístiques del futur, seran substancialment diferents a les actuals i exigiran una ment oberta i
enormes dosis de flexibilitat i innovació per part dels diferents proveïdors logístics. La generalització del
comerç electrònic com a patró de consum, la transició energètica, el sorgiment de noves rutes i mitjans de
transport, l’automatització de processos, la creixent competència entre cadenes logístiques i les innovacions
tecnològiques disruptives cada vegada més recurrents obligaran als actors logístics a desenvolupar nous
productes i transformar substancialment els actuals si volen respondre adequadament a les exigències de
servei dels seus clients.
Malgrat això, els ports cada vegada seran més fàcilment intercanviables gràcies a la digitalització,
homogeneïtzació de processos i similitud en infraestructures. És per això que destacaran aquells que hagin
sigut capaços de desenvolupar primer elements diferencials específics i atractius. La recerca constant de la
diferenciació (en capital humà i en d’altres àmbits com tecnològics, financers i operatius) ha de guiar l’acció
futura del Port. La innovació constant esdevé doncs una necessitat imperiosa per mantenir un elevat nivell de
diferenciació de l’oferta portuària de Barcelona respecte la competència. La implementació ràpida i
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capdavantera de molts avanços i innovacions en un procés constant de prova i error serà cabdal per
incrementar la competitivitat de l’oferta portuària de Barcelona.
Alhora, el lideratge a Espanya del Port de Barcelona en la diversificació de la seva activitat, ha permès
desenvolupar i implementar noves indústries i activitat econòmica que ha contribuït també a la generació
d’ocupació, en la majoria dels casos, de qualitat. Bona part de l’èxit passat del Port de Barcelona rau en la
diferenciació respecte de la competència i en la diversificació, la qual cosa ha contribuït a garantir també la
sostenibilitat econòmica de tota l’activitat portuària. La creació dins l’espai portuari de zones logístiques,
marines per a iots privats, hotels, oficines i zones d’esbarjo, a més de la gestió de tràfics de mercaderies i
passatgers ha creat clústers econòmics nous, generat ocupació i limitat els riscos pel Port de les batzegades
econòmiques dels darrers anys.
La manca d’espais lliures disponibles a curt termini dificultarà aquesta política de diversificació els propers cinc
anys. Algunes àrees a l’entorn de la Nova Bocana, la zona de Morrot i l’antiga llera del riu Llobregat (que es
dedicarà fonamentalment a instal·lacions ferroviàries) són els principals espais disponibles a curt termini. A
mitjà termini s’alliberaran altres espais més importants al centre del port i a d’altres àrees més properes al
nucli urbà de Barcelona. És ara però que s’han de posar els fonaments de les noves activitats que volem acollir
en el futur i descartar aquelles que siguin incompatibles amb el core business del port. Aquestes noves
activitats haurien de contribuir a consolidar la posició de Barcelona com a hub logístic regional d’alt valor afegit
i contribuir a la permeabilitat entre port i ciutat. Nous serveis i instal·lacions per a la mobilitat elèctrica i
logística de pre-comercialització encaixen perfectament en aquest model.

3.4.3 Sostenibilitat social: Capital humà
La sostenibilitat social de l’activitat logística-portuària, implica garantir el desenvolupament vital adequat dels
seus grups d’interès i la implementació d’accions i projectes que garanteixin els seus drets econòmics, polítics,
culturals i socials.
Al Port de Barcelona hi treballaven diàriament unes 37.000 persones l’any 2019 abans de la crisi del Covid-19,
l’equivalent a una ciutat europea petita. Són transportistes, estibadors, personal d’oficina i de magatzem,
policies portuaris i membres dels cossos i forces de seguretat de l’Estat, pràctics i remolcadors, personal
d’atenció al públic, etc. Aquests milers de treballadors són el principal actiu del Port i n’han d’esdevenir el seu
avantatge competitiu principal. Aquesta força laboral diversificada i potent està amenaçada per processos de
transformació molt profunds. La combinació d’automatització, robotització, digitalització i xarxa 5G permet
que moltes tasques físiques que es realitzen al port puguin ser fetes en un futur no molt llunyà a milers de
quilòmetres de distància. Si la missió del port és generar prosperitat a la comunitat, especialment a la més
propera a les instal·lacions portuàries, és imprescindible per tant que generi ocupació de qualitat i això passa
necessàriament per mantenir o incrementar l’activitat laboral que es realitza físicament al port. Tot i
promovent la digitalització, el port també ha de garantir que les seves instal·lacions, que ocupen bona part de
la costa de Barcelona i el Prat i més de 1.000 hectàrees de superfície, sigui un espai de primer nivell d’ocupació
de qualitat. L’atractiu, dimensió i ubicació del port fa que no pugui convertir-se en un espai on hi treballin
només màquines i robots.
La robotització, l’automatització i la digitalització de tot tipus d’activitats igualaran a l’alça els competidors i
eliminaran bona part de la diferenciació de productes i serveis. En aquest escenari, el capital humà, malgrat el
que pot semblar, serà més important encara que avui com a element de diferenciació i per generar avantatges
competitius. Per això, ocupar-se i preocupar-se per l’atracció de talent, la formació de les persones, la igualtat
de gènere i el foment de la diversitat cultural del personal portuari, han de ser fonaments de l’actuació de
totes les entitats públiques i privades que integren l’ecosistema del Port de Barcelona.
El futur del Port és inseparable del seu entorn, i en especial, de les ciutats que l’acullen, Barcelona i el Prat del
Llobregat. El creixement més important en xifres d’activitat i en dimensions es produí arrel de la
industrialització de Catalunya, especialment de la província de Barcelona, el segle XIX i principis del XX. El Port
i Barcelona eren una mateixa cosa que avançaren de bracet durant moltes dècades. Posteriorment amb el
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trasllat de la indústria fora de la ciutat, port i ciutat visqueren uns anys d’esquena fins a la gran reforma dels
Jocs Olímpics del 1992 que tornà a fusionar les dues àrees, especialment a la zona del Port Vell.
La presència al Consell d’Administració de l’APB de representants de les dues ciutats que acullen el Port i de
les altres administracions implicades en el seu funcionament (Generalitat i Administració Central de l’Estat)
així com les freqüents reunions de treball entre totes elles, són una base sòlida de col·laboració.
Properament serà imprescindible passar de la col·laboració a la coordinació d’estratègies i decisions en àmbits
molt diversos com poden ser la gestió conjunta de la mobilitat de mercaderies i persones, la formació , la
transició energètica i la seguretat de l’espai públic. Port i ciutat no han de conviure sinó que han d’integrar-se
i trencar les barreres físiques, legals i institucionals que els separen tot garantint la seguretat i una operativa
logística excel·lent. Aquesta coordinació ha de permetre també que l’espai proper al Port no es destini a
activitats i projectes que siguin incompatibles amb les activitats actuals i futures lligades al món marítimportuari.
A més dels seus treballadors i de la ciutadania de les dues poblacions, Barcelona i el Prat, que l’acullen,
existeixen d’altres organitzacions i grups humans amb interès en el Port: clients, turistes, proveïdors, mitjans
de comunicació, etc. La sostenibilitat social del port implica preocupar-se i ocupar-se dels seus interessos, tot
i que en un ordre de prevalença, els grups d’interès prioritaris del port han de ser els seus clients, treballadors
i la ciutadania de Barcelona i El Prat.
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4. Pla d’Acció
A continuació es presenta el pla d’acció del IV Pla Estratègic del Port de Barcelona 2021-2025. El Pla desplega
els tres eixos estratègics (sostenibilitat mediambiental, econòmica i social), en dotze objectius estratègics, més
de cinquanta objectius operatius i un projecte de referència cadascun d’ells. Aquest conjunt de mesures són
les que haurien de permetre al port assolir l’objectiu estratègic fixat que també contempla aquestes tres
dimensions.
Per a una millor estructuració i posterior seguiment del Pla, els objectius estratègics i operatius incorporen un
acrònim. L’ acrònim està format per les inicials d’Objectiu Estratègic de Sostenibilitat (OES), les inicials del pilar
de la sostenibilitat al qual correspon (MA=Medi Ambient / E=Econòmica / S=Social) seguit de dues xifres: el
primer correspon al número de l’objectiu estratègic dins de cada eix i el segon a la numeració de l’objectiu
operatiu dins de cada objectiu estratègic.
El Pla d’acció inclou tots els objectius estratègics i operatius que s’han de desplegar durant el proper
quinquenni. En canvi, només presenta un projecte principal dins de cada objectiu operatiu. S’han obviat per
tant projectes de menor entitat.
Cada objectiu operatiu i projecte destacat consta d’una categorització addicional que indica el seu grau de
prioritat (en un grau de 1 a 3 de baixa a molt alta), la dificultat d’implementació (en un grau d’1 a 3 de molt
senzilla a dificultat màxima) i un darrer temporal (d’1 a 3, curt, mitjà i llarg termini, en funció de si es preveu
completar-ho abans o després del període de vigència del IV Pla Estratègic, el 2030 o el 2040). Aquesta darrera
categorització s’aplica només als objectius operatius ja que tots els projectes destacats que s’han seleccionat
corresponen a actuacions que s’han de completar necessàriament en el període 2021-2025.

Eixos estratègics

Objectius estratègics

Sostenibilitat
mediambiental

•
•
•
•

Desenvolupar un nou model energètic
Descarbonitzar l’activitat marítima-portuària
Reduir la contaminació
Incrementar la intermodalitat

Sostenibilitat
econòmica

•
•
•
•

Diversificació del negoci portuari
Diferenciació de l’oferta de serveis
Atraure activitat logística
Desenvolupar les infraestructures necessàries

Sostenibilitat
social

•
•
•
•

Fomentar la formació, ocupació, emprenedoria i atracció de talent
Fomentar la igualtat d’oportunitats
Integrar el port amb l’entorn urbà i metropolità
Garantir la salut i la seguretat de les persones i instal·lacions
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4.1 Sostenibilitat medi ambiental: Transició energètica
Durant els propers cinc anys, l’objectiu del port en aquest àmbit tal i com s’ha descrit en la descripció genèrica
dels eixos estratègics és promoure la transformació del seu model energètic. La descarbonització de l’activitat
portuària i la reducció substancial de la contaminació que genera només serà possible amb un canvi
substancial del model energètic de la indústria marítima a la qual el port dona servei. Cal acompanyar i liderar
allà on sigui possible, aquesta transformació del transport marítim global.
Al port, els principals components d’aquesta transformació del model energètic són l’electrificació de molls,
la generació d’energies renovables i l’aposta pels combustibles nets quan aquests siguin una alternativa viable
operativament, financerament i comercialment als combustibles fòssils. També l’aprofundiment de la
multimodalitat.
El nou model energètic que es desenvolupi al port del qual s’han de posar els fonaments durant el proper
quinquenni esdevindrà les properes dècades un factor essencial de la seva competitivitat. El lideratge en
l’adopció de solucions energètiques sostenibles i l’aprovisionament d’electricitat a un preu competitiu són i
seran encara més en el futur, factors cabdals per mesurar la competitivitat de les ofertes portuàries.
Aquest procés de transició energètica passa per l’adopció per part de la comunitat logística-portuària de
Barcelona d’un Master Plan o Pla Director de transició energètica assumit pels seus actors principals i acordat
amb els grups d’interès del port, especialment els seus clients i les administracions públiques no portuàries.

4.1.1. Desenvolupar un nou model energètic.
Objectiu estratègic OESMA1. Relacionat amb els ODS 7,9, 11 i 13.
El port inicià temps enrere el procés d'implantació d'energies renovables en les seves instal·lacions,
principalment la fotovoltaica. S’estima que el potencial de generació fotovoltaica en cobertes i superfícies de
la zona portuària és d'uns 92 MWp de potència i una producció d'uns 120 GWh elèctrics anuals.
Aquesta iniciativa embrionària formava part d’una primera bateria de mesures en matèria energètica que
pretenien d’una banda optimitzar el seu ús en territori portuari i de l’altra, contribuir a una major eficiència
mediambiental del sistema energètic del Port reduint la petjada de carboni de la seva activitat.
El proper quinquenni implicarà necessàriament posar les bases per a una profunda transformació del model
energètic de la indústria marítima i del sector portuari. Les iniciatives embrionàries de la darrera dècada han
de servir d’impuls per afrontar el canvi profund futur del port de Barcelona en aquest àmbit. A mitjà i llarg
termini, la gestió de la xarxa energètica, així com de la ferroviària i la de telecomunicacions seran elements
cabdals de la competitivitat del port, de la mateixa manera que dècades enrere ho ha estat, i segueix sent-ho,
l’estiba. El preu de l’energia subministrada a embarcacions, terminals i resta del port serà un factor
determinant de competitivitat. És per això que en el curt termini cal definir com ha de ser aquest nou model
energètic que haurà d’implementar-se definitivament a mesura que s’estengui l’electrificació pels molls i
s’incrementi l’energia renovable que es genera al recinte portuari.

Objectius operatius 2025
OESMA1.1

Master Plan / Pla Director de transició energètica del
Port de Barcelona

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini(1)

Les iniciatives en curs al Port de Barcelona per part de diferents actors orientades a canviar el model
energètic d’algunes activitats són puntuals i inconnexes. Falta dotar la comunitat logística-portuària de
Barcelona d’un full de ruta compartit per afrontar decididament el procés de transició energètica de
l’activitat portuària sense comprometre la competitivitat dels serveis que presta als seus clients. Es tracta
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probablement d’una de les tasques prioritàries del conjunt del Port de Barcelona en el primer any de
vigència del present Pla Estratègic.
El lideratge en l’elaboració d’aquesta fulla de ruta ha de recaure necessàriament en l’APB i ha de ser fruit
d’un procés participatiu en el qual han de ser parts actives les terminals, els seus clients, les empreses
elèctriques i les administracions públiques locals i regionals.
L’objectiu principal que ha de guiar el Master Plan / Pla Director de Transició Energètica ha de ser convertir
l’activitat portuària de Barcelona en neutre en carboni abans de l’any 2050.
PROJECTE DE
APROVACIÓ DEL MASTER PLAN / PLA DIRECTOR DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA DEL PORT
REFERÈNCIA
DE BARCELONA DURANT L’ANY 2022
2025

OESMA1.2

Creació d’una entitat amb l’objectiu de gestionar la
xarxa d’energia del port

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Aquesta entitat, dotada de recursos humans i materials propis s’encarregarà d’executar el Master Plan, de
dissenyar la xarxa elèctrica del Port (smart grid), el model d’explotació i gestió i, finalment, gestionar-la
directament d’acord amb la legislació vigent quan s’escaigui. Serà l’equivalent en l’àmbit energètic de
l’autoritat ferro-portuària. L’entitat haurà d’estar formada com a mínim per l’APB i empreses del sector
elèctric, preferentment distribuïdores. El model de gestió de la xarxa està íntimament relacionada amb la
nova xarxa elèctrica per connectar els vaixells, que haurà d'estar preparada per incorporar l'electricitat de
la generació distribuïda ’des de renovables’, l'emmagatzematge d'aquesta electricitat mitjançant bateries
d’ió liti o en forma d'hidrogen i els nous consums elèctrics derivats de la connexió dels vaixells al moll i de
la recàrrega de vehicles elèctrics. Per aconseguir la màxima optimització, la xarxa haurà de ser intel·ligent
per decidir en tot moment quina és la millor opció per aconseguir el millor preu i major eficiència del kWh.
PROJECTE DE
CREACIÓ D’UNA ENTITAT AMB PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA PER GESTIONAR
REFERÈNCIA
PROJECTES ENERGÈTICS DEL PORT
2025

OESMA1.3

Generació d’energia renovable en sòl portuari

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Llarg termini (3)

Primerament d’electricitat mitjançant plaques fotovoltaiques. Com que la majoria de les cobertes i
superfícies a les que s'instal·laran panells fotovoltaics corresponen a terminals i instal·lacions
concessionades, cal analitzar amb cadascuna d’elles les alternatives financeres, legals i operatives per a ferho i establir prèviament un model de gestió que faci possible l’aprofitament fotovoltaic d'aquestes
instal·lacions, basat en el consum compartit d’electricitat i, si s’escau, amb l’emmagatzematge.
En el cas de la ZAL, de la qual l’Autoritat Portuària n’és el màxim accionista, els nous magatzems principals
en procés de construcció i que es lliuraran el 2021 per a Decathlon i Lidl disposaran ja de panells solars al
sostre d’acord amb el que estableix la legislació vigent. També el Punt d’Inspecció Fronterer (PIF) es dotarà
en els propers cinc anys d’energia solar per a al seu consum.
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També es construiran elements urbans que incorporin la generació d’energia fotovoltaica a la zona del Port
Vell. S’implementaran solucions adaptades als diferents tipus de mobiliari urbà, com per exemple, els fanals,
senyals lluminosos i no lluminosos, semàfors, panells publicitaris, bancs, papereres, tanques, entre d’altres.
A més, aquest elements han de respondre a criteris de sostenibilitat durant tota la seva vida útil, incorporant
criteris d’eco-disseny i l’ús de materials sostenibles. La implementació de diversos elements urbans capaços
de produir energia de baix cost i no contaminant, permetrà satisfer part de la demanda energètica a l’espai
urbà de la zona del Port Vell.
Es realitzarà també una prova pilot d’auto consum elèctric mitjançant la instal·lació de panells fotovoltaics
al Moll de Pescadors. L’Autoritat Portuària, en col·laboració amb la Confraria de Pescadors, instal·larà
plaques solars a diversos edificis i instal·lacions del Moll aprofitant-ne la remodelació i la gran superfície
disponible. La generació maximitzada d’energia produïda a través de la instal·lació fotovoltaica revertirà en
benefici del sector pesquer.
Aquesta primera fase permetrà avaluar la factibilitat del projecte i l’escalabilitat i extensió a d’altres zones
del Port en fases posteriors mitjançant pilots de consum compartit, es a dir, diverses instal·lacions que
generen electricitat renovable i que comparteixen els consums de forma eficient sense passar per la xarxa.
PROJECTE DE
CREACIÓ DE LA ILLA ENERGÈTICA RENOVABLE PER AUTOCONSUM EN EL MOLL DE
REFERÈNCIA
PESCADORS
2025

4.1.2 Descarbonitzar l’activitat marítima-portuària
Objectiu estratègic OESMA2. Relacionat amb els ODS 7, 13 i 14.
El transport marítim és responsable d’aproximadament un 3% de les emissions globals de Gasos d’Efecte
Hivernacle (GEH), un percentatge que s’ha mantingut força estable des de l’any 2007. Alguns estudis fins i tot
apunten que hi ha hagut una reducció global dels GEH ocasionats pel transport marítim els darrers 12 anys. El
efectes de la crisi financera del 2008 i la incorporació al transport marítim de vaixells més grans i més eficients
mediambientalment han estat factors importants en la contenció d’aquestes emissions. El percentatge del 3%
inclou el CO2 i la resta de GEH, principalment metà, òxid de nitrogen i ozó.
L’any 2018 l’Organització Marítima Internacional (IMO) va fixar com a objectiu per a l’any 2050 la reducció en
un 50% de les emissions de CO2 del transport marítim, prenent com a base les emissions del 2008. Per la seva
banda, la UE ha fet públic el seu compromís de ser completament neutral en emissions de GEH el 2050.
Segons els càlculs preliminars de l’APB, el conjunt de l’activitat que es desenvolupa al recinte portuari, incloses
les maniobres i estades dels vaixells, es el responsable de les emissions d’unes 315.000 tones de CO2
equivalents, de les quals unes 215.000 tones provindrien dels vaixells, al voltant de 80.000 tones
correspondrien al consum elèctric de totes les instal·lacions terrestres localitzades la recinte portuari, i les
restants 20.000 tones serien emeses pel transport terrestre, la maquinària de terminal i la petita indústria
present al port.
El Port de Barcelona s’ha fixat com a objectiu reduir com a mínim el 50% de les seves emissions de GEH el 2030
en relació amb les de l’any 2017, fita que està perfectament alineada amb l’objectiu que fixarà la UE.
La contribució de l’activitat portuària de Barcelona al canvi climàtic és reduït comparat amb l’impacte d’altres
ports del nostre entorn que acullen activitat industrial, sobretot relacionada amb la descàrrega i refinatge de
combustibles fòssils. Tanmateix, el Port de Barcelona fou pioner a la Mediterrània en implementar mesures
per monitoritzar i reduir l’impacte de la seva activitat en la qualitat de l’aire de la ciutat i en el canvi climàtic.
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Com a principals fites dels darrers anys en el camí de descarbonització de l’activitat portuària caldria destacar
el foment de la intermodalitat ferro-portuària, la promoció de les autopistes del mar, l’automatització de la
terminal de contenidors BEST i la utilització per algunes línies marítimes de ro-ro de bateries elèctriques durant
el seu amarrament al port.
El 2014 el Port de Barcelona va posar en marxa, conjuntament amb terminals i operadors de serveis, el
projecte BCN ZERO CARBÓ que consisteix a inventariar les emissions de GEH de les activitats estretament
relacionades amb el pas de les mercaderies per el port, per reduir al màxim aquestes emissions i compensar
les que no ho puguin ser. El mateix any, el Port de Barcelona va posar a disposició dels seus clients dues eines
(eco-calculadora primer i port links després) que els ajuden a comparar rutes alternatives i mesurar les
externalitats de cadascuna per poder així seleccionar les més eficients des del punt de vista de la sostenibilitat
mediambiental de les seves cadenes logístiques.
La darrera dècada, el Port ha estat un actor destacat internacionalment en la recerca de solucions per
descarbonitzar el transport marítim i l’activitat portuària. És un dels promotors i fundadors d’iniciatives globals
com ara el World Ports Sustainability Programme (WPSP) i el World Ports Climate Action Plan (WPCAP) on
lidera el grup de treball encarregat d’avançar en l’electrificació de molls i ports d’arreu del món.
De cara al proper quinquenni, el Port de Barcelona posarà en marxa iniciatives més ambicioses encara per
assolir una rebaixa substancial de les emissions de GEH abans dels terminis que han fixat els organismes
internacionals a Europa i el món. L’objectiu final del port és liderar la transició energètica a la Mediterrània, a
Espanya i a l’àrea metropolitana d’una economia marítima i portuària basada en els combustibles fòssils a una
neutral en carboni i plenament sostenible.

Objectius operatius 2025

OESMA2.1

Electrificació del molls

Prioritat molt alta (3)
Dificultat màxima (3)
Llarg termini (3)

La connexió dels vaixells a la xarxa elèctrica durant l’estada al port per aturar el funcionament dels motors
auxiliars que funcionen amb combustibles fòssils es la solució més eficaç per reduir les emissions de
l’activitat portuària i lluitar contra el canvi climàtic als ports. A Escandinàvia i a Amèrica del Nord, gràcies a
la col·laboració entre els sectors públic i privat i a forts incentius legislatius i financers dels governs centrals
i regionals, és on s’ha avançat més en aquest àmbit. Ports com els de Los Angeles, Long Beach, Göteborg i
Bergen en són casos paradigmàtics d’èxit.
La Directiva europea 94/2014 sobre infraestructures de combustibles alternatius ha inclòs la recomanació
que l’any 2025 els ports principals d’Europa disposin d’infraestructures de connexió als molls per permetre
que els vaixells s’hi connectin durant la seva estada. En el Marc d’Acció Nacional de desplegament de la
directiva es recull aquesta necessitat i es recomana actuar contra els principals obstacles per a la seva
implantació com són els peatges a la electricitat i a la potència necessària de l’electricitat subministrada als
vaixells.
Fins ara, al Port de Barcelona s’hi han fet dues iniciatives sobre connexió de vaixells a moll. La primera
experiència d’èxit són els dos punts de connexió elèctrica (OPS, onshore power supply) a la Marina
Barcelona 92 per a grans iots. El primer en funcionament des del 2014 de 3,4MW de 25/6 kV i el segon
lliurat el mes d’agost del 2020 i que encara no s’ha posat en marxa de 3MW de 25/6 kV. La segona és més
experimental i es va produir en el marc del projecte europeu CORE LNGas hive, i es va realitzar durant quatre
escales del vaixell ro-ro L’AUDACE de la naviliera SUARDIAZ el mes de desembre de 2017. La connexió va
ser en mitja tensió (20 kV) i per una potència de 800 kW. En tractar-se d’una prova amb motor a gas no té
el mateix impacte en la reducció d’emissions.
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Durant el segon semestre del 2019, el Port de Barcelona sol·licità la connexió a l’alta tensió des de la xarxa
troncal de Red Eléctrica Española per poder gaudir de forma permanent de capacitat suficient per assolir la
potència global necessària que s’estima en uns 80.000 kW per a tots els molls del port. En espera de rebre
l’autorització, es vol dissenyar una infraestructura nova de xarxa elèctrica amb energia d’origen renovable
a mitja tensió exclusivament per a donar serveis als vaixells amarrats i separada de la xarxa de distribució
existent. El consum màxim de tots els vaixells connectats s’estima en més de 100 GWh anuals,
aproximadament el 40% de tot el consum elèctric del port actualment.
L’any 2020 s’aprovà el pla d’inversions per electrificar les seves instal·lacions, centrant-se inicialment en els
molls on escalen els portacontenidors, ferris, creuers i porta cotxes. El projecte d’electrificació complert de
l’activitat portuària serà llarg i previsiblement s’estendrà més enllà dels propers deu anys.
El projecte preveu que la font de l’electricitat subministrada als vaixells provingui totalment d’ energies
renovables.
El calendari de tasques preveu que progressivament es vagi desplegant aquesta xarxa a través d’estacions
transformadores i centres de comandament per ajudar a ramificar la xarxa fins arribar als molls on s’hi
connectaran els vaixells.
Les principals fites del projecte en els cinc anys de vigència del IV Pla Estratègic són les següents:
•

2021 Realització del Projecte d’obra de la sub-estació Cerdà-Port

•

2022 Adjudicació de l’accés a la sub-estació de REE de Cerdà

•

2022 Primera escala de vaixell porta-contenidors amb connexió a OPS

•

2022 Primera escala de ferri amb connexió a OPS

•

2024 Connexió d’alta tensió entres les sub-estacions de Cerdà i Cerdà-Port

En els cinc anys posteriors (2025-2030) s’executaran en fases progressives la xarxa de mitja tensió que
proporcionarà servei a les diferents terminals, s’electrificaran les terminals de creuers i simultàniament
s’ampliaran els amarraments electrificats disponibles a les terminals de contenidors i ferris. Cal tenir en
compte que l’electrificació de les terminals de creuers del Moll Adossat són més complexes per la seva
ubicació i la gran demanda de potència que requereixen.
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ ACABADA DE LA SUB-ESTACIÓ ELÈCTRICA DE CERDÀ-PORT I ESCALES
REFERÈNCIA PILOT DE CONNEXIÓ A LA XARXA ELÈCTRICA DE VAIXELLS PORTA-CONTENIDORS I RO-RO
2025
CONSOLIDADES I INTAGRADES COM A FASE 0 DEL PROJECTE D’ELECTRIFICACIÓ DEL PORT

OESMA2.2

Fomentar l’ús de combustibles més sostenibles

Prioritat molt alta (3)
Dificultat màxima (3)
Llarg termini (3)

La navegació marítima utilitza majoritàriament combustibles fòssils, sobretot fueloil i gasoil que generen a
banda de GEH importants emissions contaminants a l’atmosfera, entre les que destaquen el diòxid de
nitrogen, partícules petites PM10 i PM2,5 i el diòxid de sofre. També generen emissions contaminants tot i
que substancialment en menor quantitat la flota de milers de camions que operen al port diàriament.
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Els darrers anys s’ha començat a utilitzar Gas Natural Liquat (GNL) com a combustible per a la navegació. El
GNL contribueix substancialment a reduir l’emissió d’alguns d’aquests contaminants però no té un impacte
significatiu en la reducció dels GEH en comparació amb el fueloil i el gasoil.
Malauradament encara no existeix una alternativa viable comercialment, financerament i operativament
als combustibles fòssils per a la navegació marítima. Actualment s’està investigant i experimentant l’ús de
combustibles nets com ara l’hidrogen i diversos portadors d’hidrogen com l’amoníac, el metanol i el
biometà.. També l’ús de bateries elèctriques per a trajectes curts. Malauradament no s’espera que es
consolidi un combustible alternatiu net alternatiu als fòssils en els propers cinc anys de vigència del present
pla estratègic.
Tenint en compte aquesta situació i la previsible evolució de la indústria marítima, d’aquí al 2025 el Port
concentrarà els seus esforços en els següents àmbits:
•

•

Participació activa en projectes de recerca locals i internacionals sobre combustibles alternatius
neutres o gairebé neutres en carboni. Establiment de partenariats amb centres de recerca
capdavanters en la matèria.
Llançament de proves / projectes pilot d’ús / aprovisionament de combustibles nets per
embarcacions.

Per fomentar l’ús de combustibles més sostenibles el Port de Barcelona participarà activament en projectes
de recerca i d’implementació de pilots relacionats amb l’hidrogen en els propers anys. S’ha previst realitzar
projectes en dues escales:
•

•

Parc d’innovació H2 amb exposició i probes d’equips tecnològics per conèixer i difondre les opcions
i capacitats de l’H2 (tecnologia (<TRL6)): electrolitzadors, reformadors de biometà,
emmagatzematge de renovables en forma H2, captura CO2 i síntesi de sintètics, possibilitat
incorporar injecció a xarxa de gas etc.
Desenvolupament de pilots de H2 a gran escala implicant camions, maquinària terminals i vaixells
(>TRL6) per demostrar la viabilitat en la mobilitat de mercaderies. Possibilitat d’incorporar vehicle
de flota APB.

A continuació es presenten les fites estratègiques relacionades amb l’hidrogen:
Proves pilot amb
vehicles lleugers
H2

Proves pilot de
subministramen
t d’H2 a vaixells
per motors
auxiliars

Proves pilot amb
vehicles pesats
de H2

Primers projectes del Parc
d’innovació d’H2: generació,
emmagatzematge i
distribució

Proves pilot de
generació i
emmagatzematg
e a gran escala
de H2

PROJECTE DE
REALITZACIÓ DE COM A MÍNIM UNA PROVA PILOT DE SUBMINISTRE D’UN
REFERÈNCIA
COMBUSTIBLE NET= ZERO EN CARBONI
2025
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OESMA2.3

Fomentar el vehicle i equipament elèctric dins el
recinte portuari

Prioritat molt alta (3)
Dificultat màxima (3)
Mitjà termini (2)

L’electrificació de l’activitat portuària serà un pas imprescindible per a l’assoliment dels objectius de
descarbonització. A banda de la instal·lació de punts OPS als molls, caldrà promoure també la transformació
i substitució per equipament elèctric de la flota de vehicles lleugers i la maquinària de les terminals del port.
En aquest àmbit, el Port de Barcelona ja ha estat pioner a la Mediterrània, a Espanya i Barcelona en diverses
iniciatives entre les quals destaquen: la terminal Best on l’equip mòbil de l’esplanada fou automatitzat i
electrificat convertint-se en la primera a la Mediterrània d’aquest tipus i la renovació del parc mòbil de l’APB
que ja disposa d’una flota vehicles majoritàriament elèctrics.
Els propers cinc anys els avenços en aquest àmbit seran limitats donat l’estat de desenvolupament de la
tecnologia i de la normativa aplicable. Malgrat aquesta situació de l’entorn tecnològic i legislatiu, la
comunitat logística-portuària de Barcelona ha de seguir impulsant iniciatives dirigides a transformar la
mobilitat terrestre de mercaderies i persones al port cap a un model basat en l’ús d’electricitat amb origen
en energies renovables en comptes de combustibles fòssils. Les principals iniciatives en aquest àmbit seran
les següents.
•

Disseny del model d’automatització de la segona terminal de contenidors del Port. Tenint en
compte que el termini de la concessió actual finalitza l’any 2028, l’automatització parcial o total de
la segona terminal de contenidors del port no es produirà durant el període de vigència del present
Pla estratègic, però les bases del projecte, si que s’hauran de definir abans del 2025.

•

Identificar i reservar els espais del port més adequats per a ser dedicats a l’emmagatzematge i
aprovisionament de vehicles de mobilitat personal i col·lectiva, de propulsió elèctrica. En
col·laboració amb el sector públic i privat i en especial amb l’Ajuntament de Barcelona. Aquests
espais propers a la ciutat actuaran de regulador, distribuïdor, dispensador i emmagatzematge de
vehicles elèctrics personals i col·lectius i com a punt de repartiment de productes de distribució
urbana. El primer d’aquests espais previsiblement disponibles seria el que s’alliberarà gràcies al
trasllat de la terminal ferroviària de Morrot. Aquesta zona és idònia per aquesta funció gràcies a la
seva proximitat a la ciutat, l’accés a l’energia gràcies al projecte d’electrificació dels molls de ferris,
i la connectivitat terrestre adequada.

•

Facilitar la mobilitat elèctrica de ciutadans i treballadors entre les diferents instal·lacions del port,
tot començant pel Port Vell. El primer pas en aquesta direcció serà la dotació d’espai públic per a
punts d’ancoratge de vehicles de mobilitat personal al Port Vell. Amb aquest objectiu es posaran en
marxa també dos nous serveis de transport elèctric: el bus nàutic fins a la Nova Bocana i un
transbordador marítim entre el Moll d’Espanya i el Moll de Pescadors. El bus nàutic reduirà el temps
de viatge i indirectament disminuirà els fluxos en d’altres zones, com el Passeig Joan de Borbó.
S’erigeix com una solució als problemes de mobilitat de la zona derivats de la dinamització social,
econòmica i cultural prevista per a la Nova Bocana, tot garantint un millor accés per part del públic
a les instal·lacions i serveis, actuals i futurs, de la zona. El servei de transbordador consistirà en un
trajecte recte d’aproximadament cent metres que permetrà connectar la Rambla amb la
Barceloneta i la platja, de forma directa i ininterrompuda, enfortint el vincle de Ciutat Vella amb el
litoral i potenciant, a més, la Torre del Rellotge com a element patrimonial històric.

•

Fomentar la mobilitat elèctrica de les flotes de vehicles lleugers o de vehicles de personal
treballador i estendre la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics dins del recinte portuari.
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En aquest sentit, cal completar la transformació de la flota de l’APB a 100% elèctric i promoure la
conversió de les flotes privades dels proveïdors de serveis.

PROJECTE DE
POSADA EN MARXA DEL SERVEI DE BUS NÀUTIC FINS A LA NOVA BOCANA I DEL
REFERÈNCIA
TRANSBORDADOR MARÍTIM ENTRE MOLL D’ESPANYA I MOLL DE PESCADORS
2025

OESMA2.4

Potenciar l’eficiència i l’estalvi energètic dels edificis
de l’APB i de les concessions situades a la zona
portuària

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

L’APB s’ha caracteritzat per la implementació d’accions diverses per garantir l'estalvi i la màxima eficiència
energètica de les seves edificacions i instal·lacions. Entre aquestes actuacions realitzades o en procés de
realització, cal destacar les millores en la xarxa d’enllumenat públic del port, mitjançant la incorporació de
làmpades amb tecnologia LED i la gestió més eficient de la il·luminació amb períodes horaris de diferent
intensitat d’enllumenat. També les encaminades a millorar la gestió energètica de l'edifici WTC amb la
substitució de làmpades compactes per LEDs i la sectorització de l'encesa i apagada.
A nivell de les concessions, a través de l’eina de les bonificacions ambientals a les concessions que recull la
llei de Ports, en els nous contractes s’ha iniciat un procés de priorització de les mesures encaminades a
garantir un estalvi i un ús eficient de l’energia en les instal·lacions concessionades.
En el proper quinquenni, les actuacions en aquest àmbit han de ser més contundents per garantir un nivell
d’eficiència adequat en l’ús de l’energia elèctrica, el gas i els combustibles. En aquest sentit està previst que
l’APB elabori un Protocol de prescripcions a adoptar en la construcció i remodelació de les instal·lacions
portuàries que garanteixi nivells adequats d’estalvi i optimització en l’ús d’energia.
PROJECTE DE
APROVACIÓ D’UN PROTOCOL D’EFICIENCIA I ESTALVI ENERGÈTIC EN L’ÀMBIT DE LES
REFERÈNCIA
CONCESSIONS I INSTAL.LACIONS PORTUÀRIES
2025

OESMA2.5

Fomentar l’economia circular en l’àmbit portuari

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Llarg termini (3)

El Port és el punt de trobada de fluxos de materials de tot el món i de totes les etapes de les cadenes de
valor, especialment de la indústria, gran consumidora de matèries primeres.
Actualment ja hi ha en l’entorn portuari exemples d’iniciatives d’economia circular com ara:
▪

La reutilització de materials de dragatge per a diversos usos com el rebliment de molls o la
regeneració de les platges de l'entorn.

▪

Les dues plantes de recollida i tractament de residus líquids oliosos dels vaixells, en la seva major
part corresponents a hidrocarburs tot i que també tracten d’altres residus d’origen industrial, els
processen i transformen en combustible marí complint els requisits marcats per les normatives
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mediambientals vigents actualment i contribuint així a l’economia circular i sostenible. En total,
100.000 m3 anuals de residus oliosos que es transformen en nou combustible marí per al mercat.
▪

El tractament de runes procedents d’obres d’enderroc i demolició que es fan en la regió
metropolitana i que serveix per obtenir terres adequades per a rebliment de molls, pre-càrregues
i materials de construcció.

Els propers anys, està previst que s’impulsin més iniciatives d’economia circular al recinte portuari com són
l’aprofitament del fred de la planta de regasificació de gas natural liquat per usos de conservació i congelació
en el PIF i en naus de fred veïnes i l’aprofitament del biogàs procedent de la depuradora (EDAR Llobregat)
per obtenir biometà per la gasinera del carrer Y, o com a font d’hidrogen per a combustible pel transport.
PROJECTE DE
CONCEPTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D’APROFITAMENT DEL FRED DE LA GASIFICADORA
REFERÈNCIA
PER A USOS DE CONSERVACIÓ I CONGELACIÓ EN NAUS LOGÍSTIQUES DE FRED.
2025

4.1.3 Reduir la contaminació
Objectiu estratègic OESMA3. Relacionat amb els ODS 3, 11, 13 i 14.
Moltes de les actuacions dirigides a reduir la contaminació són coincidents amb les encaminades a
descarbonitzar l’activitat marítima-portuària. Les actuacions descrites en l’apartat anterior són també
d’aplicació en aquest ja que contribuiran decisivament a reduir els contaminants que genera l’activitat
portuària i en concret les emissions de NOX, PM2,5, PM10 i SOX.
Segons els darrers inventaris d’emissions disponibles, corresponents a 2017, les emissions generades pel port
son majoritàriament atribuïbles a les maniobres i estades dels vaixells als molls. Les emissions del transport
terrestre i de les activitats industrials que es realitzen al recinte portuari representen menys del 10%.
La contribució de les emissions del port en els nivells de contaminació de la ciutat s’estimen en el 7,6% de
NOx i 1,2% de PM10, segons inventari i modelització de 2017. Aquest 2019 les emissions s’han reduït
substancialment com a conseqüència del Covid-19, tot i que encara no s’han pogut estimar les variacions.
En relació a un altre contaminant típicament marítim cal dir que les emissions de SOx, s’han reduït
substancialment aquest any gràcies a l’entrada en vigor l’1 de gener del 2020 de l’esmena de la convenció
MARPOL de la IMO que reduí la quantitat màxima permesa de contingut de sofre en el combustibles marítims
del 3,5% m/m al 0,5% per als vaixells en general i del 1,5% m/m al 0,5% pels ferris i creuers. Aquesta canvi
implica una reducció substancial de les emissions d’aquest contaminant al Port, l’impacte del qual no s’ha
pogut mesurar encara en el moment de redacció del present Pla Estratègic. En aquest àmbit cal dir que els
nivells de SO2 a l’aire de Barcelona (que oscil·len entre 2 i 5µg/m3) són lluny dels límits que l’OMS considera
perillosos pels ciutadans de 125 µg/m3 de mitjana diària.
El Port de Barcelona té vigent el seu propi Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire que va ser aprovat el 2016 i
que es troba en fase d’actualització. El Pla, que contempla 54 mesures agrupades en nou àmbits d’acció, es el
marc general adoptat pel port per a reduir les seves emissions contaminants.
D’acord amb aquest marc, el Port de Barcelona realitzarà durant els cinc anys propers les mesures addicionals
següents amb l’objectiu de reduir els contaminants generats per l’activitat portuària.
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Objectius operatius 2025

OESMA3.1

Incrementar les escales de vaixells amb GNL

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

El gas natural es un combustible marí alternatiu més net que els convencionals derivats del petroli, ja que
les seves emissions de SOX, NOX i PM-10 són molt o sensiblement inferiors. No obstant, les seves emissions
de GEH si es considera tot el cicle de vida del producte ofereixen valors elevats, comparables en alguns
casos a les emissions dels combustibles líquids convencionals. El gas natural es considera doncs com un
combustible de transició fins que arribi una alternativa lliure o gairebé lliure de carboni a gran escala.
El Port de Barcelona promou el gas natural com a combustible net des de 2014, i és dels pocs ports mundials
que té una infraestructura dotada per al bunkering de GNL a vaixells la qual cosa fa que s’hi realitzin
operacions regulars de bunkering des de cisterna i des de gavarra.
Per culpa de la crisi del Covid-19 i la baixada inesperada d’escales de vaixells propulsats amb GNL, molts
d’ells creuers, aquest 2020 no s’ha arribat al nombre d’escales de GNL previstes. Quan finalitzi l’actual crisi,
aquestes s’haurien d’incrementar la qual cosa hauria de permetre disposar de medis permanents al port
per a realitzar les operacions de bunkering d’aquest combustible marí.
PROJECTE DE
REFERÈNCIA PRESÈNCIA PERMANENT AL PORT D’UNA GAVARRA D’APROVISIONAMENT DE GNL
2025

OESMA3.2

Incentivar les escales dels vaixells més sostenibles

Prioritat alta (2)
Dificultat baixa (1)
Curt termini (1)

D’acord amb el que permet la legislació vigent cal promoure l’escala a Barcelona dels vaixells que utilitzin
combustibles no fòssils lliures de carboni durant les maniobres i l’amarrament al port (per exemple
bateries). Tot i que com hem vist actualment no existeixen gaires alternatives als derivats de petroli i GNL
cal establir un marc de bonificacions i descomptes que incentivi la investigació i innovació en aquest àmbit
i l’escala dels vaixells “nets” quan aquests siguin viables comercialment, financerament i operativament.
En aquest sentit, cal incrementar al màxim la política de bonificacions comercials i descomptes a les taxes
aplicables a aquests bucs d’acord amb el que permeti en cada moment la legislació vigent.
PROJECTE DE
CONSOLIDACIÓ D’UNA POLÍTICA AGRESSIVA DE BONIFICACIONS I DESCOMPTES DE L’APB
REFERÈNCIA
QUE PREMII L’ESTADA DELS VAIXELLS A PORT QUE NO UTILITZIN COMBUSTIBLES FÒSSILS
2025
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OESMA3.3

Promoure la mobilitat sostenible de totes les
empreses del port

Prioritat alta (2)
Dificultat baixa (1)
Curt termini (1)

El port es un territori especialment apropiat per a promoure que la mobilitat terrestre, que comprèn les
flotes de vehicles de transport de mercaderies, els vehicles lleugers d’empresa i els vehicles del personal
treballador, tingui un nivell d’excel·lència sostenible molt ambiciós.
Aquesta ambientalització s’aconsegueix mitjançant millores en els propis vehicles, en la optimització de la
gestió de les flotes, o bé amb el canvi a combustibles alternatius més nets, com pot ser el gas natural.
Com a objectius específics es duran a terme els següents:
•

•

Reducció de la contaminació a la mobilitat de creuers de gestió de la A.P.B: Canvi de la flota
d’autobusos públics de mobilitat de creuers a combustibles més sostenibles de Gas Natural
Comprimit (GNC) o altres combustibles alternatius com ara l’hidrogen. Al 2019 es van moure
848.640 passatgers amb els autobusos públics de creuers i es van fer un total de 219.163
quilòmetres, de manera que aquest canvi amb flotes nous combustibles més nets millorarà les
emissions.
Minimització de les emissions de les esperes dels vehicles de transport al Port mitjançant la posada
en marxa del nou Truck Center amb connexions reefer pels camions refrigerats. Aquesta mesura
implicarà una disminució dels GEH, una reducció de contaminació atmosfèrica local al aturar els
vehicles. Tanmateix es millorarà la intermodalitat i el servei a clients (operadors i transportistes).

PROJECTE DE
PROMOURE EL DISTINTIU DE GARANTIA DE QUALITAT AMBIENTAL DE FLOTA DE VEHICLES
REFERÈNCIA
QUE ATORGA LA GENERALITAT EN TOTES LES EMPRESES DE LA COMUNITAT PORTUÀRIA
2025

OESMA3.4

Millorar la qualitat de les aigües portuàries

Prioritat alta (2)
Dificultat baixa (1)
Curt termini (1)

Les aigües portuàries son l’espai on es produeixen bona part de les activitats i operacions del port i la seva
netedat i qualitat es un reflex del grau de respecte i cura amb la que es porten a termes aquestes activitats
i operacions.
El Port es el responsable del seguiment de la qualitat de les seves aigües, d’acord amb les directrius de la
Agència Catalana de l’Aigua, i de emprendre les accions que siguin necessàries per millorar progressivament
la seva qualitat.
Des de fa més de 20 anys s’han fet accions que han contribuït a una millora constant de la qualitat de les
aigües com, per exemple, la construcció de la nova xarxa de sanejament que recull totes les aigües residuals
de les instal·lacions ubicades a la zona portuària, l’obertura de la nova bocana que ha permès augmentar la
renovació de les aigües del Port Vell o la limitació de les descàrregues del sistema de sanejament de la ciutat
en temps de pluja.
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No obstant, cal seguir treballant en accions que contribueixin a millorar encara més la qualitat de les aigües
portuàries com ara les següents:
•

Reducció i prevenció dels riscos de vessaments a mar d’hidrocarburs i altres substàncies
contaminants que puguin representar un empitjorament de la qualitat de les aigües a mitjà i llarg
termini, per mitjà de la regulació de les activitats de risc i amb la millora operativa del Pla Interior
Marítim.

•

Promoure la limitació de les descàrregues al front portuari del sistema de sanejament de la ciutat
en temps de pluja, mitjançant la sensorització i actuacions aigües amunt.

•

Implantar l’eina de les Recomanacions d’Obres Portuàries ROM 5.1 sobre qualitat de les aigües
litorals en entorns portuaris.

PROJECTE DE
IMPLANTACIÓ DE L’ EINA ROM 5.1 SOBRE QUALITAT D’AIGÜES LITORALS EN ENTORNS
REFERÈNCIA
PORTUARIS
2025

4.1.4 Incrementar la intermodalitat
Objectiu estratègic OESMA4. Relacionat amb els ODS 8 i 13.
Durant els cinc anys de vigència del darrer Pla Estratègic, els serveis ferroviaris i les autopistes del mar del port
de Barcelona han absorbit entre un i dos milions de camions de les carreteres espanyoles i europees.
La quota del ferrocarril en el transport de mercaderies del port és superior al 12% en contenidors i al 35% en
vehicles. En els tràfics dels productes a dojo el percentatge és molt inferior. En aquest segment una part de la
distribució terrestre d’alguns productes líquids es realitza per canonada i bona part té com a destí l’entorn
metropolità. En el segment de sòlids a dojo, a banda del tràfic ferroviari d’exportació de potasses i sal de les
mines de Súria i Sallent, la resta utilitza massivament el camió, destacant per sobre de la resta els tràfics agroalimentaris per servir tot el nord-est peninsular. En el cas del transport de contenidors i cotxes la gran majoria
del tràfic que no entra i surt del port amb tren té com origen i destí Catalunya i en especial, la província de
Barcelona. Una part significativa del tràfic de contenidors amb les províncies de Lleida i Tarragona també
utilitza el tren. La immensa majoria del tràfic de contenidors i cotxes amb origen i destí d’altres comunitats
autònomes espanyoles com ara Aragó, Navarra i Castella i Lleó, es transporta en ferrocarril.
El desenvolupament que han gaudit les dues potes principals de la intermodalitat al Port, han patit cert
estancament darrerament després d’uns anys d’un creixement extraordinari. Un nou increment de la
intermodalitat requereix continuar amb la tasca realitzada fins ara i l’adopció de noves mesures que
complementin les anteriors.
El port acull cada vegada amb més freqüència serveis ferroviaris de tipus continental, que no tenen origen /
destí en un vaixell. Es tracta de tràfics ferroviaris intermodals amb origen l’interior de la península i que tenen
com a destí ubicacions més enllà dels Pirineus i tràfics de vehicles nous que baixen en ferrocarril al port per
ésser distribuïts posteriorment per Espanya i Portugal. Aquesta funció continental del port és conseqüent amb
l’objectiu del port dels propers anys de convertir-se en un hub logístic depassant el concepte tradicional de
port. Molts dels objectius operatius i projectes dels propers cinc anys consolidaran encara més aquesta funció
del port que transcendeix la tradicional orientada exclusivament al mar i que haurien de permetre que es
convertís en el principal hub ferroviari de la península.
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Ferrocarril
El primer objectiu del port ha de ser mantenir l’elevada freqüència i competitivitat dels serveis ferroviaris per
a contenidors i cotxes que l’enllacen amb ubicacions estratègiques del seu hinterland. Aquesta alta
connectivitat ferroviària ha servit la darrera dècada per incrementar substancialment la competitivitat del
sector del comerç exterior d’aquestes regions, especialment d’Aragó, Navarra, Castella i Lleó, Tarragona i
Lleida.
L’increment de la intermodalitat ferro-portuària passa
per establir serveis regulars amb terminals
intermodals de transferència (conegudes com a Port
2) per a contenidors amb origen i destí l’àrea
metropolitana, que serveixin per descongestionar els
accessos al port i les vies de comunicació de la regió
metropolitana. És de l’àrea metropolitana d’on prové
encara la major part del tràfic de contenidors. Aquests
serveis permetran als clients del port evitar recollir i
lliurar la mercaderia a les terminals portuàries i fer-ho
a una d’interior propera a les seves instal·lacions
productives i àrees de consum. Les dues ubicacions
idònies per a l’establiment d’aquestes terminals Port
2 són al Vallès (a l’entorn de les localitats de La Llagosta i Granollers) i al Penedès.
També ha de créixer el tràfic ferroviari del port en el segment dels granels agro-alimentaris en progressió
contant els darrers anys. Actualment prop del 100% d’aquests tràfics entren i surten del port en camió
generant centenars de trajectes diaris per carretera. Gràcies a l’execució d’una sèrie d’actuacions a les
terminals del port i a terminals interiors del nord est peninsular una part d’aquest tràfic hauria d’encaminarse en tren a finals del 2025.
El territori portuari acollirà els propers anys noves terminals intermodals que generaran un increment de
moviments ferroviaris sense relació amb el tràfic marítim. Es tracta de terminals enfocades a fluxos
continentals peninsulars i europeus que convertiran Barcelona en un hub intermodal de grans dimensions que
generarà sinèrgies positives amb la resta de tràfics del port. La nova terminal de la llera que substituirà l’antiga
de Morrot i la terminal d’autopista ferroviària, ambdues a l’antiga llera del riu Llobregat, en seran els dos
màxims exponents.
Aquests creixements i la necessitat de seguir incidint en un increment de la competitivitat dels serveis
ferroviaris existents, especialment amb el nord est peninsular que representa més del 75% del tràfic ferroviari
del port de cotxes i contenidors, obliga a executar les infraestructures de connectivitat pendents,
principalment l’adaptació d’una desena d’apartadors del corredor Barcelona-Zaragoza-Madrid per permetre
la circulació de trens de fins a 750 metres i l’execució dels nous accessos viaris i ferroviaris al Port.
Per seguir incrementant la competitivitat dels serveis ferroviaris cal també seguir incidint en la millora dels
serveis de les terminals interiors del port, oferint entre d’altres serveis duaners, punts de connexió per a
producte refrigerat, obertura de portes 24 / 7 i incrementant l’espai per l’emmagatzematge de contenidors
buits.
Cal també avançar en la digitalització dels processos portuaris associats al tràfic ferroviari.
En l’àmbit de la intermodalitat és també essencial seguir promovent la intermodalitat amb les Autopistes del
Mar (AdM). En aquest àmbit cal consolidar i incrementar allà on sigui possible la connectivitat amb Itàlia que
seguirà sent el màxim exponent d’aquests tràfics els propers anys. Cal fer un esforç superior, en canvi, per
incrementar les connexions amb el Magreb i la Mediterrània Oriental, que gaudeixen de perspectives futures
molt positives. El desenvolupament d’aquestes connexions i la captació de volums significatius de camions de
mercaderies per part de les mateixes, contribuiria enormement a la descarbonització del transport ja que
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podria retirar de les carreteres espanyoles i europees milers de camions que actualment creuen el continent
d’est a oest o creuen la península i el centre d’Europa com a continuació del pas de l’estret de Gibraltar.

Objectius operatius 2025
•

Operacions i comercialització

OESMA4.1

Digitalització complerta de la mobilitat ferroviària de
mercaderies en contenidor

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Instal·lació de l’OCR de lectors de contenidors i vagons i elaboració digital de mapes de tren a les terminals
ferroviàries de contenidors del port i a les terminals interiors. Utilització de Portic per a l’elaboració de les
llistes de càrrega.
PROJECTE DE
OCR EN FUNCIONAMENT A UNA TERMINAL DE CONTENIDORS DEL PORT I A UNA
REFERÈNCIA
TERMINAL INTERMODAL INTERIOR
2025

OESMA4.2

Posada en marxa d’un shuttle ferroviari intermodal
regular de proximitat

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

La descongestió dels accessos del port i les portes de les terminals de contenidors i la reducció de la petjada
mediambiental del transport terrestre faria un salt qualitatiu amb el desenvolupament d’una connexió
ferroviària amb una freqüència de diversos serveis diaris amb una terminal Port 2 (centre de transferència
propera al port que actua de línia de moll avançada a l’interior) ubicada a la zona del Vallès i/o Penedès.
Són dues zones que generen diàriament (especialment la primera) centenars de viatges en camió des de i
cap al port i que s’evitarien gràcies a aquests shuttles que posicionarien els contenidors a les terminals
estalviant per tant la major part del recorregut dels camions.
PROJECTE DE
SHUTTLE FERROVIARI FREQÜENT PER A CONTENIDORS EN FUNCIONAMENT AMB UNA
REFERÈNCIA
TERMINAL DEL VALLÈS O DEL PENEDÈS
2025

OESMA4.3

Desenvolupament de serveis ferroviaris regulars de
sòlids a dojo agro-alimentaris

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Actualment es carreguen cada dia al port centenars de camions de sòlids a dojo agro-alimentaris que
distribueixen els productes posteriorment per tot el nord est peninsular, principalment Aragó i Lleida. Es
tracta d’un tràfic en creixement atesa l’evolució del sector especialment de la indústria alimentària i porcina.
L’objectiu és construir infraestructures de càrrega i descàrrega ferroviàries a una de les terminals portuàries
i regularitzar un servei ferroviari per aquest tipus de producte amb terminals ferroviàries de Catalunya i/o
Aragó.
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PROJECTE DE
SERVEI FERROVIARI REGULAR AMB VÀRIES FREQÜÈNCIES DIÀRIES DE GRANELS
REFERÈNCIA
AGROALIMENTARIS AMB ARAGÓ I/O CATALUNYA
2025

Objectius operatius
•

Infraestructures

OESMA4.4

Construcció de la terminal Est en substitució de la
terminal del Morrot i de la terminal d’Autopista
ferroviària a l’antiga llera del riu Llobregat

Prioritat molt alta (3)
Dificultat màxima (3)
Mitjà termini (2)

Terminal ferroviària de l’Est (1)
Aquesta nova terminal ferroviària prevista a l’antiga
llera del Llobregat ocuparà 15 hectàrees i servirà per a
l’expedició i recepció de trens i la càrrega, descàrrega i
emmagatzematge de contenidors. Disposarà d’una
longitud de vies de 750 metres i d’una capacitat de
500.000 TEU/any.
Es preveu que los obres estiguin finalitzades durant el
període 2025-2030 amb un pressupost d’uns 100
milions d’euros.
Autopista ferroviària (2)
La terminal d’autopista ferroviària (AF) es construirà a
l'oest de l’antiga llera del Llobregat.
L’AF és un servei de transport combinat ferrocarrilcarretera, on els camions embarquen directament al
tren, són descarregats a la terminal ferroviària final i
prossegueixen el seu trajecte per carretera.
Serà la primera autopista ferroviària d'Espanya que
donarà un servei de transport combinat que integri el
ferrocarril i el transport per carretera.
Els camions que arribin a la terminal podran deixar els seus semiremolcs directament a les composicions
d’AF. Aquests trens amb una capacitat de fins a 40 semiremolcs viatjaran de Barcelona fins a diferents
destinacions del centre d’Europa.
Les obres de la terminal d’AF, amb un pressupost de 100 milions d’euros estan previstes pel període 20252030.
PROJECTE DE
PROJECTES CONSTRUCTIUS APROVATS DE LES TERMINALS EST I DE L’AUTOPISTA
REFERÈNCIA
FERROVIÀRIA
2025
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OESMA4.5

Llançament dels treballs de construcció dels nous
accessos viaris i ferroviaris a la zona sud del Port

Prioritat molt alta (3)
Dificultat màxima (3)
Curt termini (1)

Terminal ferroviària Nou Llobregat (3)
Aquesta actuació comprèn la superestructura interior del port; el ramal d'accés de via general i un feix d’e
vies per a la terminal d'expedició-recepció constituïda pels elements següents:
▪

Dues vies de 2 Km de longitud amb ample ibèric i UIC per a trens de 750 m

▪

Dos apartadors connectats amb les vies principals

El pressupost de l’actuació és de 43 milions d’euros i està prevista la seva consecució en el quinquenni 20202025.
Accessos ferroviaris i serveis afectats (4)
Tot el nou complex ferroviari comptarà amb un accés ferroviari en forma d'anell. Paral·lel a l'anell ferroviari
i a gairebé tot el seu recorregut es projectarà una altra via general, denominada via APB, que avançarà entre
les terminals de càrrega-descàrrega i d’expedició-recepció.
L'accés ferroviari al nou complex es realitzarà en ample ibèric i ample UIC, amb un fil comú pels dos amples.
La via de l'APB que s'inclou en el projecte bàsic comença a la desviació de la terminal de recepció expedició
Sud i finalitza al bucle de l'anell ferroviari DGIF. La via de l'APB tindrà una longitud de 4.100 m.
La construcció d’aquests nous accessos ferroviaris al Port de Barcelona forma part dels projectes del Pla de
treball del Corredor Mediterrani i absorbirà més del 70% de la circulació ferroviària del Port de Barcelona.
Aquests nous accessos milloraran significativament les condicions de circulació i evitaran el col·lapse de
l’Àrea metropolitana de Barcelona suposant grans estalvis en combustible, temps i sinistralitat. Tanmateix,
el desplegament d’aquestes infraestructures genera una afectació sobre les reserves d'espais lliures
planejades pel PEZAL i el PGM, que principalment es concentren a l'antiga llera del Llobregat i que
majoritàriament encara no s’han executat. En aquest sentit, el Port de Barcelona i els ajuntaments de
Barcelona i el Prat de Llobregat es plantegen la necessitat d’establir una nova proposta des d’una estructura
lògica que permeti la implantació d’aquestes infraestructures i redistribueixi aquests espais lliures a través
d’una ordenació conjunta que puguin generar un major impacte social i mediambiental.
El pressupost d’aquesta actuació és d’uns 16 milions d’euros, dels quals 9 corresponen a la via APB i 7 a les
obres dels serveis afectats. Les obres estaran finalitzades també abans del 2025.
Actuacions viàries de connexió de l’autovia de camions amb el Carrer A (5)
Realització del nou accés viari a la zona sud del port mitjançant un nou vial que connectarà amb la B-10 i
l’A-2 i que contempla com a actuació principal la construcció d’un node viari que distribueixi el tràfic de la
zona.
La creació del nus viari permetrà la connexió amb l’autovia de camions d’accés al port i les futures terminals
ferroviàries a l’antiga llera del riu Llobregat, servint també d’element connector entre la Zona Franca de
Barcelona i el polígon Pratenc, proporcionant continuïtat al traçat del carrer A.
Els costos de l’actuació que es preveu que finalitzi abans del 2030 s’estima en aproximadament uns 30
milions d’€.
La creació d’aquest corredor verd té un pressupost estimat d’uns 30 milions d’euros.
Altres actuacions
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-

Desdoblament de vies en el Tram 1 ferroviari entorn a la Terminal de Príncep d’Espanya.
Desdoblament de vies en el Tram 2 ferroviari entorn a la Terminal de Dàrsena Sud.
Adequació de l’accés ferroviari Carrer 4 amb ample internacional.

PROJECTE DE
REFERÈNCIA INICI DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DELS NOUS ACCESSOS FERROVIARIS
2025

OESMA4.6

Execució de les obres necessàries per permetre la
circulació de trens de fins a 750 metres de longitud en
el corredor Barcelona-Zaragoza

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Aquest objectiu es tradueix en la realització de diverses actuacions a deu apartadors ja identificats de les
línies de Casp i de Lleida.
El Port en el marc del Fons d’Accessibilitat i de comú acord amb Puertos del Estado i ADIF invertirà en
l’execució dels treballs pendents per permetre la circulació de trens de 750 metres en el seu principal
corredor de transport, Barcelona-Zaragoza-Madrid. La principal actuació en aquest àmbit consisteix en la
reforma de deu apartadors situats a les dues línies fèrries que connecten Barcelona amb Zaragoza perquè
puguin acollir trens de mercaderies de fins a 750 metres de longitud. El pressupost previst per aquesta
actuació és d’aproximadament 30 milions d’euros.
PROJECTE DE
REFERÈNCIA EXECUCIÓ DE LES OBRES ALS DEU APARTADORS PREVISTOS
2025

OESMA4.7

Dotar de noves instal·lacions i serveis les terminals
interiors principals del port

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Les principals actuacions en aquest àmbit consisteixen en l’ampliació i/o dotació de nous serveis a la
terminal marítima Zaragoza (tmZ), el puerto seco de Azuqueca (PSA), la terminal intermodal de Monzón
(TIM), la terminal intermodal de l’Empordà (TIE), la terminal de contenidors de Perpinyà Saint Charles
(PSCCT), terminal intermodal de Noain (TIN), Tarragona Classificació i Pla de Vilanoveta.
Els socis de les diferents terminals interiors connectades amb el Port de Barcelona mitjançant serveis
intermodals regulars, han acordat diversos projectes de millora de les instal·lacions i serveis que ofereixen.
Les actuacions en aquest àmbit impliquen l’ampliació de l’espai de depot de contenidors, la instal·lació de
punts de connexió elèctrica per a contenidors refrigerats, l’ampliació de la longitud de vies de càrrega i
descàrrega (C/D) i/o recepció i expedició (R/E), la millora de la connexió amb la xarxa general i el
desenvolupament de nous serveis duaners, d’inspecció i d’emmagatzematge.
Els principals projectes previstos a les terminals interiors són les següents:
▪

Ampliació d’espai de depot i extensió de vies de C/D de tmZ:

▪

Ampliació de la TIM i extensió vies de R/E de l’estació de Selgua
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▪

Nou enclavament ferroviari a PSA

▪

Instal·lació ample estàndard (UIC) a la TIE i connexió estàndard (UIC) nord amb Port Bou

PROJECTE DE
REFERÈNCIA AMPLIACIÓ DE TMZ COMPLETADA
2025

OESMA4.8

Promoció de les Autopistes del Mar (AdM)

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (1)

Les AdM han tingut un desenvolupament extraordinari els darrers 15 anys, gràcies sobretot a l’establiment
de serveis marítims regulars amb diversos ports italians que són utilitzats anualment per més de 150.000
camions per transportar les seves mercaderies entre Espanya i Itàlia, i sovint per servir també d’altres països
europeus, especialment de l’Europa central i els Balcans. Les AdM, així com els serveis amb les Illes Balears,
són utilitzats no només per camions i per vehicles privats i passatgers, sinó també per a l’exportació i
importació de vehicles acabats, de manera que l’any 2019 per exemple, uns 100.000 vehicles acabats,
bàsicament fabricats a plantes espanyoles, varen ésser transportats per les AdM.
Els serveis d’AdM amb el Nord d’Àfrica (Marroc, Argèlia, Tunis) han tingut també un fort creixement,
especialment els darrers cinc anys, tot i que són utilitzats bàsicament per vehicles privats i en canvi, ho fan
pocs transportistes. L’absorció de transport terrestre de mercaderies per part de les AdM amb el Nord
d’Àfrica ha de créixer els propers anys de manera substancial si es vol avançar cap a un model de transport
europeu sostenible i evitar que centenars de milers de camions amb origen i destí el Nord d’Àfrica, creuin
Europa de sud a nord a través de milers de quilòmetres d’autopistes i autovies. Cal també una política similar
en relació als intercanvis comercials i transport terrestre entre la Mediterrània Oriental i Occidental. Les
accions en aquest àmbit es centraran en els següents aspectes:
▪

Consolidar un nombre similar o superior dels serveis d’AdM entre Barcelona i Itàlia d’una banda i
Barcelona i les Illes Balears de l’altra.

▪

Duplicar el número de serveis regulars d’AdM entre el Port de Barcelona i els països del Magreb per
captar els tràfics de mercaderies en creixement entre Europa i el Nord d’Àfrica.

▪

Desenvolupar una nova AdM amb el Mediterrani Oriental per captar els volums creixents
d’intercanvis comercials en camió entre aquesta zona i l’Europa Occidental .

▪

Promoure un creixement substancial dels serveis d’autopista ferroviària per tot tipus de semiremolcs i tràilers entre el Port de Barcelona i ubicacions del centre d’Europa. Aquests serveis, han
d’anar lligats sobretot al desenvolupament de la terminal d’AF a l’antiga llera del Llobregat.
Permetran captar de manera eficient volums que actualment travessen tota la península per
continuar posteriorment fins al centre d’Europa. La capacitat existent actualment per aquest tipus
de tràfic d’AF en els serveis mixtos que s’operen des de Morrot i Can Tunis és molt limitada i no
permet que la majoria de camions l’utilitzin per limitacions operatives.

▪

Millora dels processos d’inspecció en frontera dirigits als tràfics ro-ro de tercers països de fora de
la UE i orientar aquests serveis del port cap al 24/7 en relació als tràfics de SSS amb el Magreb.
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PROJECTE DE
CONSOLIDAR UN SERVEI DIARI ORIENTAT AL TRANSPORT RO-RO DE MERCADERIES AMB
REFERÈNCIA
EL MARROC
2025
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4.2 Sostenibilitat econòmica: Competitivitat
La sostenibilitat econòmica es refereix a les pràctiques que contribueixin a un creixement econòmic a llarg
termini sense que generin uns impactes negatius en aspectes culturals, mediambientals i socials rellevants de
la comunitat actual i de les generacions futures. En el cas del port de Barcelona el principal instrument de que
disposa per contribuir al creixement econòmic a llarg termini és la provisió d’infraestructures i serveis eficients
que ajudin els seus clients a ser competitius als mercats globals. L’assoliment d’aquest objectiu contribueix a
consolidar l’activitat econòmica al seu hinterland, evitar deslocalitzacions i atraure noves inversions.
Aquest mateix instrument, la provisió d’infraestructures i serveis eficients que contribueixin a la competitivitat
dels nostres clients als mercats internacionals és aplicable no només al port comercial (gestió de tràfics de
mercaderies i passatgers) sinó també a la zona d’activitats logística i al clúster nàutic que estan immersos en
un sector globalitzat, altament competitiu i susceptible de deslocalitzacions.
L’existència de tres ports en un mateix port (el comercial, el logístic i el nàutic/ciutadà) és un factor primordial
per aquesta sostenibilitat a llarg termini gràcies a l’elevada ocupació diversa i de qualitat que genera que
converteix Barcelona en un port resilient i capaç de resistir millor a crisis com la financera de finals de la
primera dècada del segle o la més recent del Covid-19.

4.2.1 Diversificar el negoci portuari
Objectiu estratègic OESE1. Relacionat amb els ODS 8, 9 i 11.
El Port de Barcelona és avui dia un dels més diversificats d’Europa gràcies a l’existència de serveis i
infraestructures destinades a tot tipus de tràfic de mercaderies i passatgers (port comercial), una àrea extensa
dedicada a la immologística (ZAL) i una zona amb una àmplia oferta dedicada a la restauració, nàutica, lleure i
hostaleria (Port Vell).
En els propers cinc anys, la disponibilitat d’espais lliures per acollir noves activitats en sòl portuari serà reduïda.
A banda dels espais de l’antiga llera del riu Llobregat, reservats bàsicament per a infraestructures ferroviàries,
les noves àrees en desenvolupament al Port Vell, especialment a la zona de la Nova Bocana, l’ús de les quals
es detalla al capítol 4.3, i els espais de l’actual Morrot i Príncep d’Espanya (explicats més endavant en aquest
mateix capítol), no s’alliberaran nous espais rellevants abans del 2025.
Durant els cinc propers anys, i en espera de la disponibilitat de noves superfícies a d’altres zones del port com
a conseqüència de la finalització de concessions i la baixada de determinats tràfics, cal posar les bases
conceptuals, organitzatives i jurídiques i els partenariats necessaris de les noves activitats i instal·lacions del
quinquenni posterior (2025-2030). L’objectiu és seguir aprofundint en la diversificació de l’activitat portuària
que ha donat excel·lents resultats els darrers decennis a nivell de sostenibilitat del negoci portuari i generació
d’ocupació diversa i de qualitat. Més encara, avui dia, tenint en compte les perspectives modestes de
creixement del tràfic de mercaderies a Europa i la dificultat d’ampliar el port les properes dècades, més enllà
dels límits marcats pel dic sud i est.
El procés d’aprofundiment en la diversificació ha de dirigir-se a convertir el Port de Barcelona en un referent
internacional i líder a la Mediterrània en la innovació en matèria logística i, en concret, en la implementació
de serveis d’alt valor afegit a la mercaderia. Barcelona ha de liderar la transició dels ports mediterranis cap al
port centric logistics que implica l’assumpció en territori portuari de funcions de la logística de precomercialització i distribució urbana. Aquest posicionament obliga també a treballar per convertir Barcelona
en un referent en la gestió de coneixement del món logístic-portuari, promovent la investigació, formació i
creació de start ups en sòl portuari.
La diversificació ha de reforçar també l’activitat del port actual no lligada estrictament a la càrrega i descàrrega
de mercaderies i, en concret, la indústria nàutica i la immologística. Cal sortir de la crisi del Covid-19 amb una
Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) ampliada fora de l’actual territori portuari. CILSA, l’empresa gestora de la
ZAL, ha de convertir-se en el primer gestor immologístic de comerç electrònic a la península, amb possibilitats
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d’estendre’s en el període posterior (2025-2030) dins dels espais alliberats del port. Barcelona ha de
consolidar-se també durant el proper quinquenni com el clúster nàutic líder a la Mediterrània en el qual s’ha
erigit els darrers deu anys.
La diversificació, òbviament, no pot perdre de vista el core business del port i incorporar activitats que xoquin
amb la seva missió i raó de ser, resumidament “generar prosperitat mitjançant la provisió de serveis logístics
eficients que incrementin la competitivitat dels nostres clients”.

Objectius operatius 2025

OESE1.1

Desenvolupar la logística avançada en territori
portuari

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

Disseny de nous serveis i instal·lacions en territori portuari centrats en la logística de pre-comercialització,
immologística i distribució urbana. Per completar la cadena logística i aprofitar la centralitat i excel·lent
connectivitat del port amb trama metropolitana, a mesura que s’alliberin els espais del port comercial més
propers a la ciutat aquests s’hauran d’anar assignant a usos logístics. Aquests espais permetran que el Port
de Barcelona ofereixi un servei logístic complert que abasti des de l’arribada del contenidor fins a
l’emmagatzematge de la mercaderia i la seva distribució urbana al consumidor. A la inversa, el port podrà
ser utilitzat també per completar el procés logístic d’exportació, consolidant les partides en contenidors,
etc. Es tracta de fer efectiva la tendència del port centric logistics en territori portuari.
Durant els propers cinc anys caldrà definir quins són els espais i serveis d’aquestes característiques que
s’hauran d’incorporar al territori portuari i realitzar proves pilot de les alternatives i projectes possibles.
PROJECTE DE
ELABORACIÓ DEL PLA DE DESENVOLUPAMENT DEL PORT CENTRIC LOGISTICS DE
REFERÈNCIA
BARCELONA
2025

OESE1.2

Electrificar el port i generar energia renovable en
territori portuari

Aquest apartat ha estat tractat en el capítol de sostenibilitat mediambiental (4.1).

OESE1.3

Nous serveis de coneixement, innovació i lleure al
Port Vell

Els nous serveis i instal·lacions a desenvolupar, principalment al port vell, es detallen en el capítol posterior
de sostenibilitat social (4.3).

OESE1.4

Promoure la implantació de noves activitats del sector
automoció

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)
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Sense oblidar els serveis a la indústria exportadora de l’automoció espanyola, Els actors nous que
s’implantin al port hauran d’orientar la seva estratègia a nous tràfics (importació de vehicles asiàtics
preferentment elèctrics, captació de volums del centre d’Europa, hub ferroviari internacional intraeuropeu, mobilitat elèctrica personal, etc.) i nous serveis de logística avançada del sector automoció. Cal
que ofereixin també serveis addicionals a l’oferta de les terminals existents i a banda dels purs de càrrega i
descàrrega i emmagatzematge de vehicles. La nova oferta que es desenvolupi ha de donar resposta també
a les necessitats generades pel creixement de la mobilitat sostenible (compartida, personal, etc.) i la
compatibilitat de tràfic de camions i automòbils de curta distància nous. No es tracta de disposar d’una
tercera terminal de cotxes acabats enfocada exclusivament a la càrrega i descàrrega marítima de vehicles
amb origen i destí el mercat espanyol ja que aquest tràfic el 2019, abans de la crisi del Covid-19, ja era
inferior al del 2007.

PROJECTE DE
NOVA CONCESSIÓ DEL SECTOR DE L’AUTOMOCIÓ A PRÍNCEP D’ESPANYA CENTRAT EN
REFERÈNCIA
NOUS TRÀFICS (INTERNACIONALS, INTERMODALS, ELÈCTRICS I DE MOBILITAT
2025
COMPARTIDA

OESE1.5

Desenvolupar el port com a hub ferroviari marítim,
europeu i peninsular

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

Promoure el Port com a hub ferroviari de tot tipus de tràfics de mercaderies no només els d’origen i destí
marítim. Això és conseqüent amb la construcció també de les noves terminals de la llera enfocades als
tràfics continentals i amb la capacitat de Barcelona de convertir-se en el principal hub ferroviari del sud
d’Europa gràcies a la seva proximitat amb la frontera francesa i la disponibilitat dels amples de via ibèric i
estàndard. La major presència de tràfics continentals al port ha de generar sinèrgies positives pels tràfics
marítims i donar uns volums de partida per serveis que no són encara sostenibles exclusivament amb tràfic
ferro-marítim. Actualment al port els únics tràfics ferroviaris no marítims que gestiona són el dels cotxes
nous que baixen a Barcelona des d’Alemanya i tràfics continentals puntuals en contenidor no marítim.
Ampliar l’abast del port per acollir també tràfics intermodals i de vehicles no associats al món marítim
obligarà a adaptar operatives, infraestructures i també regulacions administratives, especialment de l’APB,
de l’estiba i dels concessionaris.
PROJECTE DE
INCREMENTAR EL TRÀFIC FERROVIARI CONTINENTAL QUE GENERI SINERGIES AMB EL
REFERÈNCIA
TRÀFIC FERROPORTUARI
2025

4.2.2 Diferenciar l’oferta de serveis
Objectiu estratègic OESE2. Relacionat amb els ODS 3,8 i 11.
Les ofertes dels ports més avançats tendeixen a igualar-se convertint-los en fàcilment intercanviables,
especialment quan ens endinsem al territori i lluny de la línia de la costa. La innovació constant en tots els
àmbits de l’activitat logística i portuària és el factor essencial per evitar aquesta comoditització. També per
adaptar els serveis portuaris a les necessitats de les cadenes logístiques a les quals donen servei i seguir
contribuint a la competitivitat dels clients del port, armadors, operadors logístics i carregadors. La innovació
constant i àgil és cabdal també en la resta de negocis portuaris com ara a la zona d’activitats logístiques i el
clúster nàutic. La velocitat en la implementació i l’adopció dels canvis i les innovacions és essencial per evitar
163

IV Pla Estratègic del Port de Barcelona 2021-2025
aquesta igualació de les ofertes i liderar la recerca de millores en els serveis portuaris i logístics. La innovació
i la rapidesa en la implementació ha de permetre que l’oferta de Barcelona aporti elements diferencials
respecte la competència que facin que sigui l’opció triada quan els clients poden optar entre ofertes portuàries
alternatives.
Els principals pilars d’aquesta diferenciació que ha de sorgir d’un procés efectiu d’ innovació són quatre: la
digitalització, la intermodalitat, la construcció de cadenes logístiques i portuàries neutrals o gairebé neutrals
en carboni i la capacitació del capital humà. Els dos darrers elements es tracten en d’altres capítols (4.1 i 4.3),
per tant ens ocupem aquí del primer: la intermodalitat i la digitalització de processos logístics per aconseguir
una excel·lència operativa que es tradueixi en major flexibilitat, agilitat, transparència i reducció de costos.

Objectius operatius 2025

OESE2.1

Automatització de processos i ús intensiu de la
intel·ligència artificial

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

Els beneficis que s’obtindran d’aquest objectiu operatiu són principalment poder anticipar-se als
esdeveniments (predictibilitat a través del tractament de dades), tenir coneixement online del que està
passant al port i millorar-ne l’operativa.
Els propers anys la intel·ligència artificial (IA) es convertirà en un dels millors aliats del Port per incrementar
l’eficiència de les operacions i fer un salt qualitatiu en la prestació de serveis als nostres clients i usuaris.
L’ús de la informació en temps real i la generació de models de comportament contribuiran enormement a
una gestió més eficient del tràfic rodat i dels fluxos de persones associats als tràfics de passatgers de ferris
i creuers. La IA incrementarà el nivell de servei del port, contribuirà a reduir la utilització innecessària de
recursos, els desplaçaments innecessaris de mercaderies i persones, i la petjada mediambiental de l’activitat
portuària.
Formen part d‘aquesta línia de treball diferents projectes que s’executaran els propers cinc anys. El principal
projecte en aquest àmbit consisteix en el desenvolupament d’un prototip que ajudarà el port en dos àmbits
crítics de la seva activitat:
Anticipar el comportament de persones, mercaderies i vehicles terrestres i marítims modelitzant l’activitat
històrica i passada i predient-ne la futura per tal de tenir un Port més eficient i intel·ligent que permeti un
millor dimensionament d‘espais, serveis i recursos.
Identificació dels fluxos de persones i valoració de la seva magnitud i comportament per tal d´administrar i
aprovisionar adequadament els serveis de mobilitat adients (taxi, bus, VTC...).
El prototip estarà basat en la visió artificial i el “Machine learning”.
PROJECTE DE
PROTOTIP BASAT EN IA PER A LA GESTIÓ I APROVISIONAMENT DE SERVEIS DE MOBILITAT
REFERÈNCIA
DE PERSONES I PASSATGERS
2025
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OESE2.2

Aprofundiment en la transparència de processos,
dades i informació de cara a clients i societat

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Els processos tant de l’APB com del propi port han de ser transparents, fàcils de fer servir i han de permetre
als clients i usuaris del port tenir la certesa de que coneixen en cada moment l’estat dels seus processos
respectant en tot moment la legislació vigent en matèria d’intimitat i de protecció de dades. El port compta
ja amb dues eines operatives principals que els darrers anys han contribuït a avançar decisivament en
aquest àmbit com són la seu electrònica de l’APB i PORTIC.
L’any 2021 s’aprofundirà en el desenvolupament de la seu electrònica a fi d’aconseguir que la totalitat dels
tràmits siguin 100% digitals.
La plataforma PORTIC necessita una renovació tecnològica que l’ha conduir cap a una major fiabilitat i
resiliència en tots els seus processos. L’any 2022 PORTIC ha de ser ja una plataforma 100% orientada al
cloud.
Finalment, gràcies a la feina intensa realitzada en la sensorització del port es genera una quantitat enorme
de dades que, en la mesura del possible, cal compartir amb la comunitat a fi d’aportar valor de cara als
clients i a la societat en general. A banda de continuar amb el desenvolupament d’apps que han contribuït
a transparentar aquesta informació pels nostres clients i la comunitat que ens envolta, l’any 2021 es preveu
el llançament d’un portal “opendata” amb dades accessibles per a la ciutadania, empreses, administracions,
desenvolupadors, start-ups i incubadores. Aquest portal permetrà també fomentar projectes innovadors a
l’entorn portuari mitjançant la utilització d’aquest enorme volum de dades i informació.
PROJECTE DE NOVA PLATAFORMA TECNOLÒGICA DE PORTIC MÉS ESCALABLE QUE PERMETI EL
REFERÈNCIA DESENVOLUPAMENT SEGUR DELS SERVEIS CRÍTICS QUE ACULL I DELS NOUS PREVISTOS
2025
COM A CONSEQÜÈNCIA DELS PROCESSOS DE DIGITALITZACIÓ

OESE2.3

Dotar els vials i la làmina d’aigua amb comunicació
sense fils (inal·làmbrica)

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

L’evolució dels sistemes de comunicació sense fil permet proporcionar nous serveis i funcionalitats
impensables només un parell d’anys enrere. Concretament, la irrupció de les xarxes 5G ofereix un ventall
important de noves possibilitats incloent la transmissió massiva i instantània de veu/imatge a través de les
xarxes de dades, ampliar la cobertura dels sistemes de comunicació a qualsevol punt del port, la latència
mínima de les comunicacions, el control i visualització de càmeres de alta capacitat, etc. Aquests nous
sistemes de comunicació permeten també disposar d’una millor capacitat de resposta a les emergències.
El port de Barcelona implementarà durant el període 2021 -2025 un sistema sense fils (inal.làmbric) 5G a
partir del qual desenvoluparà projectes tecnològicament capdavanters amb especial atenció als de
seguretat, emergències i millora operativa. La implantació de la xarxa 5G que es produirà durant els anys
2021 i 2022 permetrà posteriorment la renovació del centre de control i sistema de seguretat l’any següent.
PROJECTE DE
REFERÈNCIA DESPLEGAMENT DE LA XARXA 5G A TOT EL PORT
2025
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OESE2.4

Ordenació d’accessos i mobilitat

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

EL Port de Barcelona rep entre 3.000 i 4.000 camions portacontenidors diaris a les seves instal·lacions
depenent del dia i el període de l’any. Garantir-ne la fluïdesa i la seguretat en tot moment es un dels
principals reptes del Port amb l’objectiu d’incrementar la competitivitat del tràfic de contenidors i reduir la
petjada mediambiental d’aquesta activitat.
Durant el període 2021 2025 s’implementaran noves aplicacions mòbils per facilitar al sector del transport
de contenidors nova informació addicional que contribuirà a un desenvolupament més eficaç i eficient de
les seves activitats. També es posarà en marxa el sistema de reserves amb l’objectiu de racionalitzar i
ordenar l’accés a les terminals de contenidors, maximitzant la productivitat del sector, limitant els temps
d’espera en cada operació i reduint per tant l’empremta mediambiental del sector. La fase I del projecte
s’implementarà al llarg del 2021 i la Fase II que es pot considerar ja la definitiva a falta de noves
actualitzacions posteriors en funció de l’evolució del sector i de les eines tecnològiques disponibles, l’any
2022.
En paral·lel s’avançarà en la construcció d’un model “Twin Port” 3D millorant les capacitats dels actuals
sistemes cartogràfics i avançant cap a la rèplica digital del Port de Barcelona. El primer prototip del Twinport
estarà disponible el 2024.
PROJECTE DE
REFERÈNCIA PRIMER PROTOTIP DE TWINPORT DISPONIBLE
2025

OESE2.5

Pla de Telecomunicacions de l’APB

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

El Pla de Telecomunicacions de l’APB fou aprovat l’any 2020. El pla es desplegarà mitjançant 10 projectes i
abasta els següents quatre àmbits d’actuació principals:
•

Disseny físic de la Xarxa i definició del traçat de l’anell de fibra

•

Disseny lògic de la Xarxa

•

Model tecnològic que ha de suportar la nova Xarxa

•

Model d’explotació.

PROJECTE DE
REFERÈNCIA DESPLEGAMENT DEL PLA DE TELECOMUNICACIONS DE L’APB
2025
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OESE2.6

Avançar en l’ordenació i l’explotació de l’activitat
ferroviària

Prioritat molt alta (3)
Dificultat màxima (3)
Curt termini (1)

Elaboració del Pla Director del Centre de Comandament Ferroviari (PDCCF) que es completarà l’any 2021.
El PDCCF definirà la infraestructura, aplicacions i tecnologia necessaris per controlar i monitoritzar el tràfic
ferroviari, incloent-hi tot tipus de tràfics (contenidors, cotxes i líquids i sòlids a dojo) i amples de via
(estàndard, ibèric i mètric). Preveu la integració amb els diferents actors de la cadena ferroviària (terminals
portuàries, terminals interiors, Portic, ADIF i empreses ferroviàries). El Pla partirà dels dos instruments
digitals desenvolupats fins ara per a la gestió i monitorització del tràfic ferroviari, Sostrat i Portic.
La implementació del PDCCF es produirà l’any 2022 i preveu també el desenvolupament del Centre de
Control Ferroviari. Abans, durant el 2021 es procedirà a la digitalització de tota la documentació ferroviària.
Compren entre d’altres les següent actuacions:
-

Disseny i implantació d’un Control de Tràfic Centralitzat ferroviari (CTC)
Disseny i implantació d’un Centre de Comandament Ferroviari (CMF)
Creació d’una Societat Gestora (ADIF-APB) amb l’objectiu de gestionar el node logístic ferroviari de
Barcelona
Modificació i unificació dels contractes amb ADIF que regulen l’explotació ferroviària
Ampliació dels horaris d’obertura de les terminals ferroviàries

PROJECTE DE
REFERÈNCIA IMPLANTACIÓ DEL CONTROL DE TRÀFIC CENTRALITZAT (CTC)
2025

OESE2.7

Crear una entitat pública-privada per a la promoció de
solucions intermodals

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Fins ara la comunitat portuària de Barcelona liderada principalment per les filials intermodals de les
terminals de contenidors, les empreses ferroviàries, armadors i empreses de transport en col·laboració amb
clients finals (fàbriques d’automoció i químiques i gran distribució sobretot) han aconseguit que els serveis
ferroviaris siguin el principal mitjà de transport dels contenidors i cotxes que entren i surten de les seves
instal·lacions amb origen i destí més enllà de 100 km de distància. Gairebé tot el tràfic del port amb origen
i destí Aragó, Navarra, Castilla i Lleó, Tarragona i Lleida utilitza l’amplíssima oferta ferroviària del port de
Barcelona.
Ara bé, la major part de tràfic del port de contenidors i de cotxes segueix utilitzant el camió ja que tenen
origen i destí en ubicacions properes al port (àrea metropolitana de Barcelona principalment) i no s’ha
aconseguit desenvolupar una oferta intermodal competitiva de radi curt.
El mateix passa amb els sòlids a dojo alimentaris i amb els escassos tràfics internacionals (camions, cotxes i
contenidors) que utilitzen massivament el camió, davant la manca de solucions intermodals ferroviàries
alternatives.
La sostenibilitat financera a curt termini d’aquests projectes ferroviaris (especialment els internacionals i
els de radi molt curt) és molt difícil d’assolir per la qual cosa el seu impuls inicial ha de partir d’una entitat
que no tingui unes exigències de retorn sobre les inversions a curt termini com les del sector privat
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intermodal. Les limitacions de la infraestructura (la línia en ample estàndard i les terminals de radi curt,
Granollers) i els obstacles operatius i comercials (territorialització entre agents marítims i dificultat de
competir en el radi curt amb la carretera respectivament) han impossibilitat fins ara el desenvolupament
d’aquests serveis imprescindibles per reduir la petjada mediambiental del transport. El llançament dels
serveis ferroviaris és imprescindible per trencar amb aquestes barreres que han impedit fins ara qualsevol
iniciativa duradora en aquest sentit i convertir-los en projectes viables a mitjà termini. I això no ho pot fer
el sector privat sol. És per això que cal la creació d’una entitat intermodal autònoma pública i privada dotada
de recursos propis per impulsar aquests projectes imprescindibles per millorar la sostenibilitat del
transport.
En aquest àmbit es preveu la coordinació amb el Comitè de Serveis Multimodals de Transport de
Mercaderies (CSM) de Catalunya, en la determinació dels serveis prioritaris de curt radi i internacionals a
impulsar d’acord amb les necessitats del territori de reducció d’emissions, de congestió, de
desenvolupament del sector logístic i de promoció internacional.
PROJECTE DE
CREACIÓ DE L’ENTITAT PORT INTERMODAL SOLUTIONS AMB PARTICIPACIÓ PÚBICAREFERÈNCIA
PRIVADA PER IMPULSAR SERVEIS INTERMODALS DE RADI CURT I INTERNACIONALS
2025

OESE2.8

Promoure el transport autònom de mercaderies

Prioritat mitjana (2)
Dificultat mitjana (2)
Llarg termini (3)

El Port ha de participar activament en la investigació, recerca i desenvolupament del transport autònom.
Cal preparar el territori i l’operativa portuària per a la mobilitat terrestre autònoma utilitzant per exemple
la dotació dels vials i làmina d’aigua de comunicació inal.lambrica. Els fluxos entre terminals dins del territori
portuari són els més indicats per iniciar la implementació del transport autònom. També ho pot ser la
connexió entre les terminals de ferri i la d’autopista ferroviària. Garantint la compatibilitat amb el seu
normal funcionament, el port és un entorn ideal com a banc de proves del transport autònom de
mercaderies i de passatgers. Barcelona ha de posicionar-se com un port capdavanter en aquest àmbit pel
seu potencial de creixement i capacitat de generació d’ocupació de qualitat associada a la digitalització.
PROJECTE DE
PRIMERA CIRCULACIÓ COMPLETAMENT AUTÒNOMA D’UN CAMIÓ DE MERCADERIES PER
REFERÈNCIA
DINS DEL RECINTE PORTUARI
2025

OESE2.9

Millorar la competitivitat dels serveis
portuaris/ tècnic- nàutics

Prioritat mitjana (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

En la construcció de la futura dàrsena 35, es preveu destinar nous espais d’aigua i de terra per millorar les
instal·lacions dels serveis portuaris tècnic-nàutics cabdals per a la provisió de serveis al vaixell en l’entrada
al port, maniobres i amarratge. Les actuacions bàsiques a nivell infraestructural associades a les noves
instal·lacions per als serveis portuaris tècnic-nàutics preveuen la construcció de la perllongació del moll
35A, del moll 35B, i dels espais de terra associats als mateixos.
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PROJECTE DE
REFERÈNCIA DESENVOLUPAMENT DE LA DÀRSENA 35 PER A SERVEIS PORTUARIS / TÈCNIC-NÀUTICS
2025

4.2.3 Atraure activitat logística
Objectiu estratègic OESE3. Relacionat amb els ODS 8,9 i 11.
L’estratègia d’ampliació del hinterland a través del desenvolupament del port en xarxa -implantada a partir
del II Pla Estratègic- ha aconseguit apropar els serveis del port a clients ubicats a quilòmetres de distància i
incrementar la seva competitivitat als mercats exteriors. El desenvolupament de serveis de transport
multimodals, la connectivitat marítima del port i les prestacions logístiques locals i en especial de les terminals
interiors, han contribuït a convertir tot el nord-est peninsular (Aragó, La Rioja, Navarra, nord de Castilla León)
en regions capdavanteres a la península i el sud d’Europa en el grau d’obertura de la seva economia i en el
volum d’exportacions. De manera similar, les terminals i serveis intermodals recentment desenvolupats entre
el Port i Tarragona (Tarragona classificació i Constantí) i Lleida (Pla de Vilanoveta) contribueixen a incrementar
la competitivitat del sector exterior de les dues províncies.
El punt de vista extern que comporta la implantació al hinterland i la relació amb clients i operadors locals,
també ha contribuït a endegar processos de millora de les operacions i processos interns i la mateixa
comercialització del port.
Els propers cinc anys, cal complementar l’ampliació del hinterland -que continua vigent tal com s’explica dins
el capítol 4.1- amb una altra línia estratègica orientada a atraure activitat logística dels mercats del foreland
per augmentar la base logística a l’entorn del Port. Es tracta, per tant, de completar una estratègia comercial
de 360°, en aquest cas orientada a grans clients industrials i comercials del foreland-a més de les navilieresperquè decideixin ubicar centres de distribució a Barcelona. Això permetrà alhora incrementar els tràfics amb
l’hinterland i la seva ampliació.
Aquest objectiu és conseqüent amb la cerca de la sostenibilitat econòmica a llarg termini ja que la logística és
avui dia una activitat que genera un nivell d’ocupació per hectàrea similar o superior a la indústria, és un factor
important en l’atracció de seus de grans empreses i d’unitats de recerca i investigació i es tracta d’un sector
que està avançant ràpidament cap a models més sostenibles.
L’oportunitat d’un salt d’escala de Barcelona i el Port com a centre de distribució multi país.
L’increment de la competència en els mercats generat per l’impacte tecnològic i les innovacions sobre les
activitats industrials i comercials -en especial, la digitalització de l’economia i l’ecommerce-, han impulsat les
estratègies centrades en el client i el valor de la logística com a eines necessàries per mantenir i guanyar quotes
de mercat.
Aquesta realitat en expansió te dues conseqüències molt rellevants pel sector logístic i, en particular, pels
ports més avançats:
•

•

En primer lloc, el context esmentat limita molt i fins i tot impossibilita les estratègies de servir als
clients des d’un únic centre logístic. Aquest model difícilment pot conjugar la rapidesa, flexibilitat i
personalització exigides o els requeriments de la logística inversa i la sostenibilitat, entre altres. És a
dir, les circumstàncies obliguen a re-regionalitzar la logística tot i que en àmbits més amplis que en el
passat, en àmbits multi país per guanyar eficiència (menor costos d’inventari i logístics).
En segon lloc, els patrons de consum actuals obliguen a les empreses industrials i comercials a valorar
la logística com un factor determinant en l’experiència de compra del client i la seva fidelitat. La
logística, per tant, no pot ser una operació i un cost subcontractat a un operador sinó un valor afegit
diferenciador del producte. En conseqüència, les decisions logístiques estratègiques -com l’estructura
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de la xarxa de distribució- no poden deixar-se en mans dels operadors (transitari, naviliera, operador
logístic).
Aquest nou panorama -corroborat per estudis i enquestes a líders empresarials- amplia les oportunitats a
l’àmbit europeu i mediterrani perquè alguns ports amb alt nivell de servei com el de Barcelona guanyin
posicionament com a hubs de distribució.
Condicions de Barcelona i del seu port per actuar com a plataforma de distribució multipaís.
Barcelona ja està considerada com a la primer àrea logística al sud d’Europa i el Mediterrani occidental d’acord
amb indicadors com la seva localització en relació amb les àrees econòmiques i les infraestructures, els costos
de transport i logístics i la disponibilitat de personal qualificat, entre altres factors (Prologis-EFT, 2016).
Aquestes condicions són fonamentals per un hub logístic on l’accés als mercats esdevé l’element més
determinant.
La diferenciació de l’ecosistema barcelonès, on el Port constitueix el component principal, es basa en els
següents termes ja destacats en la proposta del valor (capítol 3.2.3):
•

•
•

•
•

Posició geologística favorable. En la ruta principal de subministrament des de les principals zones de
producció i amb proximitat a les àrees de distribució en sectors com Automoció, Electrónica,
Productes industrials, Química especialitzada, Tèxtil i Ecommerce.
Alta capacitat logística. Degut a la forta presència d’operadors globals verticalitzats per sectors i
d’operadors especialitzats per segments de mercat.
Fortalesa de l’entorn industrial, comercial, tecnològic i laboral que permet disposar de serveis
complementaris als logístics bàsics. Aquest potencial és de creixent importància en un context on es
demanden més serveis post-industrials i pre-comercials i on el canal ecommerce tendeix a
subcontractar l’efulfillment que requereix atendre noves demandes per part dels clients.
Plataforma intermodal internacional competitiva (portuària-aeroportuària-terrestre) amb serveis de
distribució a l’àrea mediterrània amb costos competitius.
Entorn econòmic i social favorable als negocis i amb alta qualitat de vida.

Degut a les seves característiques, el sistema logístic barcelonès està en condicions de prestar serveis tant a
processos industrials centralitzats amb producció massiva així com als distribuïts -basats en petites factories
(estratègies productives local for local)- que requereixen processos logístics més personalitzats, més flexibilitat
i amb resposta més ràpida a l’evolució de les cadenes de subministrament.
Aquest nou escenari molt més exigent per la logística obliga a llançar propostes de valor diferenciadores per
segments de mercat per tal d’atreure activitat logística.

Objectius operatius 2025

OESE3.1

Definir ofertes logístiques competitives i diferencials

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Dissenyar i executar una línia estratègica d’atracció de centres de distribució internacionals que abasti
sectors i àrees geogràfiques ha de partir, necessàriament, d’una cooperació dels operadors logístics i l’APB
i comptar amb altres col·laboracions com la que s’està donant entre l’APB, la Generalitat (ACCIÓ) i
l’Ajuntament de Barcelona dins de la iniciativa BARCELOC. El rol de cada actor serà diferent en les etapes
de disseny, promoció, pre-comercialització i venda i execució del servei (tasca dels operadors logístics) però
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s’han de compartir els objectius i prestar-se suport en les diferents fases de l’estratègia d’atracció i
implantació.
En aquest procés, l’APB hauria d’actuar com un integrador virtual de les capacitats logístiques del conjunt i
com a promotor i pre-comercialitzador de l’oferta portuària i del clúster portuari. Es tractaria d’aplicar els
nous enfocaments comercials i estratègies Route to Market que les empreses utilitzen per vendre els seus
productes en aquest cas per vendre globalment els serveis logístics del port SMART.
En concret, l’APB hauria de dur a terme dos missions crítiques per l’èxit de l’esmentada estratègia:
•

La definició de propostes de valor pels clients i elaboració d’ofertes diferencials pels sectors o
segments de mercats escollits com objectiu.

•

La integració de funcions dins de l’àrea comercial per tal d’aconseguir major efectivitat en les
tasques de màrqueting, prospecció de mercat i comercialització de l’oferta portuària.

Aquesta tasca s’hauria de fer amb participació directa d’operadors logístics i carregadors i utilitzant eines
com el value map i el customer profile desenvolupats a partir del Canvas model.
Segons aquesta metodologia, aplicada als negocis clàssics i també a les innovacions disruptives, es tracta de
partir del perfil del client target fet a partir de les seves opinions, definir desprès l’aportació de valor des
del costat de l’oferta dels operadors i analitzar l’encaix entre els dos enfocaments (veure gràfic següent).

Mapa de Valor

Perfil del Client

Aportació valor
al client
Aspiracions
client
Serveis
logístics

Requeriments
client

Encaix
Reducció
problemes
client

Problemes
rellevants

L’objectiu d’aquesta metodologia és establir una coincidència al màxim nivell possible entre oferta i
demanda per un segment de mercat específic i aconseguir el màxim nivell possible de rellevància,
diferenciació i, en definitiva, competitivitat de l’oferta portuària.
D’acord amb l’experiència enregistrada, es considera que les millors propostes de valor es caracteritzen per:
•

Focalitzar-se en els requeriments, problemes i aspiracions que més importen als clients.

•

Tenen com a objectius pocs requeriments, problemes i aspiracions del clients però es concentren
en ells molt bé.
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Integració de l’activitat comercial de l’APB.
L’origen de les modernes estratègies anomenades Route to Market parteix de la constatació que per
mantenir i augmentar la competitivitat dels seus productes en els mercats, les empreses necessiten alinear
les funcions de màrqueting, logística i vendes que s’executen en general de forma autònoma.
Tenint en compte la complexitat que comporta l’estratègia d’atracció d’un centre de distribució (no es
tracta d’un tràfic de pas) desenvolupar les funcions comercials sense coordinació penalitza molt l’eficàcia
de l’actuació als mercats. Un comportament similar al cas d’un operador logístic on els departaments per
modes de transport funcionen per separat.
Les funcions a coordinar són les següents:
Màrqueting

Màrqueting de marca
(convencional)
Màrqueting d’atracció (inbound
màrqueting)

Captació de leads dels sectors
objectiu -i d’altres no previstosper passar a prospecció de
mercat

Prospecció de mercat

Recerca d’empreses objectiu
(outbound marketing)

Identificació d’empreses,
determinació de contactes i
missatges a transmetre (per
passar a comercial)

Comercialització

Procés de pre-venda

Realització de contactes,
presentació del paquet d’oferta
portuària, suport als operadors
logístics per captar als clients

Aquest esquema integrat de funcionament comporta una reenginyeria del procés comercial per focalitzar
cada departament o àrea en les tasques que pot fer millor degut a l’augment de la seva especialització i per
coordinar les diferents activitat.
Per posar en marxa i poder replicar aquest tipus d’actuacions que requereixen una alta capacitat de resposta
i per tant molta agilitat, cal establir una estructura permanent potent a partir de l’experiència del
BARCELOC. Es tractaria d’una estructura amb recursos materials i humans propis i amb el lideratge del Port
de Barcelona dedicada a l’atracció d’inversions del sector logístic a l’entorn metropolità de Barcelona, a
Catalunya i a la resta del hinterland proper del port, especialment l’Aragó. Hauria de comptar també amb
la participació d’altres entitats públiques (BCL, Ajuntament de Barcelona, ACCIO) i d’empreses privades del
sector logístic.
PROJECTE DE
CREACIÓ D’UNA ESTRUCTURA PERMANENT DEDICADA EXCLUSIVAMENT A L’ATRACCIÓ
REFERÈNCIA
DE PROJECTES LOGÍSTICS I DE DISTRIBUCIÓ LIDERADADA PEL PORT DE BARCELONA
2025

OESE3.2

Promoure Barcelona internacionalment com a
plataforma multipaís de sectors emergents

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Els esforços per atreure centres de distribució multi país de grans empreses industrials i comercials s’ha de
focalitzar cap a segments de mercat amb radis de distribució amplis i amb major demanda de serveis logístics
i de valor afegit. Des del punt de vista geogràfic, s’ha d’orientar cap als mercats d’origen amb més potencial
productiu dins aquest segments.
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Barcelona ja actua com a hub de distribució multi país en sectors on s’hauria d’incrementar l’atracció d’altres
empreses. Són els següents:
Gran distribució

Al sector del retail s’està produint un desenvolupament
creixent del canal ecommerce i Barcelona compta amb
presència de macro plataformes de distribució euroregionals
d’empreses com Amazon, Lidl i Decathlon.

Mobilitat (personal i A banda de seguir fidelitzant els tràfics de les grans marques
col·lectiva)
d’automoció (Seat, Mazda, VW, Nissan, etc.), el sector presenta
noves oportunitats en segments de la mobilitat elèctrica
(cotxes, motos, elements de mobilitat personal) i els seus
components.
Electrònica

A més del productes d’electrònica de consum distribuïts pel
segment retail, hi ha un potencial important en electrònica
industrial i equips de telecomunicació, en medtech market, etc.
per donar suport als processos de digitalització i
automatització. De fet, els equips industrials i els mitjans de
transport són cada vegada més demandants de productes
electrònics.

Tèxtil

Amb una llarga tradició industrial i comercial en aquest sector,
Barcelona disposa ja de centres de distribució multi país
d’empreses com Inditex, Mango, Desigual o Kiabi.

Juntament amb els anteriors sectors, n’hi ha altres que presenten un potencial important degut al seu
creixement o als canvis en les seves cadenes de subministrament per adaptar-se a les noves condicions de
competència. Són els següents:
Sector Energia
La diversificació de fonts energètiques derivades de les
exigències de sostenibilitat (panells solars, bateries elèctriques,
molins de vent, etc.) fan més complexa i especialitzada la
logística de distribució.
Química
especialitzada

Aquest tipus de productes (plàstics i nous materials, química
fina, productes especials) requereixin serveis logístics
especialitzats i es poden beneficiar d’economies de camp en el
seu emmagatzematge i distribució.

Farmàcia

Amb el creixement dels medicaments genèrics i la producció
massiva a països com Índia i altres, la logística de distribució ha
ampliat molt el seu radi (abans local) i permet la creació de
grans plataformes logístiques.

Respecte a les àrees geogràfiques, cal concentrar-se en les zones de producció principals -en general asiàtics:
Xina, Índia, Japó, Corea, Vietnam, Indonesia, Filipines i altres- i en les empreses que ja disposen de centres
de distribució al nord d’Europa i que són candidats idonis per canviar cap a estratègies de second footprint
i implantar-se al Sud.
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Malgrat les prioritats establertes, cal estar oberts a l’aparició d’altres oportunitats no previstes ja que les
estratègies de distribució són múltiples i estan canviant en molts altres sectors i segments de mercat com a
conseqüència de la pressió del servei al client i la competència.
PROJECTE DE
REFERÈNCIA PROPOSTES DE VALOR DESENVOLUPADES PER A CINC SECTORS EMERGENTS
2025

OESE3.3

Activar sòl logístic

Prioritat molt alta (3)
Dificultat màxima (3)
Curt termini (1)

Actualment a l’àrea metropolitana de Barcelona gairebé no existeix sòl logístic disponible per acollir nous
grans centres de distribució nacionals i multipaís. És per això, que l’èxit de l’acció encaminada a atraure
nova activitat logística, ha d’anar acompanyada d’una política activa del sector públic d’activació de nou sòl
que permeti acollir aquestes activitats.
És especialment preocupant la manca d’espai per a grans plataformes de 50.000 a 100.000 m2 que són les
que demanden les grans marques i empreses de comerç electrònic per servir la península i el sud d’Europa.
Aquestes pastilles han d’ubicar-se a prop del port i l’aeroport per aprofitar aquesta menor distància
respecte els nodes de comunicació amb alta connectivitat internacional que compensa la falta de centralitat
de Barcelona respecte la península en comparació amb Madrid i respecte Europa en comparació amb
d’altres localitzacions europees.
Algunes -no totes- d’aquestes empreses poden establir-se també a d’altres ubicacions allunyades de
Barcelona (Penedès, Tarragona, Lleida, Girona, Zaragoza, Monzón) sempre i quan comptin amb una
excel.lent connectivitat ferroviària amb el Port de Barcelona, la península i Europa.
En col·laboració amb les altres administracions implicades (Ajuntaments, diputacions, autoritat
metropolitana, Generalitat i AENA) i amb els promotors privats, el Port de Barcelona ha d’impulsar que els
espais disponibles existents a la primera i segona corona metropolitana es destinin a usos logístics i logísticindustrials i treballar conjuntament amb les altres administracions regionals i estatals per fer pedagogia en
l’entorn més local sobre els beneficis del sector logístic. Als pocs espais disponibles actualment i a curt
termini (al Consorci de la Zona Franca i a l’Aeroport principalment) cal prioritzar-hi les activitats logístiques.
A mitjà i llarg termini, de la mà de les administracions interessades (Cimalsa i Aragón Plataforma Logística
per exemple) i dels operadors immologístics privats, cal treballar per generar nou sòl logístic a d’altres
ubicacions amb alta connectivitat ferroviària amb el Port de Barcelona
PROJECTE DE
CREACIÓ D’UN NOU PARC LOGÍSTIC A L’AERPORT JOSEP TARRADELLAS -BARCELONA-EL
REFERÈNCIA
PRAT DE MÉS DE 100 HECTÀREES
2025

OESE3.4

Orientar sòl logístic limítrof al port cap a tràfics
marítims.

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)
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La manca de sòl logístic a la primera corona de Barcelona per a l’establiment de centres de distribució
nacionals i multipaís de grans marques i d’operadors logístics limita la capacitat d’atracció de Barcelona en
aquest àmbit. Cal doncs activar nou sòl logístic allà on sigui possible però també transformar aquell més
proper al port (a l’entorn de la Zona Franca per exemple) en espais dedicats a la logística aplicada a tràfics
marítims.
Actualment alguns d’aquests espais "prime" estan ocupats per operadors continentals desvinculats del món
marítim i cal, per tant, quan sigui possible i a mesura que vencin contractes o s’alliberin espais, transformarlos progressivament en sòl logístic dedicat a tràfics marítims, preferentment de la mà de CILSA.
PROJECTE DE
IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓ D’ACTIUS LOGÍSTICS LIMÍTROFS AL PORT EN ESPAIS
REFERÈNCIA
ORIENTATS A TRÀFICS MARÍTIMS I NO CONTINENTALS
2025

4.2.4 Desenvolupar les infraestructures necessàries
Objectiu estratègic OESE4. Relacionat amb l’ODS9.
El projecte d’ampliació del port iniciat a meitats dels anys vuitanta ha completat bona part de les actuacions
inicialment previstes. Queden per completar bàsicament les noves infraestructures ferroviàries, algunes
d’elles ja previstes al Pla Director vigent fins l’any 2011. En concret, els nous accessos ferroviaris i viaris, la
terminal de la llera i la terminal de l’autopista ferroviària. La construcció d’aquestes instal·lacions és
imprescindible per incrementar els volums totals del transport ferroviari de contenidors i cotxes, estancats
des de fa uns quants anys. La construcció d’aquestes infraestructures, especialment de les dues terminals de
la llera, una en substitució de l’actual terminal de Morrot, contribuirà substancialment a descongestionar el
tràfic de vehicles pesats al Delta del Llobregat i les rondes de Barcelona. Totes aquestes actuacions han estat
descrites en l’apartat de sostenibilitat mediambiental ( (4.1).
La resta d’actuacions pendents són el resultat de la necessitat d’adaptació d’algunes instal·lacions a l’evolució
del sector marítim i en concret de les dimensions dels vaixells. Efectivament els darrers vint anys l’increment
de les dimensions de les naus, especialment dels creuers, porta-contenidors i granelers, ha fet que algunes
instal·lacions del port hagin quedat obsoletes. En alguns casos això obliga a operar les embarcacions amb
dificultat fins i tot en termes de seguretat. En d’altres, algunes instal·lacions ja no poden acollir vaixells de
grans dimensions, la qual cosa limita la connectivitat del port i malmet la competitivitat dels seus serveis i dels
seus clients, empitjorant el seu posicionament als mercats globals. Finalment, són l’origen d’ineficiències
mediambientals generant, per tant, una petjada de carboni més elevada i més emissions contaminants.
Així doncs, tal com expliquen les conclusions de l’anàlisi estratègica, la realització d’aquestes noves
infraestructures és especialment crítica en els segments de contenidors, creuers i líquids a dojo.
Les vuit actuacions pendents en matèria d’infraestructures imprescindibles per poder operar i garantir les
condicions necessàries de seguretat, eficiència i sostenibilitat se centren al moll de l’energia, les terminals de
contenidors, els dragats del port, l’antiga llera del Llobregat i el Moll Adossat.
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Projectes pendents a desenvolupar. Mapa esquemàtic

Objectius operatius 2025

OESE4.1

Nou Morrot – Port ciutat

Prioritat molt alta (3)
Dificultat màxima (3)
Mitjà termini (2)

La voluntat de totes les administracions públiques amb competències sobre la zona del Morrot és alliberar
l’espai d’activitat ferroviària i destinar-lo a usos que generin més sinèrgies amb l’activitat portuària veïna i
amb la ciutat. La terminal ferroviària de càrrega i descàrrega, cabdal per la competitivitat del sector logístic
i exportador català i espanyol, es traslladarà a l’antiga llera del Llobregat. Això permetrà la construcció d’una
terminal de càrrega i descàrrega moderna i eficient, sense el problemes d’operativitat i mobilitat que pateix
l’actual terminal de Morrot.
El futur Morrot permetrà incorporar una superfície de 13,6 ha a la trama Port-ciutat. Les característiques
de la zona fan que sigui idònia per desenvolupar-hi noves activitats de port-ciutat relacionades bàsicament
amb la innovació, formació i coneixement de l’activitat portuària, edificacions per activitats relacionades
amb la comunitat portuària (transitaris, consignataris, agents de duanes, etc...), generació d’energia,
mobilitat elèctrica, logística avançada de pre-comercialització i potsponement, i altres activitats que
necessiten d’un pont entre la zona portuària més al sud i el centre de la ciutat. El pressupost per aquest
projecte és de 70 milions d’euros i està previst que els treballs finalitzin al 2030.
PROJECTE DE
REFERÈNCIA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE NOU MORROT
2025
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OESE4.2

Ampliació i modernització del moll Adossat

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

La voluntat de completar l’agrupació de l’activitat de creuers al Moll Adossat iniciada fa ja dues dècades,
s’hauria de completar durant els propers cinc anys. Cal traslladar-hi una part substancial del tràfic que
encara s’opera a la zona del Port Vell. Després d’aquest Pla Estratègic, només hi romandran les activitats
que no s’han pogut traslladar per impediments legals i concessionals. L’agrupació de l’activitat de creuers
al Moll Adossat permetrà una gestió més eficient de la mobilitat, limitarà l’impacte de l’activitat a la trama
urbana del centre de la ciutat i incrementarà la competitivitat dels diversos actors implicats en la prestació
de serveis als vaixells i passatgers.
Aquesta nova fase implicarà les següents actuacions:
•

Extensió de la línia d’amarrament

•

Execució del moll per les futures terminals G i H de creuers

•

Execució del moll per una futura terminal Ro-Pax (F4)

•

Ampliació final del moll fins a la corba de la bocana d’entrada al port

•

Treballs de dragat per assolir el calats de 12 i 16 metres per poder donar servei a les necessitats
de navegabilitat de creuers i ferries.

PROJECTE DE
REFERÈNCIA CONSTRUCCIÓ DEL MOLL PER UNA FUTURA TERMINAL RO-PAX A ADOSSAT
2025

OESE4.3

Millorar els accessos al Moll Adossat

Prioritat molt alta (5)
Dificultat mitjana (3)
Mitjà termini (2)

L’increment de la demanda de mobilitat fruit de l’ampliació del Moll Adossat exigeix un increment dràstic i
urgent de les vies d’accés al Moll per garantir la seguretat de persones i embarcacions i proporcionar un
millor servei a les operacions d’embarcament i desembarcament i trasllat de persones. La crisi del Covid-19
que ha ocasionat una davallada temporal profunda de l’activitat permet afrontar aquesta actuació sense la
urgència que tenia el 2019.
Les actuacions previstes en aquest àmbit són les següents:
•

Desdoblament del pont que connecta el Moll Adossat amb el Port i la ciutat. Aquesta actuació,
llargament postergada és crítica per garantir la seguretat de tota la zona i dels prop de tres milions
de persones que entren i surten de les terminals (dades 2019). Actualment s’estan estudiant les
diferents alternatives existents per incrementar la capacitat de la via de comunicació entre el moll
d’Adossat i la resta del port. El pressupost de l’actuació no ha estat determinat encara però se situa
entorn dels 25 milions d’euros.

•

Realització d’actuacions quirúrgiques al conjunt de terminals de creuers per millorar-ne la mobilitat
i la fluïdesa i comunicació amb la ciutat.
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PROJECTE DE
REFERÈNCIA REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE DESDOBLAMENT DEL PONT D’ADOSSAT
2025

OESE4.4

Remodelar el Moll de l’Energia

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

L’existència d’un únic amarrament per a vaixells de líquids a dojo de gran eslora a la zona oest del Moll de
l’Energia, obliga a que molts vaixells que transporten derivats de petroli operin als amarraments interiors
saturant-los i complicant les operacions de càrrega i descàrrega dels vaixells que transporten productes
químics. Aquesta saturació implica un increment notable dels temps d’espera dels vaixells que hi volen
operar, especialment dels que transporten productes químics, comprometent la competitivitat dels clients
i el port i incrementant la petjada de carboni d’aquest tràfic.
Aquesta actuació implica la construcció de nous amarraments a l’exterior de la dàrsena per operacions de
vaixells de derivats de petroli i la rehabilitació dels amarraments interiors, encara dels anys setanta i per
tant poc adaptats a l’evolució actual del sector, destinant-los exclusivament a productes químics. Aquesta
doble actuació incrementarà substancialment la seguretat, eficiència i sostenibilitat de l’operativa d’aquests
dos tràfics al port de Barcelona.
Finalment, els tràfics creixents de líquids a dojo els darrers anys i les previsions d’increments de nous tràfics
associats a combustibles més sostenibles en franca progressió com ara els biocombustibles, hidrogen i altres
combustibles alternatius ara en investigació, obliga a petites actuacions de millora d’algunes instal·lacions
del moll de l’Energia.
Les principals actuacions previstes en aquest àmbit són les següents:
a. Construcció de tres nous amarraments tipus jetty (34C, 34D i 34E) habilitats per a la transferència
de productes petrolífers per vaixells de fins a 275 metres d’eslora, 50 metres de mànega i 17,5
metres de calat. Canonades de connexió de 2.000 metres de longitud ubicades al Sudest del moll
34B en el Moll de l’Energia. Les obres tenen un pressupost previst d’uns 36 milions d’euros i
finalitzaran el 2025. La configuració proposada per a cada atrac estarà constituïda per tres elements
principals:
• La plataforma d’operacions amb sis braços de càrrega
• Estructures d’amarratge
• Accés terrestre
b. Remodelació i adequació dels amarraments 32 conformant una nova disposició de quatre
amarraments per vaixells d’eslores de 200 metres i calats de 14 metres i generant un nou
amarrament per a vaixells porta-vehicles.
c. Un nou pantalà tipus jetty (34F) per a bucs de granels líquids i productes petrolífers, així com la
connexió amb la fossa actual de canonades.
d. Nova dàrsena de serveis portuaris per acollir remolcadors, residus MARPOL i amarradors.
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Pendents de completar els tràmits administratius i jurídics necessaris, es preveu completar totes aquestes
actuacions abans de l’any 2025, amb un pressupost de 60 milions d’euros, dels quals 30 es destinaran a la
nova explanada, 25 als amarraments i 5 a la nova dàrsena de serveis.
PROJECTE DE
REFERÈNCIA CONSTRUCCIÓ DE TRES NOUS AMARRAMENTS (34C, 34D i 34E)
2025

OESE4.5

Ampliar el Moll Prat Nord

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

Aquest projecte consisteix en el perllongament del moll de l’alineació 36A pel costat Nord, generant una
nova explanada d’aproximadament 40 hectàrees de superfície i una longitud d’amarrament addicional
d’uns 1.000 metres (500 + 500). L’actuació compren els següents treballs: realització d’una mota, rebliment,
precàrrega i urbanització o adequació del recinte.
El pressupost estimat d’aquesta actuació és de 50 milions d’euros i es preveu que les obres finalitzin abans
del 2030.
PROJECTE DE
REFERÈNCIA PERLLONGAMENT DEL MOLL DE L’ALINEACIÓ 36A PEL COSTAT NORD
2025

OESE4.6

Concentració del tràfic de contenidors a l’àrea
d’expansió. Construcció del moll Catalunya

Prioritat molt alta (3)
Dificultat màxima (2)
Mitjà termini (2)

Millora de l’operativa i sostenibilitat dels tràfics de contenidors del port mitjançant el trasllat de la ubicació
actual d’aquesta activitat del Moll Sud al futur Moll Catalunya i l’automatització de les seves operacions.
Aquesta segona actuació no generarà nova capacitat pel tràfic de contenidors sinó que simplement
permetrà una major eficiència operativa i mediambiental mantenint aproximadament les capacitats
actuals.
La millora de l’eficiència mediambiental serà molt rellevant gràcies al trasllat a una nova ubicació al sud del
port gràcies a quatre factors principals: la reducció del trajecte dels vaixells que hi operaran respecte el Moll
Sud, l’allunyament de la terminal dels nuclis urbans, la reducció del temps de conducció dels camions gràcies
a la nova ubicació i la connectivitat amb els nous accessos del port i la millora de l’operativa ferroviària
gràcies a la concentració del tràfic de contenidors en una única zona facilitant la realització de trens
compartits i reduint els trajectes ferroviaris.
Aquest nou emplaçament disposarà també de majors calats en comparació amb l’actual del Moll Sud la qual
cosa permetrà l’accés dels vaixells de darrera generació de grans dimensions que avui dia només poden
operar al Moll Sud amb molta dificultat.
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Durant el període de vigència del present Pla Estratègic caldrà definir les bases del projecte bàsic de trasllat
i automatització de la instal·lació, i completar els tràmits jurídics, mediambientals i administratius necessaris
per a la realització del projecte.
Les obres tenen un pressupost estimat d’uns 200 milions d’euros. Simultàniament caldrà definir els usos
futurs del Moll Sud que tenint en compte la seva ubicació i l’evolució de les tendències logística-portuàries
identificades, hauria d’orientar-se cap a als tràfics de curta distància, la logística avançada i urbana i la
mobilitat elèctrica de persones i mercaderies.
PROJECTE DE
PROJECTAR LA DÀRSENA DEL PRAT – MOLL 38 I L’AUTOMATITZACIÓ COMPLETA DE
REFERÈNCIA
L’OPERATIVA DE CONTENIDORS
2025

OESE4.7

Modernitzar les instal·lacions del moll Contradic

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

El tràfic de sòlids a dojo, especialment agro-alimentaris, gaudeixen de perspectives favorables els propers
anys. El producte refrigerat per a l’exportació, els cereals per la indústria alimentària, el pinso per
l’alimentació animal, són sectors amb alt potencial de creixement. També els tràfics de vehicles associats a
les autopistes del mar. Cal doncs modernitzar les infraestructures del port i les terminals per acollir aquests
tràfics i fer-los més eficients.
1. Desenvolupament d’una terminal ferroviària per a sòlids a dojo i cotxes en ample ibèric i
estàndard
2. Ampliació del moll Contradic Nord
3. Ampliació de l’esplanada dedicada a ferris /autopistes del mar
4. Incrementar la capacitat d’emmagatzematge al moll Contradic i adaptar-la a les noves condicions
del mercat
Desenvolupament d’instal·lacions noves per a tràfics ferro-portuaris a les terminals actuals de sòlids a dojo
del Moll Contradic
PROJECTE DE
INSTAL.LACIONS PERMANENTS AL MOLL CONTRADIC PER A LA CÀRREGA DE TRENS DE
REFERÈNCIA
SÒLIDS A DOJO AGRO-ALIMENTARIS
2025

OESE4.8

Dragar el fons de les aigües de les noves
infraestructures portuàries

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Les infraestructures del port del futur han de garantir la seva adaptabilitat a les noves tendències del mercat
marítim i la principal a qualsevol port és sempre disposar del calat suficient. Per adaptar-se i permetre
l’accés dels vaixells de grans dimensions que són sovint els que garanteixen la millor connectivitat marítima
oceànica als clients del port, garantint per tant la seva competitivitat als mercats globals, s’han de realitzar
treballs de dragatge en determinats sectors del Port. Aquests treballs es concentren principalment a la
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dàrsena del Prat, el canal principal de la Bocana Sud i el canal principal del dic Est. Els treballs de dragat han
de permetre els següents calats en aquests sectors:
•

Dàrsena Prat: 20 a 25 m

•

Canal principal de la bocana sud: 25 m

•

Canal principal del dic est: 20 m

Els estudis preliminars realitzats estimen que el volum de dragat a realitzar és proper als 30 milions de
metres cúbics, dels quals una part serà útil com a terra de reblert pels futurs molls previstos (37 i 38).
Les obres es duran a terme abans del 2025 i tenen un pressupost de 30 milions d’euros.
PROJECTE DE
REFERÈNCIA REALITZACIÓ DEL DRAGAT DEL CANAL PRINCIPAL DE LA BOCANA SUD I DEL DIC EST
2025

4.3 Sostenibilitat social: Capital humà
El port de Barcelona no és només un enorme espai ple a vessar d’activitat econòmica dedicat bàsicament a les
operacions logístiques. És també un espai social, un àmbit d’interacció entre persones molt diverses (ciutadans
barcelonins, treballadors portuaris, turistes, agents públics, etc.) i per tant la dimensió social i humana de les
activitats que s’hi desenvolupen han de tenir-hi un protagonisme especial. El port és, a més, un gran punt
d’encontre entre el mar i la ciutat de Barcelona i al mateix temps, la principal barrera d’accés al mar pels seus
veïns.
En termes humans i ocupacionals, el port de Barcelona és un conglomerat de centenars d’empreses i un espai
on hi treballen més de 37.000 persones diàriament (dades del 2019 d’abans de la crisi del Covid-19). L’activitat
del port té un impacte directe, indirecte i induït sobre prop de 250.000 llocs de treball. El Port, especialment
la zona més propera a la ciutat, és visitat anualment per milions de persones, la majoria ciutadans de Barcelona
tot i que també per milers de turistes. Ocupa una superfície de 1.125 ha repartides entre dos municipis (737
hectàrees a Barcelona i 388 al Prat de Llobregat) amb els quals comparteix una frontera de 16,5 km (12,6 km
amb Barcelona i 3,9 km amb el Prat) a través de les quals s’estableixen uns fluxos diaris de prop de 27.000
vehicles lleugers i pesats. Totes aquestes xifres posen de manifest la important dimensió social del port i
l’impacte que genera en la població veïna, en l’entorn metropolità i en la societat en general.
Al llarg dels darrers anys la frontera del port s’ha tornat més permeable, fruït de l’esforç de totes les
administracions implicades en el seu desenvolupament per obrir la ciutat al mar, augmentant la relació entre
l’enclavament portuari i els municipis que l’envolten. L’activitat més industrial i logística s’ha anat desplaçant
cap el sud, i els espais més propers al centre urbà, inicialment en l’àrea que avui coneixem com a Port Vell,
s’han anat dedicant a usos menys logístics i més enfocats al gaudi ciutadà. Aquesta obertura a la societat ha
estat un objectiu especialment perseguit pel port des dels JJOO de 1992.
En aquestes àrees han crescut en les darreres dècades de forma significativa nous sectors d’activitat més
enfocats al lleure i l’oci que a l’activitat comercial històrica del port. El sector dels creuers va despuntar a partir
dels JJOO fins assolir una posició d’indiscutible lideratge a Europa. Un posició similar s’ha assolit en el sector
del manteniment de iots de luxe i les marines esportives. Ja més allunyats de l’activitat marítima, en d’altres
àmbits s’ha aconseguit també assentar en territori portuari activitat de sectors com el de la restauració,
l’hostaleria, l’esport, el petit comerç i les TIC.
El Port s’ha convertit així en un espai multisectorial on conviuen interessos i persones d’orígens i àmbits molts
diversos. En aquest sentit, existeixen com a mínim, fins a vuit grans grups d’interès (stakeholders) en el port.
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Alguns col·lectius pertanyen a més d’un grup d’interès com pot ser el cas dels passatgers que són a la vegada
clients i ciutadania i els transportistes que són clients, ciutadania i treballadors alhora:
•
•

•
•
•
•
•

Clients (importadors i exportadors, armadors, operadors logístics, passatgers,...)
Administracions (Unió Europea, administració central de l’Estat, Generalitat de Catalunya i governs
d’altres comunitats autònomes com ara la d’Aragó, Navarra i La Rioja, ajuntaments de Barcelona i El
Prat, Àrea Metropolitana de Barcelona,...)
Treballadors de la comunitat logística-portuària (empleats de l'administració, empleats d'empreses de
la Comunitat Portuària, empleats de l’estiba i dels serveis tècnic-nàutics, transportistes, tripulants,...)
Proveïdors externs (de serveis generals, de serveis específics del sector portuari,...)
Ciutadania i usuaris (veïns de Barcelona, turistes, esportistes, etc.) i mitjans de comunicació
Institucions privades (comunitat educativa i institucions de recerca, entitats socials, fundacions,
associacions de ports, col·legis professionals,...)
Inversors i concessionaris

Quan ens referim a la sostenibilitat social posem el focus en el desenvolupament vital d’aquests grups
d’interès i en accions que contribueixen a garantir els seus drets econòmics, polítics, culturals i socials. En
especial de les comunitats humanes a les quals afecta més directament l’activitat portuària, és a dir, els propis
treballadors del port i la ciutadania de Barcelona i els veïns dels barris més propers. Els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides són el millor full de ruta per guiar aquesta
persecució de la sostenibilitat social de l’activitat portuària, especialment envers les comunitats humanes que
acullen físicament les instal·lacions portuàries o que hi conviuen i treballen.
Cal garantir doncs que l’activitat econòmica del port sigui globalment positiva per aquestes poblacions i reduir
al màxim aquells impactes negatius que puguin posar en perill la seva forma de vida. Per extensió, també
inclouríem dins aquest grup que requereix especial atenció no només els ciutadans de Barcelona sinó també
els d’El Prat i de la resta de localitats de l’àrea metropolitana. També, encara que en menor mesura, de la resta
de Catalunya i d’altres comunitats autònomes d’Espanya com ara Aragó, Navarra i La Rioja i de localitats del
sud de França com ara Perpinyà, per les quals el port ha esdevingut un factor clau en la generació de
prosperitat gràcies als serveis que presta al comerç exterior marítim que generen.
Amb la intenció d’aprofundir en el vessant social de l’activitat portuària, la Comunitat Portuària desenvolupa,
des de fa cinc anys, el seu Pla de Sostenibilitat Sectorial, iniciativa sorgida del Grup de Treball del Consell
Rector. El que fa diferent aquest pla d’altres iniciatives similars a nivell portuari és el seu caràcter col·lectiu. És
un Pla de tota la comunitat portuària i no un pla de l’APB que s’imposa a la resta d’organitzacions. És en aquest
Pla de Sostenibilitat on estan recollides les expectatives dels diferents grups d’interès del port. Els indicadors
del Pla s’han seleccionat i es calculen anualment com a mesura de transparència i de responsabilitat vers els
nostres grups d’interès.

Què hem fet fins ara?
El port ha estat sempre estretament vinculat a la ciutat de Barcelona. A finals dels vuitanta, conscients que
calia obrir-la al mar i aprofitant que la part més propera del port a la ciutat havia quedat obsoleta pels usos
comercials tradicionals, l’APB de comú acord amb la resta d’administracions implicades, afrontà la reforma de
la zona.
El Port Vell, una iniciativa pionera en la seva concepció, esdevingué així un exemple a nivell mundial en la
gestió dels espais port-ciutat i s’ha convertit en un espai emblemàtic, de referència per a barcelonins i turistes,
integrat en la vida urbana de la ciutat. Tot i que el Port Vell és possiblement la part més visible de la relació
entre el port i la ciutat, durant els darrers anys s’ha realitzat un esforç addicional per integrar l’activitat
portuària i ciutadana incorporant en la planificació del port les expectatives de tots els grups d’interès citats
anteriorment.
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Així, per potenciar el vessant més social del port, s’ha actuat intensament en àrees com el foment de l’ocupació
portuària entre els veïns dels barris propers al port, la integració laboral de persones amb discapacitat,
l’increment i diversificació de la formació a tots els nivells, la pacificació de la mobilitat de persones i
mercaderies, la realització de més esdeveniments culturals en sòl portuari, etc. En aquest context cal remarcar
especialment les actuacions realitzades en els camps de la formació i la cultura.
Efectivament, l’oferta formativa logística-portuària és un àmbit que ha evolucionat de forma destacada els
darrers anys. A l’oferta formativa clàssica (Facultat de Nàutica de Barcelona i Institut de la Nàutica) s’hi ha
sumat l’Escola Europea de Transport Intermodal i programes cooperatius específics com ara el programa
“Forma’t al Port” mitjançant els quals s’ha tractat d’apropar i adaptar l’oferta formativa a la realitat del sector.
Aquesta ampliació de l’oferta formativa i la col·laboració amb entitats externes de signes molt diversos ha
permès acostar l’oferta laboral portuària als veïns de Barcelona, a sectors desafavorits i la integració laboral
de persones amb discapacitats, per exemple, gràcies a la Fundació Cares.
En relació a l’oferta cultural, cal remarcar primer que els 2500 anys d’història del port fan que es comptabilitzin
dins del seu recinte 728 béns d’interès cultural. El port compta també amb una potent oferta cultural,
esportiva i lúdica com són el Museu Marítim i el Museu d’Història de la Ciutat, l’Aquàrium, el futur Port Center
de Portal de la Pau, el Club Natació Barcelona, el Club Natació Barceloneta, el Reial Club Nàutic i el Reial Club
Marítim. Els darrers anys a més, la utilització del sòl portuari per tot tipus d’esdeveniments culturals ha
augmentat i la ciutadania ha pogut gaudir d’aquest entorn incomparable tot l’any, i, molt especialment, durant
les festes de la Mercè gràcies als concerts i a les festes nadalenques amb la Fira, la travessa del port i l’arribada
dels Reis Mags, etc.
Gràcies a les actuacions realitzades les darreres dècades, avui el Port de Barcelona és reconegut arreu per la
seva gestió sostenible i eficaç dels espais urbans. El model de gestió de Port Vell s’ha replicat en d’altres
enclavaments portuaris del món, alguns dels espais que ocupa han esdevingut elements icònics de la ciutat, i
l’oferta, lúdica i cultural és un referent a la ciutat i també internacionalment.
El desenvolupament recent d’una potent industria nàutica al Port Vell ha acabat per acostar de manera
definitiva el port a la ciutat i ha implicat una nova contribució del port a la generació d’ocupació de qualitat,
convertint Barcelona en un líder Europeu en un segment d’alt valor afegit i que ajuda a complementar i
diversificar la realitat del port comercial i logístic.

Què hem de fer a partir d’ara?
Com hem vist, el sector logístic i el conjunt del port, es troben en una època de canvi profund: estancament
del comerç exterior, transició energètica, disrupcions globals, digitalització, automatització, aparició de nous
models de negocis, etc. El procés de canvi iniciat a finals de la dècada passada s’accelerarà amb la crisi del
Covid-19, i l’estratègia del port ha de facilitar que aquest canvi tingui un impacte positiu en els seus grups
d’interès i, en especial, en la ciutadania i els seus treballadors. Cal promoure una formació de qualitat que
permeti a les persones del port adaptar-se a la nova realitat, afavorir l’aparició de noves empreses i negocis
mitjançant la innovació i, en general, acompanyar a la comunitat portuària en al seva transició cap el port del
futur. I fer tot això preservant el model de vida i generant prosperitat en la comunitat i especialment en els
barris més propers al port.
Com s’ha remarcat en els capítols anteriors, les ofertes portuàries tendeixen a ser tractades com a
commodities i en un procés de creixent digitalització i automatització, tendeixen també a igualar-se. En aquest
context, els capital humà esdevé crític per la competitivitat i la diferenciació de l’oferta del port de Barcelona.
El Port Vell ha estat durant molts anys el principal punt d’encontre entre el port i la ciutat. Globalment ha
assolit els objectius socials i ciutadans que es plantejaren quan es varen planificar les principals actuacions del
projecte a finals dels anys vuitanta. Les demandes socials, però, sorgeixen ara en d’altres àmbits, especialment
pel que fa referència a l’impacte ambiental i ciutadà de l’activitat portuària en matèries com la qualitat de
l’aire, la mobilitat i la generació d’ocupació. Aquestes demandes, creixeran els propers anys, de manera que
la interacció social del port no s’ha de basar només en el Port Vell sinó que tots els seus àmbits i sectors han
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de focalitzar-se en incrementar la sostenibilitat social de la seva activitat. Les actuacions a nivell medi
ambiental ja han estat descrites en el capítol 4.1.
A nivell urbanístic, els diferents espais del port en procés de transformació, no només els del Port Vell, han de
desenvolupar-se de manera integrada i coherent amb la resta del front marítim, el que requereix una
coordinació més intensa encara entre administracions. Moltes d’aquestes actuacions ja han estat descrites en
el capítol de les infraestructures pendents (4.2).
L’aprofundiment de la sostenibilitat social de l’activitat del port s’ha de basar en les següents premisses:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crear ocupació de qualitat
Fomentar la innovació
Crear noves empreses i promoure la generació de valor afegit pels ciutadans
Promoure una formació de nivell i qualitat adaptada a les necessitats del sector
Apropar la realitat del port a la societat, transparentant i difonent la seva activitat
Fomentar la igualtat d’oportunitats en el sector i especialment la de gènere
Millorar la integració entre el port i la ciutat, especialment en matèria de mobilitat
Evitar qualsevol tipus de discriminació de persones i col·lectius en l’activitat portuària
Garantir la salut i la seguretat dels treballadors i usuaris del port
I, en general, com ja s’ha apuntat, satisfer les demandes dels diferents grups d’interès del port

Com hem vist, l’objectiu estratègic que el Port de Barcelona es planteja en l’àmbit de la sostenibilitat social és
precisament la generació de 40.000 llocs de treball diversificats, de qualitat i basats en el principi d’igualtat
d’oportunitats i la no discriminació. En un context difícil en el qual l’automatització, la digitalització i la crisi
del Covid-19 han comportat i comportaran una reducció substancial dels 37.000 llocs de treball que hi havia a
finals del 2019.

4.3.1 Fomentar la formació, ocupació, emprenedoria i atracció de talent
Objectiu estratègic OESS1. Relacionat amb els ODS 4,5,8 i 11.
Actualment el sector logístic representa aproximadament el 13% de l’economia catalana. S’ha convertit també
en un dels principals generadors d’ocupació a tot el nord est peninsular i especialment a l’Aragó. El Port de
Barcelona és l’element clau d’aquest sector, sent una de les principals infraestructures logístiques de la
Mediterrània i del sud d’Europa.
El sector logístic és actualment un dels que genera més llocs de treball nous a les economies occidentals i
hauria de ser un dels motors de l’ocupació a Barcelona, Catalunya i tot el nord est d’Espanya. Si bé molts dels
llocs de treball creats associats a la preparació i lliurament de comandes de comerç electrònic són poc
qualificats, també n’hi ha d’alta qualificació lligats a l’enginyeria de processos i digitalització.
Per tal d’incrementar la competitivitat del port i alhora fer més pròsper el nostre entorn i evitar que els
processos d’automatització i digitalització impliquin una destrucció neta de llocs de treball, cal afavorir la
creació d’ocupació sectorial, la formació adaptada, l’emprenedoria i l’atracció de talent. Aquestes polítiques
han de permetre potenciar l’ocupació de les persones del nostre entorn més immediat, facilitar la creació de
noves empreses mitjançant l’emprenedoria i el desenvolupament d’un ecosistema d’innovació en l’àmbit de
la logística i el transport que contribueixi a l’atracció del talent.
Ens trobem, però, en un sector on hi ha una important manca de relleu generacional en determinades
professions (com és el cas del sector pesquer o dels conductors de camió) i, en d’altres, factors com la
digitalització i l’automatització estan modificant el món laboral portuari. Cal acompanyar aquests treballadors
en la transició laboral, proporcionant una formació i un desenvolupament humà d’acord amb les necessitats
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del sector, fomentant el desenvolupament de noves vocacions i donant a conèixer la realitat laboral del port
per atreure el talent i l’interès del mercat laboral.
Actualment, l'ocupació tipus de les organitzacions del Port de Barcelona es caracteritza per un elevat nombre
de persones empleades amb contracte laboral fix, amb jornada laboral completa i amb predomini dels homes
en els diferents llocs de treball.

OESS1.1

Crear ocupació en el sector portuari promovent
l’economia blava

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

El sector logístic creix a Europa associat a fenòmens com el comerç electrònic i la distribució urbana de
mercaderies. A Barcelona, a banda d’aquests sectors, també creixen els llocs de treball associats a d’altres
activitats portuàries com són el clúster nàutic, les telecomunicacions, l’hostaleria i la restauració. Malgrat
la crisi del Covid-19, aquests sectors segueixen tenint perspectives positives a mitjà i llarg termini.
A finals de l’any 2019 abans de l’esclat de la crisi del Covid-19, segons el darrer estudi realitzat, al Port Vell
hi treballaven físicament cada dia 10.189 persones.
Cal aprofitar els avantatges competitius de Barcelona per generar nous llocs de treball en els sectors on som
més competitius i un referent internacional. Les principals actuacions en aquest àmbit són les següents:
•

Promoure específicament la creació d’ocupació associada a l’economia blava especialment la
relacionada amb el sector nàutic, la pesca i el lleure marítim. El creixement continuat que està
experimentant el sector nàutic a Barcelona propicia que sigui un clar sector d'activitat econòmica
generador d'ocupació, en molts casos de qualitat.

•

Al port hi ha cinc marines (Marina Barcelona 92, Marina Port Vell i Marina Vela), dos clubs nàutics
de referència (Reial Club Nàutic i Reial Club Marítim), dos clubs esportius (Club Natació Barcelona i
Club Natació Barceloneta) i empreses i institucions del món de la navegació (FNOB per exemple).
Cal potenciar les activitats d’oci, lleure i esportives, vinculades a la mar, principalment a través de
les marines i els clubs esportius.

•

Promoure activitats d’oci, lleure i esport obertes a la ciutadania.

•

Desenvolupar la remodelació del moll de pescadors.

•

Fer activitats de difusió vinculades a la nàutica i la pesca, donant a conèixer aquest sector entre la
a ciutadania.

•

Recolzar activament el Saló Nàutic com a aparador de l’economia blava de Barcelona al món.

•

Crear borses d’ocupació vinculades a l’activitat portuària.

•

Crear taules rodones i tallers per donar a conèixer les demandes futures d'ocupació i generar
oportunitats d'ocupabilitat.

•

Atreure a Barcelona centres de treball d’empreses nacionals o estrangeres, aprofitant el lideratge
en determinats subsectors com ara el dels serveis logístics especialitzats, creuers, les marines o el
manteniment de grans iots.

•

Afavorir la implantació a Barcelona de noves start-ups i empreses vinculades amb la logística, el
transport marítim i la nàutica.
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•

Difondre les necessitats i promoure l’empleabilitat en aquells sectors o professions en la que
s’identifiqui una especial manca de vocacions.

PROJECTE DE
RECUPERACIÓ DE L’OCUPACIÓ DE L’ÀREA DEL PORT VELL PRÈVIA A LA CRISI DEL COVIDREFERÈNCIA
19
2025

OESS1.2

Promoure el desenvolupament d’una formació
sectorial de qualitat

Prioritat molt alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

El sector portuari és un sector amb necessitats de formació molt específiques. Requereix nivells instructius
superiors al nivell instructiu del conjunt de la població activa a Catalunya (de fet, la meitat dels treballadors
tenen formació superior ja sigui de cicles formatius de grau superior o universitaris). Al mateix temps és un
sector on 4 de cada 10 empreses afirmen tenir dificultats per cobrir algun perfil professional.
D’una banda, estudis realitzats recentment destaquen la manca d’adaptació de l’oferta formativa existent
a les necessitats del sector. Aquest factor combinat amb la creixent tecnificació del sector i l’envelliment
dels treballadors d’algunes professions portuàries (cas de l’APB o del transport terrestre) generen un gap
de coneixements i generacional que pot incidir negativament en la competitivitat del port.
D’altra banda, hi ha diverses professions vinculades al port amb una clara manca de vocació, com per
exemple en l’àmbit de la pesca o de la conducció de camions, però també es detecta manca de demanda
en professions d’alt nivell com ara la marina mercant.
A Barcelona existeix un ecosistema formatiu de qualitat format principalment per la Facultat de Nàutica de
Barcelona, vinculada a la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Institut de la Nàutica i l’Escola Europea de
Transport Intermodal. A aquesta oferta formativa consolidada cal sumar-hi els programes formatius
col·laboratius desenvolupats (com Forma’t al Port o PortInnova, per estudiants de FP, o ForMar, per clients
exportadors i importadors) i Màsters en logística i transport que ofereixen les principals universitats
públiques i privades.
Tota aquesta oferta formativa està actualment disgregada en múltiples activitats amb escassa integració
entre elles. Cal desenvolupar un procés integrador i cercar sinèrgies que permetin posicionar els Port de
Barcelona com un gran referent en la formació marítima, nàutica i logística.
Cal aprofundir en la col·laboració entre el sector logístic-portuari, i els centres formatius i altres
administracions públiques per tal d’adaptar l’oferta formativa als requisits del sector. Per fer-ho cal incidir
especialment en els següents aspectes:
•

Crear un nou centre integrat de formació del sector del transport i la logística, del sector nàutic i de
l’economia blava en general. La creació d’un centre de referència en matèria de formació, recerca
i innovació ha de ser un element cabdal per aportar talent al Port de Barcelona. El centre haurà
d’aglutinar les activitats de formació, innovació i coneixement del sector logístic com veurem més
endavant. Aquest centre hauria d’estar vinculat a la Facultat de Nàutica de Barcelona i dedicar-se
no només a la docència universitària i recerca sinó també a la transferència de tecnologia al sector
portuari i assolir altres dimensions formatives. Amb l’objectiu de generar sinèrgies entre els
diferents nivells de formació, l’espai haurà d’acollir també altres centres formatius del sector com
ara l’Escola de Europea de Tansport Intermodal. L’objectiu és oferir en un mateix espai físic tots els
nivells de formació del sector (universitari, formació professional, formació de postgrau, formació
especialitzada, etc.). El centre ha de comptar amb espais de col·laboració per a l'experimentació
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com ara sales tecnològiques, espais de treball conjunt per fomentar la interacció i estimular nous
projectes; espais per implementar proves pilot pels centres de recerca o empreses tecnològiques
de start-ups del sector marítim. El desenvolupament del projecte requereix la col·laboració entre el
Port, l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona i la Universitat Politècnica de
Barcelona.
•

Promoure interaccions i projectes entre escoles, institucions educatives i el món professional
portuari. Organitzar esdeveniments per donar a conèixer el sector marítim i la oferta laboral
possible al Port de Barcelona. Fomentar la col·laboracions en temes formatius com ara estudiants
en pràctiques, el patrocini de beques, etc.

•

Col·laborar amb centres educatius per formar talent adaptat a les necessitats del port del futur
digital i tecnològic. Adaptar els programes formatius a les noves necessitats portuàries.

•

Facilitar la formació adaptativa del personal portuari (noves tecnologies, nous sistemes de gestió,
etc.)

•

Promoure la formació innovadora mitjançant programes de col·laboració amb els centre educatius
com poden ser els actuals Forma’t al Port, PortInnova, Innobus i d’altres que es puguin activar.

•

Potenciar i recolzar les entitats de formació existents vinculades al Port de Barcelona (Facultat de
Nàutica de Barcelona, Institut de la Nàutica, Escola Europea de Transport Intermodal) i promoure
el seu creixement i reconeixement a nivell internacional tot dotant-los d’espais adients i promovent
i internacionalitzat la seva oferta formativa.

•

Facilitar la participació dels professionals portuaris en actes formatius (conferències, cursos,
seminaris,...)

PROJECTE DE
CREACIÓ DEL CENTRE INTEGRAT DE FORMACIÓ LOGÍSTICA-PORTUÀRIA EN EL MARC DEL
REFERÈNCIA
HUB DE CONEIXEMENT, INNOVACIÓ I FORMACIÓ AL PORT DE BARCELONA
2025

OESS1.3

Promoure la recerca i la innovació en tota l’activitat
logística-portuària generant un ecosistema innovador
capdavanter

Prioritat molt alta (3)
Dificultat màxima (3)
Mitjà termini (2)

Barcelona és un referent europeu en innovació. Diversos rànquings internacionals la situen com la quarta o
cinquena ciutat europea preferida pels emprenedors per instal·lar-hi una start-up, després de Londres,
Berlín i Paris. Aquest ecosistema innovador barceloní s’ha estès fins i tot a dins del port on hi ha ubicades
iniciatives com ara el Pier01 del Barcelona Tech City.
Els darrers anys s’han dut a terme diferents iniciatives amb l’objectiu de reforçar l’ecosistema innovador i
emprenedor del sector logístic-portuari, com són PortInnova, Port de Barcelona Challenge, OpenPort,
PierNext i Smart Ports. Totes aquestes iniciatives han tingut bons resultats però cal integrar-les en un marc
comú i fer un salt d’escala.
Tot i així, el nivell de la recerca del nostre entorn vinculat amb l’activitat portuària no es correspon amb la
importància i el posicionament de la ciutat a nivell internacional com a urbs innovadora. A diferència d’altres
ports com Rotterdam, Hamburg i Anvers on les universitats i centres de recerca de referència desenvolupen
activitats molt properes al port, en el cas de Barcelona hi ha una certa desconnexió entre el món acadèmic
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i investigador i la nostra activitat. Es realitzen col·laboracions puntuals però manca una relació d’alt nivell,
permanent i fructífera entre els dos àmbits
Partint de l’experiència de la ciutat en d’altres sectors, s’ha de crear un hub d’innovació vinculat al Port de
Barcelona que integri verticalment els àmbits de la logística, el transport, la gestió portuària i l’economia
blava amb espais de trobada que facilitin la implantació de start-ups del sector i les relacions entre
administracions, centres de recerca i industria.
El port necessita interactuar amb un entorn investigador potent per tal de fer front als nous reptes del
sector i que, a la vegada, l’ajudi en la presa de decisions i en la difusió ràpida de les noves idees i tecnologies.
Com s’explicava en capítols anteriors, la implementació ràpida d’innovacions és un factor clar per evitar la
comoditització del port. Els principals components de l’estratègia de foment de la innovació a l’entorn
logístic-portuari són els següents:
•

Elaborar un pla d’innovació per integrar les diferents iniciatives existents i marcar un full de ruta de
la innovació al port.

•

Fomentar les sinèrgies amb l’ecosistema innovador de Barcelona, millorant la col·laboració amb
altres administracions i entitats espanyoles, europees i mundial dedicades al foment de la innovació
i entre aquestes i les empreses de la comunitat portuària.

•

Fomentar les sinèrgies entre els sectors, entitats i organitzacions ja existents dedicades a la
formació, coneixement i innovació del sector logístic i del transport.

•

Apropar la recerca universitària al món portuari. Promoure el desenvolupament de línies de recerca
vinculades a l’economia blava en col·laboració amb les universitats del nostre entorn. Establir
acords amb aquestes universitats per tal de promoure i finançar aquesta recerca.

•

Crear espais de col·laboració i concentrar les diferents activitats de recerca en un mateix espai per
tal de crear-hi sinèrgies. El centre hauria de convertir-se en un referent a la regió Mediterrània en
temes de recerca i innovació i hauria de reservar espais a preus molt competitius per a l’establiment
de start-ups del sector. Aquest centre de nova creació hauria de compartir idealment espai amb el
nou centre de formació vinculat al trasllat de la Facultat de Nàutica de Barcelona a la zona de la
Nova Bocana.

•

Promoure la creació de hubs verticals innovadors similars a Pier01, pel desenvolupament de startups lligades a l’activitat logística, marítima i nàutica. Aquest hub ha de buscar respectar les sinèrgies
existents entre l’ecosistema innovador ja existent a la ciutat i les fortaleses del nostre sector
marítim (especialment potent en els subsectors de la industria nàutica, la logística especialitzada,
el manteniment de mega-iots i el sector dels creuers).

•

Col·laborar amb altres ports en matèria de coneixement portuari, identificant les millors pràctiques
i experiències a nivell global mitjançant iniciatives com ara ChainPort Academy, Network of
Excellence, etc. Aquest punt està desenvolupat específicament més endavant.

•

Apropar la recerca que es fa al nostre entorn per part de centres i universitats a les necessitats del
sector portuari, facilitant la transferència tecnològica. Organitzar workshops, seminaris i altres
trobades que permetin la connexió entre les necessitats i els problemes de l’entorn portuari i les
activitats de recerca que es desenvolupen.

•

Participar en projectes de recerca, innovació i transferència tecnològica amb subvenció nacional o
europea de programes com Horizon Europe, CEF, CDTI,... Fomentar-hi la participació de les
empreses de la comunitat portuària.
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•

Reforçar l’ecosistema d’innovació existent al Port de Barcelona: Pier01, PierNext, OpenPort,
Barcelona Port Challenge, Port Innova i Smart Ports. Ancorar a Barcelona iniciatives com Smart Port
evitar-ne el trasllat a d’altres ubicacions, consolidant-la com un congrés anual de referència mundial
aprofitant les sinèrgies amb la Fira de Barcelona.

•

Recolzar les empreses del ecosistema innovador del port en la recerca de finançament per a les
seves activitats, per exemple a través del programa Ports 4.0, de finançament europeu, o mitjançant
suport directe de l’APB. Promoure l’elaboració de propostes veritablement innovadores als
problemes de la comunitat portuària.

•

Identificar i, si s’escau, delimitar àrees del port on es puguin realitzar proves pilots, experiments,
testos, etc.

PROJECTE DE
CONSOLIDAR LA CELEBRACIÓ DEL CONGRÉS SMART PORTS A BARCELONA COM A ESREFERÈNCIA
DEVENIMENT LÍDER CONTINENTAL
2025

OESS1.4

Atreure talent i generar coneixement

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

El foment d’un ecosistema innovador passa necessàriament per la captació de talent al sector logístic i
portuari de Barcelona. Aquesta atracció de talent s’ha d’adreçar en primer lloc a la metròpolis de Barcelona,
però també a Catalunya i a la resta del hinterland especialment espanyol. En aquests entorns més propers
la captació de talent implica fer atractiu el port al ciutadà, fent palesa la voluntat d’obrir el port no només
físicament (com succeeix amb el Port Vell) sinó també socialment. La captació de talent cal enfocar-la també
a l’àmbit internacional facilitant l’arribada a Barcelona d’entitats, treballadors i projectes de les capitals
logístiques europees i mundials. En aquest àmbit cal incidir en els aspectes següents:
•

Pedagogia i promoció entre la ciutadania sobre les virtuts i potencial del sector logístic.

•

Desenvolupar plenament instruments de difusió del coneixement, la cultura i la innovació portuària
com ara PierNext i el futur Port Center.

•

Atreure noves empreses de base tecnològica vinculades amb l’activitat marítima i portuària (IoT,
blockchain, AI,...) i promoure la seva vinculació amb Barcelona. Focalitzar aquesta activitat
d’atracció en mercats claus del port com són França i Xina.

•

Desplegar una política activa mitjançant l’assignació de recursos humans i materials específics del
Port per atreure a Barcelona els centres de recerca, innovació i desenvolupament de les
multinacionals del sector marítim, logístic i portuari. La presència de centres de recerca pot
permetre consolidar un clúster tecnològic del sector marítim.

•

Facilitar l’aterratge el sector logístic i portuari barceloní de joves de països amb forta tradició
logística (Holanda, França, Estats Units, Alemanya, Xina, Corea) establint acords de col·laboració
amb universitats i ports internacionals.

A Barcelona existeixen entitats de prestigi que s’han distingit històricament per generar continguts i
coneixement directament i indirectament relacionats amb la logística i el món portuari. CIDOB, CETMO,
CENIT, són només tres exemples d’aquestes entitats que treballen sovint d’esquenes entre elles i que poden
constituir l’embrió d’un hub de coneixement que destaqui internacionalment i que posicioni Barcelona com
a generador de tendències i coneixement del sector.
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El coneixement i la generació de continguts acadèmics i professionals del sector logístic i portuari és la
tercera pota del que ha de ser en un futur el Hub d’innovació, coneixement i formació logística i portuària
més important del sud d’Europa i la Mediterrània. La creació de l’espai físic del hub ha d’anar acompanyat
de la creació d’una entitat amb personalitat jurídica pròpia (ex: fundació, AEIE, etc.) liderada per l’APB i amb
participació del sector privat i d’altres administracions responsable de la seva gestió i de la direcció de les
activitats i de la coordinació entre les diverses empreses i institucions presents al centre.
PROJECTE DE
NOU CENTRE INTEGRAT D’INNOVACIÓ, CONEIXEMENT I FORMACIÓ SOBRE LOGÍSTICA,
REFERÈNCIA
ECONOMIA BLAVA I NÀUTICA A L’ENTORN DE LA NOVA BOCANA DEL PORT
2025

OESS1.5

Fomentar la cooperació internacional i les aliances
públic-privades

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

El foment de la innovació i l’atracció de talent passen necessàriament per incrementar la cooperació a tots
els nivells entre el Port de Barcelona i organitzacions externes, especialment en l’àmbit internacional i per
l’establiment de aliances internacionals, nacionals i públic-privades més adequades i que aportin major
valor a l’ecosistema logístic barceloní. Està demostrat que la interacció amb organitzacions públiques i
privades i grups d’interès especialment d’altres cultures, regions i nacionalitats, contribueix a generar
ecosistemes innovadors.
En el marc relacional, la cooperació ha de desplegar-se a quatre nivells: internacional, nacional i local i
internament a nivell de la comunitat portuària.
En l’àmbit internacional el Port de Barcelona participa activament a les principals organitzacions
internacionals, sectorials, públiques i privades del sector logístic-portuari. En l’àmbit públic destaca els
càrrecs de responsabilitat que ha ostentat en les principals associacions internacionals de ports (com és el
cas de la I’ESPO, la IAPH o Medcruise, i en el cas del Port Vell, en entitats com ara l’AIVP i RETE) i el seu
lideratge en iniciatives estratègiques internacionals de cooperació portuària (WPCAP, ChainPort, Smart
Ports). A més, en els darrers anys, ha incrementat la seva presència en congressos, ponències, seminaris i
conferències internacionals. Tot això li ha proporcionat un reconeixement a nivell internacional com a port
sostenible i innovador. A nivell privat, diverses empreses de la comunitat portuària de Barcelona (terminals,
armadors i agents marítims, etc.) ostenten càrrecs rellevants a organitzacions sectorials espanyoles,
europees i mundials.
Serà difícil mantenir el nivell d’influència mundial que Barcelona ha tingut durant aquest darrer període
(assumint simultàniament la presidència de la IAPH i la ESPO, les dues institucions amb més influència
mundial i europeu respectivament en l’àmbit portuari), tot i així, el port ha de fer un esforç en mantenir i
diversificar el seu posicionament internacional.
A nivell internacional, i en l’àmbit estrictament portuari, cal potenciar la col·laboració entre ports, terminals
i operadors, amb l’objectiu de generar projectes de col·laboració innovadors i aprendre de les experiències
del ports capdavanters a nivell mundial en matèries de gran interès pel port com són la descarbonització de
l’activitat portuària i la digitalització. També per reforçar el rol de lideratge de Barcelona a l’entorn
mediterrani.
Aquestes col·laboracions, juntament amb la seva presència proactiva internacional, han permés a Barcelona
col·laborar i conèixer de primera mà i fer benchmarking de l’experiència dels ports líders a nivell mundial
en àmbits com la sostenibilitat ambiental i social.
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Cal reforçar especialment la presència de Barcelona a set iniciatives globals que enllacen
directament amb els eixos estratègics del port i amb alguns dels elements amb els quals volem
diferenciar-nos.
•

ESPO, l’associació europea de ports que gaudeix d’una gran representativitat i relació amb les
institucions comunitàries

•

WPSP (World Ports Sustainability Program) iniciada per la IAPH i a la fundació de la qual participà
activament el Port de Barcelona.

•

ChainPort, liderada per Hamburg i Los Angeles en cooperació amb Antwerp, Barcelona, Busan,
Felixstowe, Indonesia, Montreal, Panama, Rotterdam, Shanghai, Shenzhen i Singapore i el Global
Institute of Logistics;

•

SmartPorts, piers of the future liderada per Barcelona i amb la participació d’Antwerpen, Busan,
Hamburg, Los Angeles, Montreal i Rotterdam;

•

WPCAP (World Ports Climate Action Plan) iniciada per Rotterdam el 2018 i seguida per Long Beach,
Los Angeles, New York/New Jersey, Vancouver, Antwerpen, Barcelona, Gothenburg, Hamburg,
HAROPA, Le Havre i Yokohama;

•

MedPorts, l’organització que agrupa la major part de ports mediterranis i la resta d’entitats
mediterrànies com són MedCruise i la Unió per la Mediterrània

•

Human Capital Agenda for Ports (HCAP), creada per Rotterdam i amb la participació de Le Havre,
Barcelona, Soar, New York - New Jersey, Assoporti, Vancouver, Riga, Singapur, Los Ángeles i Busan.

Cal complementar aquestes actuacions amb d’altres com ara:
•

Coordinar la nostra activitat amb altres ports de la península, per exemple amb Tarragona, per
consolidar el lideratge de Catalunya en determinats temes en els que es puguin assolir sinèrgies
com ara en creuers o en el desenvolupament de terminals interiors.

•

Potenciar la col·laboració amb els ports de la mediterrània, especialment al nord d’Àfrica,
mitjançant projectes específics amb la finalitat de guanyar influència en aquests ports i facilitar en
el futur l’establiment de connexions marítimes. En aquest cas Barcelona pot liderar iniciatives de
formació, desenvolupament i creació de talent.

•

Col·laborar amb altres ports en projectes de recerca, innovació i desenvolupament, especialment
en programes amb subvenció estatal com els del CDTI o europea, com CEF, Horizon Europe, ENI,
etc.

•

Estendre aquest procés de participació, en la mesura del possible, a la resta d’empreses de la
comunitat portuària.
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•

Interactuar amb entitats, organismes i associacions internacionals en altres àmbits que fins ara no
han estat prioritaris però que agafen pes en l’estratègia futura com ara el sector ferroviari, el portciutat, la nàutica, el sector energètic, el sector logístic, l’immologística, etc.

A nivell nacional i regional, el Port de Barcelona (l’APB i també el sector privat) manté una relació
institucional, comercial i logística excel·lent amb les administracions de les comunitats autònomes de tot el
nord-est peninsular i molt especialment amb Aragó. El Port col·laborarà també amb d’altres administracions
de regions com Occitània a França i Madrid.
A nivell local les relacions del Port de Barcelona amb la resta d’administracions del nostre entorn immediat
han patit daltabaixos, depenent, moltes vegades del color polític de les administracions. Aquesta major o
menor sintonia és especialment rellevant en el cas de les relacions amb Puertos del Estado i el Ministeri de
Transport, Mobilitat i Agenda Urbana (però també altres ministeris, o entitats que depenen del govern
central) d’una banda i l’Ajuntament de Barcelona de l’altra. Cal reforçar aquestes relacions i generar
complicitats amb totes aquestes administracions. En primer lloc sent absolutament transparents i integrantles en els processos de decisió i reflexió del port més enllà del que marca estrictament la legislació vigent.
•

Col·laborar amb altres administracions en l’atracció d’inversió estrangera, principalment amb la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona i a traves de Barceloc.

•

Estrènyer la col·laboració en el sector dels creuers amb Turisme de Barcelona, l’Ajuntament i
l’Aeroport, i més tenint en compte el fort impacte de la pandèmia de coronavirus en aquest sector.

•

Desenvolupar, en col·laboració amb les administracions i la industria vinculada, ofertes logístiques
de valor per a sectors amb potencial de creixement al nostre entorn (vehicles elèctrics, energies
renovables, etc.).

•

Col·laborar amb CIMALSA per l’activació de sòl logístic a Catalunya.

PROJECTE DE
REFERÈNCIA MANTENIR EL LIDERATGE DEL PORT A LA INICIATIVA WPCAP
2025

4.3.2 Fomentar la igualtat d’oportunitats
Objectiu estratègic OESS2. Relacionat amb els ODS 3,5 i 8.
El port de Barcelona es distingeix avui dia per l’alta presència d’empreses multinacionals. També per una baixa
presència de dones entre les 37.000 persones que hi treballaven el 2019 i encara menys entre els quadres
directius. Tot i que s’ha avançat darrerament, els sectors on s’ha avançat més en la igualtat de gènere com
són l’APB, la Duana i el sector dels creuers segueixen sent excepcions en aquest sentit.
La integració de persones amb discapacitats ha avançat també substancialment darrerament tant pel que fa
a la seva integració en el mercat laboral portuari (la Fundació Cares n’és un exemple excel·lent) com en
l’accessibilitat de les infraestructures portuàries i la mobilitat.

OESS2.1

Promoure de forma activa la igualtat de gènere dins el
port

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

L’activitat logística portuària és un sector amb poca presència de dones. Actualment només el 29,3% dels
empleats d’empreses del Port de Barcelona són dones, percentatge que es redueix al 19,1% en el cas de la
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pertinència als Consells d’Administració. No hi ha, per exemple, ni una sola de les associacions professionals
del port que estigui presidida per una dona. Cal incidir doncs en les polítiques que afavoreixin la incorporació
de la dona al mercat de treball portuari i garantir la igualtat d’oportunitats especialment en llocs directius i
de responsabilitat. S’ha demostrat, a més, que la igualtat de gènere és a més un factor important en la
creació d’ecosistemes innovadors.
•

Respectant l’ordenament jurídic, cal prioritzar en els processos de licitació públics aquelles
empreses a les quals existeixin plans d’igualtat de gènere o apliquin polítiques proactives en aquest
sentit, com també aquelles en les que hi hagi paritat de gènere en la plantilla o en els càrrecs
directius.

•

Incloure clàusules en els contractes de concessió fomentant i garantint quan això sigui possible la
presència de la dona en els Consells d’Administració dels concessionaris del port així com la paritat
en gènere a les plantilles.

•

Fer accions de difusió específiques per tal d’atreure talent femení a l’activitat portuària promovent
la seva incorporació, per exemple, en escoles i universitats.

PROJECTE DE
INCREMENTAR LA PRESÈNCIA DE LE DONES ALS ÒRGANS DIRECTIUS DE LES
REFERÈNCIA
ASSOCIACIONS PORTUÀRIES
2025

OESS2.2

Garantir la integració sociolaboral de les persones
amb discapacitats i risc d’exclusió social

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

En aquest àmbit cal promoure la inserció laboral a l’entorn portuari de les persones amb discapacitats i
també d’aquelles en risc d’exclusió social.
La crisi del Covid-19 ha posat de relleu, encara més, la necessitat de polítiques actives que afavoreixin la
integració laboral de les persones en risc d’exclusió social ja que aquests col·lectius pateixen les crisis
econòmiques amb més intensitat i no gaudeixen de la protecció legislativa adreçada a les persones amb
discapacitat. Per això, és important anar més enllà del compliment de la legislació vigent com ara la Llei
General de Discapacitat (LGD) que fixa l’obligatorietat, per a les empreses amb plantilles superiors a 50
persones, de contractar un mínim d’un 2% de persones amb discapacitat.
•

Facilitar la integració laboral de persones amb discapacitat i en risc d’exclusió social. Afavorir en els
plecs de licitacions les empreses que superin els mínims legals en aquest àmbit. Reforçar el rol de
la Fundació CARES com referent de la inserció laboral d’aquests col·lectius en l’empresa ordinària
i/o mitjançant la realització de serveis d’externalització d’activitats que configuren la cadena de
subministrament. Actualment l’entitat disposa d’una plantilla d’unes 500 persones. Només un 20%
treballa en projectes realitzats conjuntament amb empreses de la comunitat logística portuària.

•

Aprofundir en l’eliminació de barreres d’accés i circulació per les persones amb discapacitats.

•

Adaptar els horaris del transport públic als torns d’activitat de les empreses de la comunitat
portuària i optimitzar les rutes.

•

Utilitzar un llenguatge, una nomenclatura i una senyalització no discriminatòria en l’espai portuari
i adaptada a les persones amb discapacitats, especialment visuals.
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•

Utilitzar el Pla de Sostenibilitat Sectorial i els seus indicadors per fer més transparent l’activitat de
la comunitat portuària.

PROJECTE DE
INCREMENTAR UN 50% LA PLANTILLA DE LA FUNDACIÓ CARES DEDICADA A PROJECTES
REFERÈNCIA
DESENVOLUPATS AMB LA COMUNITAT LOGÍSTICA-PORTUÀRIA
2025

OESS2.3

Proporcionar una informació veraç i transparent
sobre l’activitat portuària

Prioritat alta (2)
Dificultat baixa (1)
Curt termini (1)

Una de les millors formes de garantir la igualtat al Port, la competitivitat dels seus serveis i la seva integració
amb la trama urbana barcelonina i amb tot el seu hinterland és fent transparent la informació relativa a la
seva activitat. Transparència entesa cap a la societat i cap als seus clients. Cal garantir que tots els possibles
usuaris, clients, ciutadans i grups d’interès tenen una informació veraç, accessible i de primera mà sobre
l’activitat portuària.
•

Impulsar la utilització de la informació oberta (open data) del Port de Barcelona, tant proporcionant
nova informació com promovent el coneixement de la seva existència i facilitant el seu ús.

•

Transparentar el 100% del pas portuari de les mercaderies i les persones respectant els drets a la
intimitat, la protecció de dades i la resta de l’ordenament jurídic vigent.

•

Difondre àmpliament l’activitat portuària a tots els nivells.

•

Transparentar l’activitat portuària a través de les xarxes socials.

•

Col·laborar amb altres institucions (universitats, centres de recerca i d’estudis, etc. ) en l’elaboració
d’informes i documents que expliquin la realitat portuària.

•

Fomentar la participació del personal en activitats de difusió i explicació de la realitat portuària.

•

Promoure el desenvolupament d’eines B2A i C2A (negoci a administració i client a administració)

•

Integrar activament els grups d’interès externs del Port (administracions, ONG, clients) en les
diverses estructures de debat i discussions del port i en la presa de decisions més enllà del que
estableix la Llei de Ports i la presència d’algunes d’elles al Consell d’Administració del Port. Això és
especialment necessari quan parlem de les comunitats de veïns, els ajuntaments de Barcelona i el
Prat, la Generalitat de Catalunya i els governs autonòmics d’Aragó i Occitània per exemple. Cal que
s’integrin també en el Consell Rector per a la promoció de la Comunitat Portuària, en el seguiment
del grau d’execució del present Pla estratègic i en general, en totes les estructures formals i
informals del port de Barcelona.

PROJECTE DE CREACIÓ D’UN PORT OPERATING SYSTEM: PLATAFORMA DE SERVEIS DE DADES I
REFERÈNCIA INFORMACIONS DEL PORT BASADA EN OPENAPIs (INTERFÍCIES DE PROGRAMACIÓ
2025
D'APLICACIONS OBERTES I ESTANDARITZADES)
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4.3.3 Integrar el port amb l’entorn urbà i metropolità
Objectiu estratègic OESS3. Relacionat amb els ODS 11 i 17.
Tot i que el Port és molt més permeable que dècades enrere, sovint segueix sent una barrera infraestructural,
jurídica i fins i tot psicològica entre la ciutadania i el mar. En d’altres ciutats portuàries com ara Rotterdam i
Hamburg el port està molt més reconegut pels ciutadans com a motor de l’economia i la ocupació i no es posa
en entredit la seva raó de ser. És cert que a aquests altres enclavaments portuaris, el sòl portuari i en concret
la zona del port comercial, inclou habitatges, vies urbanes, ponts i d’altres elements urbans que no es troben
a Barcelona o que hi són de forma molt més residual. Això fa que la ciutadania conegui millor el port i tingui
major consciència del rol decisiu que juga en la generació de riquesa.
El Port Vell va ser un dels primers intents d’apropament port-ciutat. Avui en dia és una zona clarament
diferenciada del port comercial que ha traslladat bona part de l’activitat industrial i logística cap al sud i fruit
d'importants inversions desenvolupades pel Port de Barcelona i el sector privat. El Port Vell és, de fet, un espai
diferencial i un avantatge competitiu respecte d’altres ciutats espanyoles, europees i mediterrànies que
permet focalitzar determinades prestacions de serveis als ciutadans.
Malgrat la crisi del Covid-19, de cara a futur el port-ciutat segueix sent un dels sectors amb major potencial de
creixement del port en superfície, noves instal·lacions i generació d’ocupació.
Per tal d’aprofundir en una millor integració del port i les ciutats de Barcelona i el Prat s’ha d’incidir en tres
tipus d’actuacions: les destinades a transformar físicament l’espai portuari (mitjançant actuacions
urbanístiques de regeneració, d’obertura de nous espais, de millores en les comunicacions i la mobilitat i de
reordenació d’activitats), actuacions mediambientals (cobertes en d’altres capítols del Pla Estratègic) i
actuacions per fomentar el coneixement i la transparència del port envers la ciutadania.

OESS3.1

Adaptar els espais del Port Vell i d’altres a l’entramat urbà i
reflexionar, dins de la Gerència del Port Vell, el model de
governança d’aquest àmbit.

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Cal aprofundir en la integració social entre el port i la ciutat. Des del punt de vista urbanístic això obliga a
desenvolupar passeigs marítims i altres espais oberts al gran públic a les zones d'interfície entre port i ciutat,
per promoure una millor comprensió de les activitats portuàries i logístiques i facilitar la mobilitat de
persones, especialment entre els barris marítims de Barcelona i el port.
Les principals actuacions en aquest àmbit durant els propers cinc anys tendents a millorar la mobilitat, crear
nous espais de gaudi ciutadà i transparentar l’activitat logística i portuària són els següents:
•

Remodelació del Moll de Pescadors, que permetrà fer més visible la vida pesquera de Barcelona i
integrar-la en la cultura urbana. La reforma del moll dels Pescadors té com a finalitat obrir a la
ciutadania part d’aquest espai per fer-lo més accessible. La remodelació inclou la construcció d’una
nova fàbrica de gel (ja realitzada), la construcció d’una nova llotja, la urbanització del moll en forma
de passeig i, finalment, la remodelació del tinglado on els pescadors realitzen el manteniment de
les xarxes. La remodelació preveu també un aparcament en superfície i un restaurant. L’espai es
convertirà en una illa energètica autosuficient i renovable.

•

Remodelació dels tinglados del moll Oriental

•

Finalització de la reforma urbanística i ordenació a la Nova Bocana, on encara hi ha importants
espais a desenvolupar entre els que podem destacar la construcció de l’Edifici Mirador Port de
Barcelona i la identificació d’un espai singular que aculli la Facultat de Nàutica. Aquest ha de ser
l’embrió del hub d’innovació, coneixement i formació logístic i portuari de Barcelona.

•

Reformar la Balconada del Passeig de Colon.
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•

Reformar el Moll d’Espanya amb la creació d’espai públic derivat de l’enderroc dels cinemes Cinesa,
l’enderrocament dels cinemes IMAX i la remodelació de la plaça de l’Ictineu, tot cercant una major
permeabilitat entre la ciutat i el Port vell i la consolidació dels espais verds existents.

•

Desenvolupament de l’àrea del Morrot (veure OESE4.1 Nou Morrot – Port ciutat).

•

Construir el Port Center, centre d’interpretació de l’activitat portuària, al Portal de la Pau.

•

Remodelació del carrer Escar que dona accés al moll dels Pescadors.

•

Reformar els molls de Drassanes i Barcelona, aprofitant el trasllat de les terminals de creuers i ferri
al moll Adossat.

•

Transformació dels usos i ordenació de la dàrsena Nacional (formada pels moll de les Drassanes i
Barcelona Nord i la zona dels clubs nàutic i marítim) a mesura que es traslladin les operacions de
caràcter comercial (ferris i creuers) del moll de Barcelona. Aquest espai esdevindrà a mitjà termini
una àrea dedicada activitats de lleure i usos d’interacció port-ciutat

PROJECTE DE
COMPLETAR LA REFORMA DEL MOLL D’ESPANYA APROFITANT L’ENDERROC DELS
REFERÈNCIA
CINEMES
2025

1. Moll de Pescadors
2. Tinglados del moll Oriental
3. Urbanització de nova rambla
Marina Vela
4. Balconada passeig de Colom
5. Reforma moll d’Espanya
6. Port Center
7. Bus nàutic
8. Node d’innovació,
coneixement i formació
9. Dàrsena Nacional
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OESS3.2

Millorar permeabilitat del port i la mobilitat amb
l’entorn metropolità

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
MItjà termini (2)

El port segueix constituint una barrera física entre alguns barris de Barcelona com la Marina del Prat Vermell
o la zona de la Fira amb el centre de Barcelona. També dificulta la mobilitat entre el Prat de Llobregat i
Barcelona, especialment pels desplaçaments en modes tous (bicicletes, vianants, etc.). La existència de la
ronda del Litoral i la muntanya del Montjuic tampoc afavoreixen a la mobilitat Nord-Sud a la ciutat.
És necessari fer més permeable el Port de Barcelona per tal que pugui donar suport a la mobilitat
intraurbana i interurbana i per fer-ho cal:
•

Desenvolupar la mobilitat marítima, mitjançant la posada en marxa del bus nàutic i transbordador
marítim (veure OESMA2.3).

•

Promoure la micromobilitat i la mobilitat sostenible en les àrees del port on aquesta és més adient,
tot facilitant la infraestructura necessària per formes noves i emergents de transport (carrils bici,
aparcaments específics, punts d’ancoratge,...).

•

Millorar la circulació a la zona nord del Moll Adossat i desdoblament del pont que connecta el Moll
Adossat amb el Port i la ciutat (veure OESE4.3).

•

Fer anàlisi regulars dels fluxos de moviments (vianants, cotxes, taxis, autocars, camions,...) per tal
de predir l’assignació de recursos, optimitzar els moviments i facilitar la mobilitat mitjançant l’ús de
les noves tecnologies (sensors, càmeres, anàlisi d’imatges, intel·ligència artificial,...).

•

Millorar el transport públic intern del port i entre el port i els centres urbans: Barcelona i el Prat de
Llobregat.

•

Afegir que el nou projecte d’accessos viaris del port contempla la creació d’un corredor verd
mitjançant una pasarel.la per vianants i ciclistes al carrer A que permetrà una connexió sostenible i
pacificada per aquest tipus de desplaçaments entre Barcelona i el Delta del Llobregat.

•

El nou planejament al Delta del Llobregat permet la redistribució d’espais lliures per dotar d’una
estructura coherent l’àrea des del Parc Agrari del Baix Llobregat fins al Parc de Montjuïc. Amb
aquesta actuació es generaran més de 30 hectàrees de zones verdes, gràcies a una inversió
significativa d’aproximadament 24 milions d’euros, que permetran entre d’altres objectius,
connectar els espais lliures existents i millorar-ne la qualitat, potenciar els recorreguts per a
vianants i bicicletes.

PROJECTE DE GENERAR MÉS DE 30 HA DE ZONES VERDES QUE PERMETRAN LA CONNEXIÓ DEL PARC
REFERÈNCIA AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT FINS EL PARC DE MONTJUIC MITJANÇANT CORREDORS
2025
VERDS

OESS3.3

Promoure la cultura i la identitat portuària i fomentar
el coneixement del port entre la ciutadania

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

Amb més de 2500 anys d’història el Port de Barcelona té un llegat cultural que ha de preservar i difondre.
Barcelona i el seu port han de promoure la cultura i la identitat característiques de les ciutats portuàries i
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recuperar l’orgull dels ciutadans de pertànyer-hi. Fomentar aquesta cultura és un element essencial per
aconseguir que la ciutat no visqui d’esquenes al mar.
L’existència del Museu Marítim de Barcelona i del Museu d’Història de la Catalunya als voltants del Port de
Barcelona poden crear les sinèrgies necessàries per tal de construir un relat coherent que expliqui i preservi
la història marítima del port i els seus vincles amb la ciutat. Les principals actuacions previstes en aquesta
direcció seran les següents:
•

Construir el centre d’interpretació de l’activitat portuària, el “port center”, en l’edifici seu de Portal
de la Pau. Aquest centre serà un espai que esdevindrà una eina comunicativa, divulgativa, educativa
i també d’entreteniment. Permetrà conèixer el Port des de diferents àmbits, fent un recorregut pel
passat, el present i el futur del Port de Barcelona. Descriurà què fa, qui treballa en un port, la seva
importància en el comerç nacional i internacional, en la indústria i en el desenvolupament econòmic
i social de Barcelona, Catalunya, Espanya i la Mediterrània.

•

Atreure nova activitat cultural al port i consolidar-ne d’altres com ara la Fira de Nadal que celebrà
la seva primera edició el 2019 i les curses aquàtiques i terrestres.

•

Organitzar esdeveniments culturals i lúdics, permanents o temporals, que facilitin la integració
entre port i ciutat i difonguin l’activitat portuària. Fomentar la realització d’activitats participatives
que atreguin a la ciutadania al Port

•

Identificar, senyalitzar i fer difusió de tots els béns d’interès cultural que hi ha al port de Barcelona.
Cal recordar que actualment hi ha al Port un total de 728 objectes patrimonials inventariats.
Fomentar la realització de rutes culturals per difondre la història del Port de Barcelona i que facilitin
la cohesió amb la ciutadania.

•

Elaborar un Pla de Comunicació extern del Port de Barcelona, per donar a conèixer i respondre quan
s’escaigui a les opinions negatives que generi la seva activitat, tot actualitzant la imatge que el port
genera en el seu entorn i que s’adreci a tots els grups d’interès i tingui en compte els diferents
canals de comunicació disponibles.

•

Realitzar reunions periòdiques amb els moviments socials crítics amb l’activitat portuària de forma
transparent i pública.

•

Actualitzar i potenciar els medis digitals del Port de Barcelona, entre ells la pàgina web i les xarxes
socials, proporcionant als grups d’interès informació adient i fiable de forma moderna i innovadora
i adaptada a cada canal de comunicació.

•

Fomentar el diàleg social i la convivència amb els barris que voregen el port de Barcelona. Divulgarhi la seva activitat mitjançant xerrades, conferències, taules rodones, visites d’estudiants,
col·laboracions amb col·legis,... apropant-se a les comunitats i al veïnatge.

PROJECTE DE
FINALITZACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DEL PORT CENTER I INAUGURACIÓ DEL CENTRE
REFERÈNCIA
D’INTERPRETACIÓ
2025

4.3.4 Garantir la salut i la seguretat de les persones i les instal·lacions
Objectiu estratègic OESS4. Relacionat amb els ODS 1 i 8.
La seguretat i la salut en el treball és una de les responsabilitats principals de les administracions amb
competències a l’entorn portuari. L’accident al Port de Beirut el 2020 i la crisis del Covid-19 han posat encara
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més de relleu la necessitat de garantir la salut i seguretat de les persones i instal·lacions dels ports. La
pandèmia ha significat un repte enorme per a tota la comunitat portuària de Barcelona que ha hagut de
garantir simultàniament la circulació de mercaderies imprescindible per al funcionament normal de la societat
i l’aprovisionament de productes bàsics i la salut dels treballadors de port.
Cal tenir en compte que el Port de Barcelona és considerat una infraestructura crítica. Es tracta d’un ens
estratègic el funcionament del qual és indispensable per a la societat, i que no disposa d’alternatives per a
molts processos i alguns encaminaments de mercaderies. La pertorbació del seu funcionament normal pot
tenir un greu impacte sobre els serveis essencials. Com a infraestructura crítica, està subjecte a instruments
especials de protecció davant d’eventuals amenaces que puguin posar en risc el seu funcionament.
Durant els propers cinc anys, les principals actuacions previstes en aquest àmbit són les següents

OESS4.1

Millorar la seguretat industrial (safety)

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

El Port de Barcelona és una àrea on coexisteixen una gran varietat d’activitats logístiques, industrials, on es
mouen vehicles i persones i que, per tant, no està exempta de riscos.
•

Mantenir actualitzats els plans d’autoprotecció i plans interiors marítims, així com disposar d’un
anàlisis de riscos realista i permanentment actualitzat en el Pla d‘Autoprotecció (PAU) portuària .

•

Garantir l’existència de sistemes de protecció contra incendis i intervenció adients com ara equips
de defensa contra incendis, etc. adequadament inventariats i localitzats.

•

Garantir que la totalitat de les empreses de la comunitat portuària disposin de plans
d’autoprotecció implantats i amb recursos propis.

PROJECTE DE TANCAR L’ANELLA D’HIDRANTS PÚBLICS DEL PORT DE BARCELONA MITJANÇANT
REFERÈNCIA CONNEXIÓ SUBMARINA DELS RAMALS DEL MOLL DE L’ENERGIA I DEL MOLL ADOSSAT I
2025
GARANTIR ELS CABALS REGLAMENTARIS A TOTA LA XARXA

OESS4.2

Millorar la protecció portuària (security)

Prioritat alta (2)
Dificultat mitjana (2)
Curt termini (1)

La protecció portuària és un element crític per mantenir l’operativitat del port. En aquest àmbit cal
desenvolupar les accions següents:
•

Dimensionar adequadament la plantilla de la policia portuària segons les necessitats reals de servei.

•

Dotar a la policia portuària d’unes instal·lacions i equipaments adients així com d’un centre de
control avançat. Rehabilitació integral del complex ASTA que preveu la millora de les funcionalitats
de l’actual centre de control i la integració dels serveis de videovigilància i seguretat.

•

Establir un sistema de vigilància perimetral, basat principalment en elements digitals, que permeti
detectar possibles intrusions en la zona portuària.
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•

Assolir la completa automatització de la totalitat de les portes d’accés al Port de Barcelona i garantir
que només es permet l’accés a les persones i vehicles degudament autoritzats.

•

Desenvolupar un sistema de clau única, electromagnètica, per accedir als diferents recintes del port.

•

Millorar els sistemes de vigilància mitjançant l’ús de drons (marítims, submarins o aeris) que
complementin els altres sistemes de control.

•

Permetre la localització en temps real dins el recinte portuari de persones i equipaments rellevants
per a la seguretat de la instal·lació.

•

Millorar la integració amb la resta de cossos de seguretat així com amb el CNPIC (Centre Nacional
de Protecció de les Infraestructures Crítiques).

PROJECTE DE
REFERÈNCIA NOUS EQUIPAMENTS I CENTRE DE CONTROL PER A LA POLICIA PORTUÀRIA
2025

OESS4.3

Potenciar la cyberseguretat

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Mitjà termini (2)

La comunitat portuària és un entorn on els fluxos d’informació són bàsics per a la seva competitivitat i on
la digitalització creixent del sector fa que el volum de dades que es transmeten i emmagatzemen a través
de les xarxes de comunicacions creixi de forma exponencial.
Paral·lelament, les ciberamenaces mundials segueixen desenvolupant-se a un ritme cada cop més ràpid: les
intrusions cibernètiques augmenten dia a dia, tenen una ràpida evolució i es tornen més sofisticades. Així,
el delicte cibernètic, els ciberatacs o, fins i tot, el ciberterrorisme, són amenaces reals i creixents pel port.
El progressiu desplegament de xarxes més ràpides i de major capacitat, com és el cas del 5G, impliquen la
transmissió de volums molt superiors de dades a una velocitat molt superior la qual cosa obliga a ser més
àgils en la detecció i l’anàlisi del moviments sospitosos dins la xarxa del port.
L'objectiu de la primera Oficina Tècnica de Seguretat (OTS) del port va ser passar d'una seguretat reactiva
(es reaccionava quan hi havia un incident) a una seguretat gestionada (s’actua preventivament per evitar
els incidents). Aquest objectiu s'ha aconseguit amb la implantació del CSO, començant a establir polítiques
de seguretat i fent auditories periòdiques. Els objectius de la futura OTS nova han de ser més ambiciosos.
En concret el nou servei que es desenvoluparà els propers anys ha de garantir els tres punts següents:
•
•
•

Seguretat de base: establir un nivell de seguretat òptim dels processos de gestió d’informació.
Seguretat total: en els processos crítics de negoci on la seguretat ha de ser prioritària,
mitjançant una política de Zero Trust en aquests processos i els seus àmbits auxiliars.
Seguretat en el negoci: promovent l'elaboració de plans de contingència per als processos crítics

Tot això obliga a adoptar mesures cada cop més sofisticades per fer front a les amenaces. En concret cal:
•
•

Millorar la capacitat de detecció d’intrusions, mitjançant l’ús d’eines de darrera generació.
Tendir a una major integració de la cyberseguretat a nivell portuari, per exemple, unificant la
vinculada a l’autoritat portuària i al port community system.
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•

Incloure en els plecs de concessió i autorització elements de cyberseguretat de la mateixa
manera i rellevància en que són necessaris als Plans d’Emergència.

PROJECTE DE
REFERÈNCIA LLANÇAMENT DE LA NOVA OFICINA TÈNICA DE SEGURETAT (OTS)
2025

OESS4.4

Promoure la salut, el benestar i la seguretat del
col·lectiu de treballadors del Port

Prioritat molt alta (3)
Dificultat mitjana (2)
Llarg termini (3)

Com s’ha vist, al port hi treballaven l’any 2019 unes 37.000 persones d’àmbits molt diversos. La principal
responsabilitat de les empreses i administracions que hi operen és garantir la salut, seguretat i benestar
d’aquestes persones en els seus llocs de treball. Entre aquests col·lectius de treballadors destaquen entre
d’altres les tripulacions marítimes, els estibadors i els serveis tècnic-nàutics.
La pandèmia del Covid-19 ha demostrat, una vegada més, la vital importància del Port per garantir el
funcionament adequat de les comunitats a les quals serveix i l’aprovisionament de productes bàsics.
El col·lectiu de treballadors del Port (estibadors, tripulacions, remolcadors, empleats d’empreses i
administracions públiques, treballadors de les terminals, pràctics, amarradors, etc.) són un component crític
del benestar de la societat a la qual serveixen i per tant és doblement necessari garantir el màxim benestar,
salut i seguretat als seus llocs de treball.
Els propers 5 anys es preveu desplegar una nova bateria de mesures per incrementar els nivells de protecció
màxima garantint el benestar i la salut d'aquests col·lectius a través dels organismes ad-hoc existents per
aquestes accions com són el Comitè de Benestar del Port de Barcelona, Prevestiba i Stella Maris.
A més, es preveuen altres actuacions encaminades a millorar la mobilitat de treballadors i tripulacions dins
l'entorn portuari (Bus blau), així com millors instal·lacions pels serveis tècnics-nàutics (veure l’OESE2.9).

PROJECTE DE
PROMOURE QUE A LES NOVES TERMINALS DE PASSATGERS DEL PORT S'HABILITIN ESPAIS
REFERÈNCIA
D’ATENCIÓ I ACOLLIDA DE LES TRIPULACIONS
2025

5. Visió del Port 2040
5.1 Escenaris
La velocitat dels canvis que s’estan produint a nivell global i a la societat i l’economia del nostre entorn més
proper, dificulten la planificació estratègica. D’acord amb els principals indicadors de desenvolupament
(reducció de la pobresa, alfabetització, mortalitat infantil, igualtat de gènere, etc.), la situació global de la
humanitat millora tot i que a alguns regions concretes s’estanca o empitjora, especialment a les zones
tradicionalment més avançades. Sorgeixen amenaces globals potencialment més destructives (especialment
el canvi climàtic i d’altres com les pandèmies i els conflictes nuclears) i hem de conviure amb disrupcions cada
vegada més freqüents i globals com ara la crisi del Covid-19 i els ciberatacs. En aquest entorn la planificació a
curt termini es complica i, a llarg termini, esdevé extremadament difícil.
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Al mateix temps, com s’explica al capítol primer, tenint en compte el llarg període de maduració i execució
dels projectes portuaris (no només infraestructurals), és necessari preveure a grans trets les principals
tendències globals i locals, per poder identificar les actuacions generals que millor s’hi adaptin i contribueixin
a acostar al port als escenaris de futur desitjats que obren aquestes mega tendències.
Les tendències a llarg termini que impacten el Port a 2040 que podem identificar actualment, coincideixen a
grans trets amb les que s’han analitzat al capítol segon del IV Pla Estratègic 2021-2025. Segurament en sorgiran
d’altres a la propera dècada que ara ni tan sols som capaços d’imaginar o es troben en un estadi absolutament
embrionari. Cal conviure amb aquestes incerteses i planificar el futur a llarg termini tenint en compte que
determinades variables poden canviar substancialment.
En funció de les tendències conegudes actualment i, amb un impacte potencial rellevant a llarg termini al
sector logístic-portuari barceloní, es poden dibuixar quatre grans escenaris sobre com pot ser el Port de
Barcelona l’any 2040. Aquestes escenaris s’han representat amb colors per una identificació més fàcil:
•
•
•
•

Escenari BLAU: hub logístic capdavanter a Europa
Escenari VERD: Port altament diversificat amb multiplicitat usos
Escenari TARONJA: Port comercial centrat en un mercat regional potent
Escenari VERMELL: Port decadent en un entorn d’hipercompetència

L’escenari real al qual arribarem no serà evidentment cap d’aquests que aquí es proposen sinó una barreja
d’alguns o de tots ells. El pes que cadascun tindrà en el futur és incert. Quin escenari s’assolirà en el futur
depèn més de condicionants externs (l’evolució de l’economia mundial i de la demografia europea i espanyola,
l’abast de la digitalització en la societat, la transició energètica, etc.) que de les pròpies accions que els actors
que integren el Port de Barcelona puguin realitzar. L’impacte positiu o negatiu de les seves decisions, però, no
es pot menystenir. Les polítiques i decisions de la comunitat logística-portuària de Barcelona segueixen tenint
una alta capacitat de modulació de les tendències. Cal doncs identificar els escenaris futurs desitjables que es
dibuixen avui per poder prendre les decisions idònies que més ens hi apropin i que exprimeixin els aspectes
favorables dels factors exògens que afavoreixin el Port de Barcelona i limitin, en canvi, l’impacte negatiu
d’aquells que el perjudiquin.
És obvi pel títol i colors dels quatre escenaris, tot i que es veurà amb major claredat en l’explicació de cadascun
d’ells, que hem de planificar i treballar per contribuir a construir un port que s’apropi als escenaris blau i verd,
i descartar aquelles accions i projectes que ens puguin acostar a l’escenari vermell i, en menor mesura, taronja.
Els dos primers escenaris són compatibles amb la visió del port a llarg termini identificada al Pla Estratègic i
que es resumeix en: Node logístic SMART / SMART Logistics Hub. Aquesta visió, allò que volem arribar a ser,
implica convertir-nos en un node marítim, terrestre, ferroviari i aeri (i no només un port) d’activitat logística
(en contraposició a un port de transbordament o gateway en el qual les mercaderies només hi passen per
terra o mar per adreçar-se a un altre lloc on se’ls hi apliquen els processos logístics d’alt valor afegit),
sostenible, multimodal, àgil, resilient i transparent.
La principal diferència entre l’escenari blau i el verd és que en el primer l’increment d’activitat del port les
dues properes dècades se centra en el creixement de l’activitat logística mentre que en l’escenari verd
l’activitat creix també amb d’altres activitats.
L’escenari vermell i, en menor mesura el taronja, implicaria no haver assolit aquesta visió del que volem ser.
Els quatre escenaris dibuixats tenen en compte les principals certeses en forma de tendències identificades
pel període 2025 -2040 i que podríem sintetitzar així:
•

El comerç electrònic s’ha convertit en la principal forma de consum globalment i localment
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•

•
•

•
•

•

El comerç exterior marítim europeu de mercaderies s’ha estancat o creix poc com a conseqüència de
la servitització, miniaturització, impressores 3-D, descarbonització de l’economia, economia circular i
evolució demogràfica de la seva població
El procés de digitalització de tot tipus de processos i activitats s’ha accelerat. La digitalització ha anat
acompanyada d’un increment notable de l’automatització i robotització en tots els àmbits
El transport de mercaderies i l’activitat portuària han progressat substancialment en matèria de
sostenibilitat mediambiental i han reduït significativament el seu impacte en el canvi climàtic i la
contaminació atmosfèrica. Els combustibles alternatius nets són una realitat i també l’electrificació
generalitzada dels molls
El canvi climàtic global però s’ha intensificat i s’han multiplicat els episodis climàtics extrems
El creixement demogràfic i econòmic al món s’ha centrat en el continent africà, el sub-continent índi i
el sud est asiàtic la qual cosa ha disparat la demanda de productes i serveis d’aquestes dues zones del
planeta. Aquesta evolució ha provocat un creixement de les relacions marítimes sud-sud
La nàutica, el turisme i tràfics de passatgers (creuers i ferries) a Europa han crescut

Falta per constatar, òbviament, el grau de profunditat i la velocitat d’extensió de cadascuna d’aquestes
tendències i, no oblidar, que en sorgiran d’altres els propers anys que avui dia som incapaços d’anticipar.
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5.1.1 Escenari BLAU: hub logístic capdavanter a Europa
El món en BLAU
Els principals increments de PIB i comerç exterior es concentren al sud est asiàtic, el subcontinent indi i Àfrica.
La demanda mundial de transport marítim creix de forma significativa i el factor multiplicador de relació entre
el transport marítim i el PIB global se situa per sobre de l’1,5%. Aquest creixement del transport marítim es
concentra en les noves àrees de desenvolupament econòmic, especialment en l’eix Àsia – África, però Europa,
i també Amèrica, gaudeixen d’increments de tràfics tot i que menys rellevants.
El despertar d’Àfrica, on es concentra el principal increment de la població mundial i on creix la inversió en
capital i s’estan desplaçant centres de producció, ha donat un nou impuls a la Mediterrània i els tràfics amb
aquest continent estan creixent de forma exponencial. Això ha permès desenvolupar noves rutes nord-sud
que, recolzades per la xarxa trans-europea de transports, el transport autònom neutre en carboni i el Corredor
Mediterrani, permeten apropar les mercaderies al centre d’Europa a través dels ports de la Mediterrània NordOccidental. També dels intercanvis creixents d’Europa amb el sud-est asiàtic i el sub-continent indi utilitzen
els ports mediterranis per reduir la petjada mediambiental del transport i els dies de transit time marítim. Els
tràfics de les façanes europees s’han equilibrat i els ports de l’arc mediterrani poden competir amb els del
nord d’Europa en condicions similars.
A Europa, sectors que inicialment semblaven amenaçats com el de la mobilitat o l’energètic han sabut
reinventar-se i el continent continua tenint un pes rellevant en la producció de bens, especialment d’alt valor
afegit i en sectors lligats a la transició energètica, que compensa l’estancament demogràfic del continent i la
davallada d’alguns sectors productius tradicionals. Tot i que la demanda interna té uns creixements modestos,
la classe mitjana a nivell mundial augmenta substancialment, especialment a Àsia i a Àfrica, la qual cosa genera
un notable increment de la demanda de productes de consum i d’alt valor afegit. La classe mitjana a ciutats
com Lagos i Kinshasha, les més grans del món amb gairebé cinquanta milions d’habitants cadascuna, supera
en nombres absoluts a la de països europeus sencers. De retruc, creixen les exportacions globals, també
europees, cap aquests continents. Els béns de consum produïts al continent europeu (moda, alimentari,
cosmètica, farmàcia, mobilitat personal, etc.) gaudeixen d’un elevat prestigi entre els nous consumidors de les
classes mitjanes asiàtiques i africanes la qual cosa n’incrementa la producció i demanda.
El pes de la indústria a Europa s’ha mantingut globalment tot i que en alguns països com Espanya ha crescut
respecte el que representava el 2020 i s’ha enfilat gairebé fins el 20%
El 46% del mix energètic a la UE prové d’energies renovables.
El comerç electrònic ha esdevingut predominant i ja és la principal forma de compra dels consumidors de tot
el món. A Europa, representa més del 75% del volum de facturació de vendes de béns de consum.
El canvi climàtic, s’ha agreujat tot i que no de manera irreversible. Gràcies a la innovació tecnològica, hídrica i
energètica, l’empitjorament del clima mundial no ha convertit en inhabitables les regions del planeta més
amenaçades, les megaciutats costaneres asiàtiques, els països sub-saharians i el sud d’Europa. Això ha evitat
desplaçaments massius de població d’un continent a l’altre, tot i que els processos migratoris continuen de
manera natural de regions pobres a d’altres més riques.
Així doncs, la globalització econòmica, social, mediambiental i cultural ha prosseguit i el món és encara més
petit i interconnectat que a principis del segle XXI.
Els creixements sostinguts del transport marítim a tot el món han comportat una major integració vertical de
la indústria, facilitada també per la intensificació de la digitalització. Grans operadors dominen el mercat tot i
que han de conviure i competir amb operadors nou vinguts, petits i àgils que capten nínxols de mercat
específics, sobretot de sectors emergents i d’última generació, gràcies a la seva major flexibilitat i
adaptabilitat. Els costos de les cadenes logístiques, inclosos els generats durant el pas portuari de les
mercaderies, s’han reduït en un 50% respecte vint anys enrere. La digitalització s’ha convertit en un eix de
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desenvolupament del sector i de generació d’ocupació. Sense haver arribat a convertir-se en un element
disruptiu, ha permès la integració de negocis i ha millorat notablement l’eficiència de les operacions. Tot i així,
les fortes inversions tecnològiques necessàries per desenvolupar solucions tècniques a nivell global fan que
aquestes hagin quedat en mans dels grans operadors que han absorbit les petites empreses i start-ups que els
hi podien fer ombra. Aquest procés ha contribuït a la desaparició dels petits operadors logístics tradicionals i
els grans jugadors només han de competir amb nouvinguts al sector provinents del vessant tecnològic i de la
demanda.
La ruta a través del Canal de Suez segueix dominant aclaparadorament els intercanvis entre Àsia i Europa i
també els fluxos comercials entre els grans països de l’Àfrica Oriental (Etiòpia i Tanzània) i Europa. Els serveis
ferroviaris Àsia-Europa s’han estancat davant la dificultat de competir en preu amb el transport marítim i la
seva major eficiència mediambiental, la Ruta Àrtica segueix sent impracticable i molt cara durant bona part de
l’any i la del Cap de Bona Esperança és utilitzada per a rotacions circulars entre Àsia – Àfrica i la Mediterrània
que també utilitzen el Canal de Suez.
Pel que respecte als vaixells, es mantenen també les economies d’escala, però la multipolaritat creixent de
l’economia mundial amb nuclis potents a l’Extrem Orient, Amèrica, Àfrica i el subcontinent indi comporta que
convisquin grans megavaixells en els principals fluxos comercials (en alguns casos lleugerament superiors als
30.000 TEU en portacontenidors, 10.000 unitats en porta cotxes i 8.000 passatgers en creuers), amb vaixells
de menors dimensions que serveixen rutes punt a punt, més flexibles i àgils.
Això provoca una especial pressió sobre els ports, que s’han d’adaptar a les noves exigències, de grans
operadors i de petits i més àgils, contemplant nivells de servei diferents i molt més flexibles. Aquesta pressió
fa que la sobreoferta portuària no s’aturi. Tots els grans ports actuals volen competir en aquest mercat i han
de disposar d’infraestructures gegantines que donin servei a les creixents demandes: vaixells més grans, més
connexions, més capacitat d’emmagatzematge, millors connexions terrestres, millor eficiència operativa,
reducció de costos, etc.
Paulatinament s’ha anat produint un procés de transició energètica que no ha arribat a ser una veritable
disrupció. Els vehicles privats elèctrics conviuen amb els de combustibles fòssils a l’hemisferi sud on
l’automoció ha crescut exponencialment. Europa és un fabricant important de vehicles elèctrics. Al continent
els desplaçaments de persones i mercaderies mitjançant la mobilitat elèctrica (camions, cotxes i aparells
personals) ha superat ja la de combustibles fòssils. Hi ha un percentatge rellevant de vaixells que funcionen
amb combustibles alternatius als fòssils (l’hidrogen s’ha convertit en una alternativa viable comercialment i
operativament), l’electrificació de molls és una realitat en la majoria de ports, però encara no es pot parlar
d’un transport completament net en termes d’emissions i impacte en el canvi climàtic. Això fa que, tot i que
hi ha hagut un canvi en el mix de productes líquids a transportar (combustibles nous, menys fuel i més LNG,
menys dièsel i més gasolina) el volum global de transport de productes líquids es manté o s’incrementa
lleugerament.
El transport de granel sòlid alimentari i del producte alimentari refrigerat, també ha crescut substancialment
gràcies a l’increment de la classe mitjana a l’Àfrica i sud est asiàtic. La potent indústria alimentària espanyola
i catalana n’ha resultat una de les grans beneficiàries. Alguns d’aquests productes s’han conteneritzat.

El Port de Barcelona en BLAU
Barcelona, sense ser un gran mega-hub de transport marítim global, s’ha convertit en un punt de pas
important dels intercanvis comercials d’Europa amb la resta del món. El desenvolupament de les autopistes
del mar, del Corredor Mediterrani, del transport autònom net i d’altres corredors nord-sud fan possible que
Barcelona esdevingui un punt de pas clau dels intercanvis Europa-Àfrica i dels intercanvis Europa-Àsia. També
amb Amèrica Llatina actuant de pont entre el continent i Àsia per a moltes marques que utilitzen els serveis
de Barcelona per adaptar els seus productes al mercat llatinoamericà. S’han multiplicat els serveis intermodals
(ferroviaris, camions autònoms, nous mitjans de transport, etc.) amb el centre del continent. Han proliferat
els magatzems multi-país de grans marques, distribuïdors i operadors de comerç electrònic a l’àrea
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metropolitana de Barcelona i a tot el nord-est peninsular. Les barreres comercials entre països han
desaparegut i els clients del nord d’Europa utilitzen amb freqüència i normalitat ports del sud. Els carregadors
i operadors logístics africans i asiàtics també tenen una bona predisposició cap als pols logístics mediterranis.
El hinterland del port en determinats segments arriba fins al cor d’Europa. El valor del comerç exterior que
passa pel port anualment ha crescut un 50% respecte les xifres del 2019.
A nivell marítim, les connexions amb el foreland han crescut fruit de la consolidació de nous pols de creixement
econòmic mundial, especialment a la Xina, el sud-est asiàtic, el sub-continent indi i l’Àfrica. Els ports del nord
de la mediterrània, entre ells Barcelona, s’han convertit en una alternativa real al pas de l’estret d’una banda
i a la façana atlàntica de l’altra.
En resum, Barcelona s’ha posicionat com un hub euroregional SMART a la Mediterrània occidental. Aquest
posicionament con a punt d’entrada a Europa fa que l’activitat logística hagi crescut al nostre entorn. La
superfície logística s’ha multiplicat i els serveis de valor afegit a la càrrega també. L’activitat principal del port
segueix sent la gestió de de mercaderies. Al port, però, s’hi han desenvolupat nous serveis logístics a la càrrega
i Barcelona s’ha convertit en exemple regional del port centric logistics. Barcelona ha esdevingut un referent
regional en innovació logística i, gràcies a un ecosistema logístic-portuari i tecnològic punter, és capdavanter
en la implementació de nous serveis i processos que converteixen el port en un dels més avançats d’Europa a
nivell de servei. El Port de Barcelona és l’escenari habitual de proves pilot per testar innovacions
tecnològiques, mediambientals i operatives del sector logístic.
Al Port hi treballen unes 45.000 persones, un 22% més que el 2019. Un increment notable tenint en compte
l’automatització i digitalització de moltes funcions. L’increment de l’ocupació és el resultat principalment de
la captació de nova activitat logística dins el port (immologística logística de pre-comercialització) i a la
consolidació i creixement del hub d’innovació que ocupa diverses instal·lacions a la zona del Port Vell. Al port
comercial, ara clarament port logístic, hi treballa gent de moltes nacionalitats i cada vegada més clients i
operadors asiàtics i africans.
La permeabilitat del port i la ciutat s’ha intensificat i la relació entre ambdues és molt fluïda. Dins el sòl
portuari, es concentren bona part de les infraestructures i serveis de mobilitat elèctrica i la ZAL és un node de
distribució urbana cabdal de la conurbació metropolitana.
Analitzat per segments d’activitat i tràfic, aquest escenari es tradueix en un creixement moderat del tràfic de
contenidors, bàsicament per la captació d’una porció del mercat europeu i pel desenvolupament de centres
de distribució euroregionals als voltants del port; un fort increment del tràfic de short sea shipping amb el
nord d‘Àfrica i amb el east-med i petits increments en d’altres tràfics com ara els nous combustibles nets en
franca progressió i tràfics associats a la nova mobilitat i les energies renovables. El Port s’ha convertit també
en un hub important de distribució europea de cotxes elèctrics asiàtics i és utilitzat per a l’exportació de
vehicles fabricats al centre d’Europa cap a la resta del món. Els tràfics de passatgers es mantenen estables
entorn de les xifres de meitats de la dècada dels anys vint que havien recuperat les anteriors a la crisi del
Covid-19, ja que es prioritza la utilització d’espais del port per nova activitat logística. Es recupera dins del
territori portuari fins i tot certa activitat industrial molt lligada a processos logístics (assemblatge, adaptació
del producte al mercat local, postponement, impressió 3-D, etc.).
Els espais que s’han alliberat al port gràcies al trasllat d’activitat comercial cap al sud (Morrot, Moll Sud,
Contradic), pocs, ja que el tràfic marítim ha seguit creixent moderadament gràcies als intercanvis espanyols i
europeus amb les àrees emergents a Àfrica i Europa, s’han dedicat a la logística, aprofundint en el concepte
de port centric logistics. Els parcs logístics dels voltant del port han crescut i han ocupat tot l’espai nou
disponible de la primera corona metropolitana. Els tràfics en creixement associats a la mobilitat elèctrica,
energies renovables, telecomunicacions, farmàcia, geriatria i reciclatge han trobat a Barcelona i la seva àrea
metropolitana, la capital logística del sud d’Europa. S’hi poden realitzar tots els processos logístics finals que
aquests segments de mercat necessiten. No s’ha plantejat una nova gran ampliació del port ja que els
increments de tràfic no requereixen nous grans espais ja que la digitalització, automatització i millores de
l’operativa són capaces d’absorbir els creixements amb l’espai disponible a la zona sud. Això sí, la zona sud
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del port s’ha desenvolupat completament i tots els espais del port estan ocupats al màxim gràcies a l’increment
de l’activitat logística avançada. Al nord del port el clúster nàutic i les zones de gaudi ciutadà segueixen sent
capdavanteres a Europa i la Mediterrània tot i que no s’han expandit més enllà de les àrees que ja ocupaven
a principis dels anys vint.
El Port de Barcelona s’ha convertit en el SMARTEST Logistics Hub de la Mediterrània.

Què ha fet la comunitat logística – portuària de Barcelona per arribar fins aquí
Potenciar la innovació com a factor decisiu per desenvolupar serveis logístics de valor afegit diferencials,
augmentar l’eficiència operativa i reduir costos. Promoure una aliança pública-privada de foment de la
innovació i per la creació d’un clúster potent d’investigació i recerca del sector. Focalització en el servei: port
eficaç i eficient. Liderar la digitalització a la Mediterrània. Augmentar el valor afegit del serveis portuaris anant
més enllà de la funció clàssica de càrrega i descàrrega de mercaderies. Exprimir la utilització i gestió de les
dades que genera l’activitat logística-portuària per a predir operacions i millorar els fluxos portuaris de
mercaderies.
Convertir l’activitat portuària de Barcelona en neutre en carboni.
Reformar la legislació portuària a Espanya de manera que els grans ports d’interès general gaudeixen de major
autonomia la qual cosa els permet competir més eficaçment amb els ports del nord d’Europa i els nous
enclavaments portuaris en expansió al nord d’Àfrica.
Desenvolupar ofertes de valor del sector logístic cap els nous segments comercials en creixement
(telecomunicacions, mobilitat elèctrica, agroalimentari, comerç electrònic, etc.)
Liderar la realització de projectes i proves pilot en àmbits diversos de la logística: transport autònom, nous
combustibles marins, nous mitjans de transport terrestre, magatzems de cinquena generació, partenariats
comercials, etc. Barcelona és el primer port on s’apliquen novetats i innovacions logístiques.
Crear partenariats comercials, societaris i financers sòlids amb operadors i clients globals amb capacitat de
condicionar l’encaminament de fluxos i decisions d’inversió.
Trencar les barreres comercials, intermodals, regulatòries, duaneres i fiscals que dificultaven la
comercialització del port de Barcelona a tercers països europeus.
Promoure la igualtat de gènere i la multiculturalitat a l’entorn portuari, factors que contribueixen decisivament
a transformar les organitzacions en innovadores i capdavanteres
Recolzar al sector industrial del nord est peninsular intensificant les relacions intermodals, comercials i
societàries.
Fer pedagogia eficaç per convèncer les administracions locals i ciutadania dels beneficis de desenvolupar nou
sòl logístic a l’Àrea metropolitana, Catalunya, Aragó i Pirineus Orientals
Potenciar l’estratègia per a la captació de nous tràfics africans i europeus. Apostar per noves terminals
interiors i, molt especialment, connexions i terminals al sud d’Europa i incrementar substancialment la
presència comercial a Àfrica i Àsia. També a l’Amèrica Llatina per aprofundir en el rol de Barcelona com a pont
entre aquest continent i l’Orient.
Augmentar de manera molt significativa el transport intermodal, especialment les línies ferroviàries amb
Europa i les Autopistes del Mar amb el Magreb, Turquia i Egipte i construir les infraestructures necessàries
corresponents.
Adaptar-se perfectament a les necessitats del teixit industrial del seu hinterland, mitjançant una oferta de
serveis particularitzada per cada segment de negoci, especialment pel que fa a l’exportació.
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Traslladar l’activitat cap el sud, agrupant l’activitat de contenidors al sud del port per així facilitar el
desenvolupament de serveis intermodals, generar sinèrgies entre operadors de contenidors i alliberar espai
per nova logística i port centric logistics. També ha descentralitzat la seva activitat cap a ubicacions
connectades amb el port mitjançant terminals interiors que responen al model de Port 2.
DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS DEL PORT DE BARCELONA 2040. ESCENARI BLAU
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5.1.2 Escenari VERD: Port altament diversificat amb multiplicitat d’usos
El món en verd
Els episodis proteccionistes de principis de la dècada dels vint han quedat enrere i la liberalització comercial i
lliure circulació de mercaderies global s’han recuperat del tot del sotrac que causaren episodis puntuals com
el Brexit i la guerra comercial EEUU i Xina.
La Unió Europea també superà la sortida traumàtica del Regne Unit i no s’han produït noves sortides i en canvi
ha aconseguit reforçar els lligams comercials i polítics amb l’Àfrica emergent i els països de la ribera sud de la
Mediterrània.
L’economia mundial i especialment Europa ha evolucionat exitosament cap a una economia dinàmica i
sostenible mediambientalment. La caiguda de sectors industrials clàssics a Europa s’ha vist compensada pels
nous àmbits d’activitat lligats a l’economia verda, telecomunicacions, la digitalització, mobilitat elèctrica i
economia circular. Europa és líder mundial en alguns d’aquests sectors.
L’envelliment de la població, la desmaterialització, la miniaturització i l’economia circular redueixen la
demanda de transport, mentre que els nous segments lligats a l’economia verda i la digitalització la fan créixer.
Els intercanvis entre Europa i Espanya i Àfrica i el sud est asiàtic també creixen. Globalment el comerç exterior
marítim espanyol i europeu es manté força estable amb lleugers increments anuals gràcies sobre tot els
sectors emergents i als intercanvis amb Àfrica, el sud est asiàtic i el subcontinent indi.
Europa i Espanya competeixen exitosament amb els altres pols d’innovació mundials (costa oest EEUU, Índia,
Xina, Corea del Sud, Nigèria) i aconsegueixen posicionar productes i novetats als mercats globals.
El sector industrial espanyol i català, i de tot el nord-est peninsular manté el seu dinamisme i subsisteixen
sectors industrials tradicionals (agroalimentari, químic, automoció, gran distribució) amb nous sectors que hi
ha implantat centres productius i logístics.
La pressió social vers la sostenibilitat ha afectat especialment el sector logístic en general i el transport marítim
en particular, en el qual el percentatge de vaixells que utilitzen combustibles fòssils, tot i que ara baixos en
sofre, s’ha reduït substancialment. Els biofuels i l’H2 són usats massivament.
La indústria marítima ha hagut de realitzar importants inversions per adaptar-se a la nova realitat ambiental.
Els ports han hagut d’invertir en electrificació, en infraestructures de subministrament de combustible i en la
producció, generació i gestió energètica. S’ha hagut de fer un esforç addicional important per potenciar la
intermodalitat i els modes de transport més sostenibles i ajudar al sector en la transició energètica.
L’envelliment de la població europea, l’economia circular, la impressió 3-D i la servitització de l’economia han
acabat reduint la demanda de sòl logístic malgrat el creixement imparable del comerç electrònic.
El turisme i la nàutica segueixen sent potes importants de l’economia del sud d’Europa i han recuperat els
nivells de creixement d’abans de la crisi del coronavirus l’any 2020.

El Port de Barcelona en verd
El Port ha liderat la transició energètica a la ciutat de Barcelona i és uns dels grans referents portuaris en
matèria de sostenibilitat a Europa i la Mediterrània. Les relacions entre la ciutat i el port són absolutament
fluïdes, per exemple en matèria de mobilitat de persones i mercaderies. Els barcelonins poden transitar
gairebé sense discontinuïtat de la ciutat a àmplies zones del port gràcies a sistemes punters de seguretat i
mobilitat que permeten una coexistència fluida i pacífica de mercaderies, ciutadans, passatgers garantint en
tot moment les exigències de seguretat d’un port. Els usos mixtes port-ciutat es multipliquen.
La ciutat de Barcelona ha reforçat el seu prestigi com a ciutat de negocis i d’alta qualitat de vida i s’ha
consolidat com un dels pols innovadors més importants d’Europa.
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L’estratègia de diversificació i diferenciació de l’activitat ha estat un èxit i el Port s’ha consolidat definitivament
com el port amb una major diversitat d’usos dins del seu recinte i amb una oferta capdavantera en la majoria
de segments.
L’espai portuari acull una gran diversitat de serveis logístics que comencen per la càrrega i descàrrega de
mercaderies (i passatgers) fins la distribució d’última milla a clients finals. Entremig, al port s’hi realitzen tot
tipus d’activitats de valor afegit a la mercaderia. El valor del comerç exterior que transita pel port ha crescut
lleugerament respecte la xifra del 2019, i és vint anys després, un 20% superior.
El Port s’ha convertit en un hub de coneixement i innovació, els resultats del qual són aplicats i replicats arreu.
S’ha convertit en un entorn multicultural de primera magnitud i referent internacional.
Al mateix temps, al Port cada vegada més eficient i automatitzat en el vessant comercial, hi conviuen amb
harmonia la logística avançada i la distribució de mercaderies amb hubs d’innovació, un clúster nàutic potent,
espais dedicats a la generació d’energies renovables i activitats productives d’última generació entorn de
l’economia circular, la impressió 3-D i nous models d’assemblatge i adaptació de productes als mercats locals.
El tràfic marítim del port no creix substancialment malgrat els seu serveis són extremadament eficients. Hi ha
caigudes de càrrega en determinats productes, especialment aquells tràfics que tenen una major dependència
energètica com ara els combustibles fòssils. Els tràfics de líquids a dojo petrolífers s’han desplomat els darrers
vint anys. Els de vehicles nous d’exportació també han baixat tot i que parcialment s’han vist compensat per
nous tràfics d’importació i distribució intra-mediterrani. Han crescut també altres sectors emergents que
troben a Barcelona l’oferta de serveis logístics que necessiten.
L’automatització, digitalització i increments generalitzats de l’eficiència de les operacions portuàries han
alliberat espais de càrrega i descàrrega per a d’altres activitats. Amb unes xifres de tràfic similars a les del 2019
en contenidors, cotxes i granels, es necessita menys espai per gestionar-les.
El Port de Barcelona ja no és només un port marítim. És un hub de coneixement logístic i nàutic que ha expandit
la seva activitat fora del port i on l’activitat de manipulació de mercaderies és una més de les moltes activitats
que acull. A banda de la gestió de tràfics de mercaderies hi destaquen especialment les activitats següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generació d’energies renovables
Espais culturals i artístics
Centres de coneixement i formació
Hub de mobilitat elèctrica metropolitana
Centre de distribució de mercaderies d’última milla
Banc de proves de nous models de distribució
Show-rooms de productes i serveis
Zones logístiques amb serveis de pre-comercialització
Tots els mitjans de transport tradicional (marítim, ferroviari i camions) i d’altres nous en progressió
com ara drons, hyperloop, etc
Bona part del transport terrestre és autònom i utilitza combustibles no fòssils
Parcs d’impressores 3-D
Node principal de la xarxa d’economia circular de Barcelona
Hubs per start ups

A la zona portuària hi treballen 50.000 persones fruit sobretot de les noves activitats que ha captat
l’ecosistema innovador del port de Barcelona.
El Port de Barcelona és un dels SMART Logistics Hub de la Mediterrània
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Què ha fet la comunitat logística – portuària de Barcelona per arribar fins aquí?
Planificar nous usos portuaris amb antelació i en col·laboració amb les administracions locals, regionals i
nacionals.
Establir partenariats amb organitzacions privades líders en innovació i agilitat en sectors diversos.
Distingir-se internacionalment com un port avançat tecnològicament i líder en l’aplicació de la innovació
Potenciar activament la recerca i adquisició de talent, la creació de noves empreses de base tecnològica i
l’emprenedoria per tal de crear noves línies de negoci que permetin diversificar l’activitat portuària.
Utilitzar la capacitat financera de l’APB per impulsar nous negocis portuaris
Crear estructures portuàries autònomes i àgils per gestionar i impulsar aspectes clau com són l’energia, la
innovació, l’atracció d’inversions i projectes d’integració social
Potenciar de forma activa la generació energètica dins el recinte portuari i fomentar la transició energètica
liderant el desenvolupament i subministrament d’energia als diferents mitjans de transport.
Descentralitzar el port alliberant espai per a noves activitats i evitant milers de trajectes de camions fins a dins
del port per recollir i lliurar mercaderies. Aquestes es poden dipositar i recollir al Port 2 distribuïts per tot el
territori.
Potenciar les activitats de valor afegit addicionals als serveis portuaris bàsics.
Captar activitat logística-industrial associada a la impressió 3-D i l’economia circular.
DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS DEL PORT DE BARCELONA 2040. ESCENARI VERD
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5.1.3 Escenari TARONJA: Port comercial centrat en un mercat regional fort
El món en taronja
La demanda mundial de transport marítim creix i el factor multiplicador (relació entre transport marítim i PIB)
es posiciona entre l’1 i 1,5%. Aquest creixement però no s’ha generat de manera equivalent en totes les
regions del planeta: mentre el sud-est asiàtic i Àfrica tenen creixements del PIB propers als dos dígits, Europa
ha entrat en una fase d’estancament pronunciat, causada per la demografia estable i la pèrdua de
competitivitat d’alguns sectors industrials que no han estat capaços d’adaptar-se a l’evolució de l’economia
mundial. Europa no s’ha convertit en un gran partner comercial del sud est asiàtic i d’Àfrica i l’eix sud-sud
Àfrica-Àsia és predominant. L’eix-Nord-Sud, Europa-Àfrica és poc rellevant tot i que ha crescut de forma
inevitable donat el gran creixement demogràfic africà i de la demanda de tot tipus de productes de la seva
classe mitjana en expansió.
La indústria europea i el seu sector exterior segueixen mantenint el pes que tenien vint anys enrere tot i que
globalment han perdut importància com a conseqüència del creixement industrial i del comerç exterior de
països emergents com ara Índia, Nigèria i Indonèsia que copen el sector exterior mundial al costat de les grans
potències com són la Xina i els Estats Units i els antics tigres asiàtics que ja són els països més rics del planeta
(Corea del Sud, Singapur, etc.).
Europa no ha liderat la transició energètica al món la qual cosa ha impedit un creixement elevat de la demanda
de transport de segments com són els de les energies renovables, els nous combustibles i els equips de
telecomunicacions. Aquesta manca de lideratge en sectors punters ha limitat la re-industrialització d’Europa.
El comerç electrònic s’ha generalitzat encara més, de manera que més del 50% de les compres es realitzen
virtualment. La penetració del comerç electrònic ha arribat a tots els segments, fins i tot en àmbits com el de
l’automoció i alimentari.
Espanya manté un significatiu sector exportador centrat al nord-est peninsular que s’ha mantingut força
estable. Malauradament també pateix un estancament demogràfic pronunciat i una caiguda industrial de
sector rellevants la qual cosa ha limitat el creixement del sector exterior espanyol. Afortunadament la caiguda
de sectors com ara el del vehicle tradicional, els productes energètics i el siderúrgic ha estat compensada
parcialment per creixements d’altres sectors com ara l’agroalimentari, el dels vehicles elèctrics i el de les
energies renovables. En conjunt el volum d’exportacions de béns espanyols s’ha mantingut força estable amb
lleugers increments interanuals. El sector industrial a Espanya segueix representant aproximadament un 15%
de l’economia concentrat al nord-est peninsular. Catalunya, Aragó i Navarra especialment segueixen sent les
zones més industrials de la península i les que gaudeixen d’un grau d’obertura més elevat de la seva economia.
Les cadenes logístiques s’han sofisticat gràcies a l’ús de la intel·ligència artificial i a la digitalització de tot tipus
de processos associats a la cadena d’aprovisionament i al transport de mercaderies. La competència entre
carregadors i operadors s’ha incrementat i això ha elevat l’exigència en la qualitat, la fiabilitat i la adaptació al
mercat (especialment a les exigències del comerç electrònic) dels serveis logístics i, per tant, dels ports. Les
ofertes portuàries s’han igualat en preus encara més gràcies a l’automatització i digitalització. Això genera
noves exigències als ports en termes de serveis logístics, terminis de lliurament i agilitat que han de complir
per poder fidelitzar el client final, que ha agafat un major control de la seva cadena logística. Els ports només
poden competir amb èxit en aquells mercats en els quals tenen una oferta de serveis altament especialitzada
adaptada a les necessitats dels seus clients i a nivell territorial.
S’han consolidat la ruta del Cap de Bona Esperança i la Ruta Àrtica com alternatives a la del Canal de Suez, i la
connexió ferroviària Àsia-Europa ha crescut també tot i que en percentatges inferiors als que va assolir entre
els anys 2015 i 2020. Alguns serveis marítims euro-asiàtics de forma minoritària però regular eviten la
Mediterrània ja que circumval·len Àfrica i fan una única parada a l’estret de Gibraltar per després prosseguir
cap el nord d’Europa o Amèrica.
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L’oferta portuària a la Mediterrània ha seguit creixent i la competència entre enclavaments portuaris ha
augmentat especialment en tràfics volàtils com el transbordament de contenidors i les autopistes del mar
nord-sud. Els ports del Nord d’Àfrica han captat bona part del transbordament mediterrani. A Espanya, els
ports segueixen competint aferrissadament per un mercat nacional que ha crescut només de forma lleu i que
es concentra en quatre grans àmbits: contenidors amb creixements vegetatius baixos, vehicles elèctrics i de
combustibles fòssils, camions que utilitzen les freqüents i cada vegada més nombroses Autopistes del Mar de
la Mediterrània, granels sòlids sobretot alimentaris i granels líquids d’importació en suau i constant declivi.
El turisme segueix sent un dels principals motors de l’economia espanyola i catalana i davant de la falta de
creixement d’altres activitats econòmiques. La presència de turistes asiàtics, llatinoamericans i africans als
creuers de la Mediterrània representa un percentatge molt significatiu dels visitants.

El Port de Barcelona en TARONJA
El Port de Barcelona està bolcat en el hinterland proper que inclou tot el nord-est peninsular on hi presenta
l’oferta logística-portuària més competitiva tant per contenidors, com per vehicles acabats, granels
alimentaris i ro-ro. Aquesta zona que comprèn bàsicament Aragó, Navarra, la Rioja, Castilla León i Catalunya,
segueix sent el principal generador de comerç exterior marítim espanyol. El valor del comerç exterior que
passa pel port anualment es manté en unes xifres similars a les de l’any 2019.
Pel que respecta a segments de tràfic, s’ha produït un estancament o petit creixement del tràfic de
contenidors, un augment moderat de les autopistes del mar, especialment amb el nord d’Àfrica i una
contracció d’altres tràfics com ara els granels líquids petrolífers que no han estat compensats per tràfics
d’altres combustibles nets alternatius. Han crescut els tràfics agroalimentaris tan a granel com en contenidors
i ro-ro. Ha augmentat sensiblement el tràfic de passatgers de ferris, especialment amb el nord d’Àfrica. El tràfic
de creuers ha crescut moderadament respecte les xifres del 2019. Els vaixells de creuers utilitzen combustibles
més nets i s’endollen a l’electricitat quan estan amarrats al port. La manca de creixements rellevants dels
tràfics de mercaderies ha permès un increment superior del de passatgers.
El Port ha aconseguit descentralitzar part de la seva activitat cap a l’àrea metropolitana. Les entrades i sortides
de camions del port per tant s’han reduït lleugerament respecte les xifres diàries de l’any 2019.
Al Port hi treballen unes 30.000 persones, gairebé un 20% menys que l’any 2019. Moltes tasques s’han
automatitzat i robotitzat i una altra part dels llocs de treball són al port descentralitzat. La proporció més
elevada de gent que treballa al port ho fa a la zona del Port Vell, ja que els magatzems de la zona d’activitats
logístiques també s’han automatitzat gradualment i el port no acull noves activitats lligades a processos
logístics d’alt valor afegit.
No s’han desenvolupat grans pastilles de sòl logístic a l’àrea metropolitana de manera que grans centres
logístiques de marques i retailers mundials i europees i de comerç electrònic xineses, americanes, coreanes i
sud-americanes s’han instal·lat al centre peninsular i a d’altres països europeus.
La millora de l’operativa i descentralització del port allibera espais per alguns projectes puntuals comunitaris
i altres activitats relacionades amb el món marítim-portuari tot i que a grans trets el port s’assembla força al
del 2020.
La zona d’activitats logístiques (ZAL) del port segueix gaudint de percentatges d’ocupació elevats. No hi ha nou
espai logístic a l’àrea metropolitana i els grans operadors logístics segueixen instal·lats a la ZAL per oferir
serveis a la dinàmica industria i distribució catalana i de tot el nord-est peninsular.
El clúster nàutic de Barcelona també es manté, més de trenta anys després de la seva gran expansió a principis
del segle XXI, com una dels més potents de la Mediterrània i d’Europa.
El Port ha mantingut la distribució d’espais del 2020 i cap de les tres grans àrees (port comercial, port vell i
port logístic) ha incrementat substancialment la seva activitat i superfície.
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El Port de Barcelona és un port eficient local amb algunes característiques “SMART”

Què ha fet la comunitat logística – portuària de Barcelona per arribar fins aquí?
Desenvolupar serveis logístics per segments de mercat específics que s’adapten a les necessitats dels clients i
que actuen com a barrera d’entrada d’altres competidors en el hinterland dominat per Barcelona. L’oferta de
Barcelona se centra en la creació de cadenes d’aprovisionament nacionals àgils i que responen adequadament
a les necessitats canviants d’aquest mercat.
Solidificar loferta intermodal de Barcelona amb el nord-est peninsular i fins i tot la seva competitivitat ha
millorat gràcies al transport autònom i la realització de trens més llargs. La intermodalitat ferro-portuària s’ha
mantingut però força estable ja que el mercat no ha crescut. Els principals creixements s’han produït amb
ubicacions molt properes al port.
No trencar les barreres d’accés comercials, infraestructurals i administratives a tercers mercats especialment
França. Tampoc han aconseguit establir partenariats potents amb grans operadors marítims, logístics,
industrials i del sector del comerç electrònic, més enllà dels que ja hi havia vint anys enrere.
Digitalitzar els processos logístics i portuaris adequadament al mateix ritme que el d’altres ports capdavanters
de la regió. L’automatització i robotització s’ha expandit a tot tipus de processos i activitats millorant
l’operativa portuària i reduint els costos de manera similar al que fan els ports del nostre entorn. Barcelona
no és capdavanter en la implementació d’innovacions i proves pilot però segueix l’estela dels ports
capdavanters europeus a bon ritme.
Millorar l’operativa que ha fet que amb un mateix nivell de tràfic de mercaderies es necessiti menys espai de
manera que l’ocupació de les concessions dedicades al tràfic de mercaderies s’ha reduït respecte la que hi
havia vint anys enrere.
No desenvolupar noves infraestructures ni incrementar la capacitat de les existents per a acollir i gestionar
nous tràfics de mercaderies gràcies a aquesta millora de l’eficiència i de l’operativa.
Reforçar la presència comercial del port al hinterland europeu i espanyol i al foreland (Àsia, Àfrica i
Llatinoamèrica).
Col·laborar efectivament amb els ports més propers per evitar la canibalització entre ofertes portuàries i la
duplicació d’infraestructures innecessàries especialment de terminals intermodals i de contenidors.
Incrementar la competitivitat de la ZAL gràcies a una contenció dels preus i la construcció de magatzems
autosuficients energèticament i 100% renovables, de manera que el desenvolupament de noves ofertes
immologístiques al Mediterrani peninsular no ha implicat una baixada dels nivells d’ocupació de la ZAL que
segueix sent proper al 100%.
Completar el Clúster nàutic de Barcelona amb la incorporació d’una potent oferta de formació i innovació
associada al sector ubicada a dins mateix del port i que s’ha convertit en un referent internacional.
Permeabilitzar i fluïditzar la transició entre el port i la ciutat de manera que la convivència entre els dos àmbits
ha estat positiva.
Cedir a la ciutat espais sense ús per la reducció de l’activitat logística com a conseqüència de la millora en
l’operativa.
Captar nous tràfics de sectors emergents que han pogut compensar només parcialment d’altres en declivi.
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DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS DEL PORT DE BARCELONA 2040. ESCENARI TARONJA
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5.1.4 Escenari VERMELL: Port decadent en un entorn d’híper-competitivitat
El món en vermell
Els tràfics mundials de mercaderies, malgrat el creixement de les classes mitjanes a l’Àfrica, el Sud Est Asiàtic
i el sub continent indi, s’alenteixen. La desmaterialització de l’economia i la caiguda demogràfica als països
més avançats, inclosa la Xina, compensen l’increment del consum de les economies de l’hemisferi sud. El canvi
climàtic és un factor determinant en hàbits de compra de les societats més avançades que prioritzen
l’adquisició de productes locals o, directament, decideixen comprar menys béns. A Europa i Espanya aquesta
disminució del consum per una combinació de declivi demogràfic, consciència mediambiental i
desmaterialització de l’economia, redueix encara més el transport de mercaderies. A més, la caiguda de
sectors industrials amb problemes de competitivitat com són els de l’automoció, energètic i siderúrgic, no es
compensa per sectors emergents com ara la digitalització, l’agroalimentari i la mobilitat elèctrica. L’expansió
de noves formes de producció com la impressió 3D, l’economia circular i la miniaturització de determinats
béns també contribueixen a la reducció de la demanda de transport marítim mundial.
La sortida traumàtica del Regne Unit, la crisi del Covid-19 i l’estancament econòmic han trasbalsat l’estabilitat
de la de la Unió Europea (UE) que ha patit crisis sistèmiques els darrers anys que han paralitzat les institucions
comunitàries i han limitat la capacitat d’influència d’Europa al món. Les polítiques populistes i proteccionistes
s’incrementen al declinant bloc occidental com a resposta al seu menor pes a escala internacional i la pèrdua
de competitivitat de la seva indústria.
El creixement de la població es concentra a l’Àfrica i el sud-est asiàtic. La classe mitjana s’hi ha desenvolupat
enormement i una part substancial de la capacitat productiva i de la inversió s’ha traslladat cap al sud en
detriment del continent europeu i, en general, l’hemisferi nord. La UE a més ha estat incapaç de convertir-se
en un partner comercial rellevant d’Àfrica i el sud est asiàtic de manera que les empreses europees no s’han
beneficiat de manera significativa del creixement de les classes mitjanes asiàtiques i africanes.
Les noves rutes de transport que competeixen amb la de Suez (Àrtic, Cap de Bona Esperança i ferroviari ÀsiaEuropa), han fet baixar els fluxos de comerç mundial cap al sud, de manera que el Mediterrani ha perdut bona
part de la seva centralitat marítima. La relació Àsia-Àfrica s’ha consolidat com la primera intercontinental del
planeta i ha comportat un traspàs de serveis del canal de Suez al del Cap de Bona Esperança. Els vaixells tot
sovint utilitzen també aquesta ruta per prosseguir cap a Europa evitant entrar al Mediterrani.
Espanya, ofegada pel deute públic i per la pèrdua de productivitat per la manca d’innovació i lideratge
tecnològic perd pes industrial i aquest se situa per sota del 10% de l’activitat econòmica. La piràmide
demogràfica ha seguit envellint i després de l’estancament de la població a la segona dècada del segle, aquesta
ha començat a baixar lleugerament però ininterrompudament.
La reducció del comerç exterior marítim europeu i espanyol xoca amb la política expansionista que els ports
de la Mediterrània han mantingut les darreres dècades, amb fortes inversions per incrementar la seva
capacitat que ara s’han mostrat innecessàries. La combinació de la contracció de tràfics i sobre-capacitat
portuària ha provocat una davallada de preus, una caiguda de marges i una pèrdua de rendibilitat que ha
provocat fallides de concessions i d’autoritats portuàries de manera que als ports peninsulars i floreixen espais
buits i la gestió d’alguns ports ha estat assumida directament per Puertos del Estado.
La resta d’actors logístics i portuaris més enfocats al mercat europeu pateixen les grans inversions realitzades
en el passat per incrementar capacitat: inestabilitat de les aliances marítimes, lluita salvatge per bookings amb
la baixada conseqüent d’ingressos, pèrdua de rendibilitat de les navilieres i operadors de terminal, desaparició
d’operadors, empreses endeutades en mans de fons financers i empreses-estat, etc.
L’impuls decisiu en la digitalització ha agreujat el problema: la automatització i robotització de les activitats és
enorme i la diferenciació en termes de servei pràcticament irrellevant, quan a més tothom competeix per un
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pastís més petit. L’operativa portuària s’ha convertit en una commodity, amb moltes terminals amb una oferta
tecnològica similar competint per preu entre elles i fàcilment intercanviables.
La ZAL ha perdut part del seu atractiu davant la reducció del pes industrial i la manca de capacitat de distribució
a tres països i el seu nivell d’ocupació se situa entorn del 70% amb magatzems a meitat de funcionament i
dificultats per fer front al pagament de les rendes de lloguer.

El Port de Barcelona en vermell
El port de Barcelona pateix greument la reducció del comerç exterior marítim espanyol i de la demanda
associada de transport marítim i logística. Tot i això, gràcies a la diversificació el port no s’enfonsa del tot. Les
dimensions del vessant comercial es redueixen per la manca d’activitat i espais lliures del port que deixen les
mercaderies, són colonitzades per instal·lacions relacionades amb el lleure i el turisme. El Port també ha acabat
cedint espais a la ciutat per a desenvolupar-hi serveis comunitaris i zones d’esbarjo. El valor del comerç
exterior que transita pel port ha baixat ostensiblement i és un 30% inferior del que era l’any 2019.
Els clients del port comercial es concentren de forma exclusiva a Catalunya, Aragó i la resta de Comunitats
Autònomes del nord-est peninsular. L’existència malgrat tot d’un entorn industrial rellevant tot i que més petit
que el 2019 i d’un nucli poblacional important a l’àrea metropolitana garanteixen un cert nivell d’activitat
comercial dedicada a les mercaderies ja que aquestes zones segueixen mantenint una important activitat
d’importació i exportació.
Altres ports peninsulars, i també ports de tercers països, presten serveis eficients al hinterland del port i ens
arrabassen quota de mercat, especialment a mesura que ens allunyem de la línia de costa.
Al Port hi treballen poc més de 25.000 persones, la gran majoria a la zona del Port Vell. La digitalització i la
automatització han fet caure els llocs de treball dedicats a l’operativa logística-portuària de forma manifesta i
tampoc es detecta una clara millora qualitativa en l’oferta laboral. Barcelona no destaca en activitats
d’innovació i és un port més en el procés de digitalització lluny dels enclavaments portuaris que lideren els
processos de digitalització i que són camp de proves pilot. A Barcelona les innovacions arriben anys després
de la seva implantació als ports capdavanters europeus i sovint, fins i tot espanyols.
La comunitat portuària s’ha reduït, contracció que ha afectat especialment a les empreses petites i mitjanes.
Els marges i la rendibilitat s’han reduït en tot el sector logístic.
Les concessions portuàries al port comercial canvien de mans sovint entre fons especulatius i són habituals els
concursos i fallides davant la caiguda de marges generalitzats per la contracció de la demanda.
L’única secció del port que ha mantingut els nivells d’activitat previs a la crisi del Covid-19 vint anys enrere, és
el del clúster nàutic que segueix ocupant les mateixes instal·lacions que aleshores.
El Port de Barcelona no ha aconseguit ser un SMART Logistics hub i és només un punt de pas de mercaderies
residual en el context regional i fins i tot espanyol

Què ha fet la comunitat logística – portuària de Barcelona per arribar fins aquí?
No trencar les barreres comercials, infraestructurals i administratives que han impedit posicionar l’oferta
logística-portuària de Barcelona més enllà dels Pirineus.
No atraure a Barcelona la majoria d’actors principals de la logística i del transport marítim internacional, i els
interessos, inversions i concessions, que hi tenen alguns d’ells, són secundaris en la seva cartera de negocis i
sovint prescindibles i intercanviables en processos de negociacions.
No posicionar Barcelona com una peça clau de la BRI. Els grans operadors marítims asiàtics i africans no hi són
presents.
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No aconseguir que Barcelona hagi fet de pont entre Àsia i Llatinoamèrica i ni el sector públic ni el sector privat
compti amb presència comercial permanent destacable als països sudamericans. Tampoc a l’Àfrica. Els serveis
de SSS amb el nord d’Àfrica segueixen sense ser utilitzats massivament pel transport de mercaderies.
No apostar per la innovació de manera contundent i pel lideratge en aquest àmbit a la Mediterrània. Barcelona
ha implementat les innovacions tecnològiques, medi ambientals i operatives molt temps més tard que els
ports més avançats de la regió.
No participar activament en la transició energètica i d’altres ports han assumit el lideratge en
l’aprovisionament de nous combustibles i de gestió de volums de mercaderies associats a aquest nou sector.
No aconseguir descarbonitzar l’activitat portuària i la major part de vaixells que han escalat al port segueixen
utilitzant combustibles fòssils i molts d’ells no es connecten a la xarxa d’electricitat durant el seu amarrament.
No aconseguir descentralitzar l’activitat portuària i el desenvolupament previst de terminals intermodals estil
Port 2 connectades mitjançant shuttles ferroviaris nocturns no s’ha produït. La terminal de Llagosta encara no
s’ha construït i segueix operant deficientment la de Granollers i la del Penedès està infrautilitzada.
No aconseguir elaborar ofertes de valor atractives per als nous segments de mercat en creixement com són
la mobilitat elèctrica col·lectiva i personal, les telecomunicacions, les energies renovables i el comerç
electrònic en general. La situació ha estat especialment dramàtica en el camp de la mobilitat elèctrica.
Barcelona és un port intranscendent en aquest àmbit i per tant no ha pogut substituir amb tràfics de cotxes i
vehicles personals elèctrics la caiguda dramàtica del tràfic de vehicles nous com a conseqüència del tancament
de plantes de producció o la seva transformació cap a la mobilitat elèctrica.
No compensar la caiguda de tràfics històrics (líquids a dojo petrolífers, automòbils d’exportació, etc.) per
tràfics nous.
No aconseguir teixir aliances i complicitats amb la resta d’administracions locals i regionals que aspiren a
traslladar activitat logística fora de l’àrea metropolitana en benefici d’altres usos ciutadans.
No aconseguir activar nou sòl logístic a la primera i segona corones metropolitanes. En canvi, les zones
logístiques d’altres zones d’Espanya i del sud d’Europa han crescut substancialment.
No ser efectiu en les campanyes comunicatives del port, i que aquest sigui percebut per la ciutadania com un
espai poc modern i atractiu i no aconsegueix per tant captar talent ni motivar laboralment les noves
generacions.
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DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS DEL PORT DE BARCELONA 2040. ESCENARI VERMELL
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5.1.5 Conclusions de l’anàlisi d’escenaris
Convertir Barcelona en el SMARTEST Logistics Hub de la Mediterrània, és a dir, el Hub Logístic més Sostenible,
Multimodal, Àgil, Resilient i Transparent de la Mediterrània, pot semblar un repte massa agosarat per alguns
i massa senzill per d’altres. Es pot pensar que no hi ha gaires ports a la regió de les dimensions i diversitat de
Barcelona i que per tant és un repte relativament senzill d’assumir. Com hem vist però, les ofertes portuàries
tendeixen a igualar-se i els intensos processos de digitalització, automatització i robotització de tot tipus
d’activitat eliminen les diferències en agilitat, flexibilitat, transparència i costos. Tot i que Barcelona,
conjuntament amb algun port Italià vehicula un volum de comerç exterior superior en valor al de la resta de
ports mediterranis, el volums de mercaderies clarament superiors que gestionen altres ports els hi permet
gaudir de millors d’economies d’escala i per tant de poder incrementar la pressió en els costos portuaris. Molts
d’aquests ports, a més, concentren més centres de decisió de grans operadors marítims que Barcelona.
Cap d’aquests ports mediterranis disposa encara dels avantatges competitius en matèria de gestió logística
dels quals gaudeix Barcelona: una conurbació de cinc milions d’habitants, veïnatge d’un port i un aeroport
amb altíssimes connectivitats internacionals i zones logístiques annexes que sumen més de quatres-centes
hectàrees. Cap d’ells tampoc, disposa d’un teixit d’operadors logístics petits, grans, nacionals i internacionals
especialitzats en segments d’alt valor industrials i de distribució.
Partint d’aquests avantatges competitius cal triar, doncs, aquelles accions que més ens acostin als escenaris
desitjats (verd i blau) i ens allunyin dels altres, del vermell sobretot. Sent conscients òbviament que el Port en
el seu conjunt pot incidir només lleugerament en l’orientació futura del què hi passa i que hi tenen molt més
impacte les macro-tendències globals i regionals. Com hem vist en el IV Pla Estratègic 2021-2025, el sector del
comerç exterior europeu es troba en un punt d’inflexió que contribuirà a conformar un nou sistema logístic
europeu també.
Com hem vist al llarg del Pla Estratègic i en els quatre escenaris descrits, hi ha una sèrie d’elements comuns
imprescindibles per assolir els escenaris desitjats, sigui quina sigui l’evolució de les principals tendències
identificades en el procés d’elaboració del Pla Estratègic.
Diferenciar l’oferta portuària mitjançant la innovació i digitalització. Ser els primers, els més agosarats i els
més potents en la implementació d’innovacions amb l’objectiu d’incrementar l’agilitat, flexibilitat, resiliència,
transparència i reducció de costos dels serveis logístics. Esdevenir un port pilot de noves tecnologies i
innovació.
Diversificar l’activitat per resistir millor a les crisis globals i sectorials. Aprofitament adequat dels espais
disponibles que generarà la contenció del tràfic marítim europeu i la major eficiència de les operacions. La
diversificació pot anar dirigida exclusivament cap al sector logístic (immologística avançada, activitats de precomercialització, postponement i distribució urbana) o ampliar-ne el radi amb noves activitats que tot i no ser
purament logístiques siguin compatibles i generin sinèrgies amb el sector. Entre aquestes destaquen els hubs
d’innovació i coneixement, la generació d’energia, l’economia circular i la impressió 3D.
Partenariats amb operadors globals potents. En tots els segments cada vegada dominen més el mercat grans
operadors multinacionals que sovint s’alien entre ells per prendre decisions sobre inversions i encaminament
de mercaderies. Cal buscar els socis adequats per a cadascun d’aquests sectors, així com consolidar el
posicionament inversor i de mercat d’aquests operadors globals al port.
Prioritzar projectes d’alta rendibilitat econòmica. La contenció prevista dels ingressos generats pel tràfic de
mercaderies marítim obliga a la Comunitat Logística Portuària de Barcelona i a les administracions implicades,
a seleccionar d’entre les noves activitats, i quan això sigui compatible amb el core businees del port, aquelles
que generin més ingressos.
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Liderar la descarbonització del transport i la logística. La transició energètica, al menys a Europa, és ja una
realitat i els propers anys s’intensificarà. Per raons, mediambientals, comercials, de marketing i de sentit comú,
el hub logístic de Barcelona ha de participar activament d’aquesta transformació. Ser pioner en aquest sector
serà un element diferencial enfront de la societat i dels nostres clients de valor incalculable.
Fomentar nous partenariats locals. Intensificar la col·laboració amb els “titulars” dels altres avantatges
competitius de Barcelona. Aeroport, operadors logístics amb presència a Barcelona i gestors de parcs logístics.
Orientar-se al client de la mercaderia. Intensificar la relació amb armadors, operadors logístics i carregadors
per estar sempre al dia de les seves necessitats i aspiracions. Això permetrà per exemple, poder elaborar
ofertes logístiques de valor per segments emergents.
Crear estructures de gestió autònomes i més dinàmiques dels elements crítics de la competitivitat del port:
innovació, gestió del coneixement, energia, multimodalitat i atracció d’inversions,. L’APB ha de liderar el
desenvolupament d’aquestes activitats ja que el sector privat no pot per manca de dimensions o interès
primigeni, però no pot fer-ho amb l’estructura pública actual massa rígida. Cal crear estructures específiques
per impulsar aquestes activitats, sense que això generi duplicitats amb organitzacions ja existents ni agències
desvinculades del dia a dia del port.
Aprofundir en els mecanismes de seguretat, prevenció i control de persones, mercaderies, instal·lacions i
de l’entorn mediambiental. Cal en la mesura del possible cap a un port 100% segur aprofitant sobretot els
mitjans digitals a disposició. Consolidar la cyberseguretat per garantir que els nous modes de transport
autònom i la operativa del port sigui eficient i segura.
Aprofitar les sinèrgies potencials amb la ciutat en diversos camps, com ara la mobilitat elèctrica, tecnologies
digitals,el turisme i distribució urbana La col·laboració amb la ciutat es imprescindible malgrat les divergències
que puguin haver-hi en moments puntuals.
Aprofundir en la competitivitat dels serveis logístics i portuaris al hinterland del nord est peninsular,
especialment en matèria d’intermodalitat, transport autònom, terminals interiors i tràmits administratius.
Sigui quin sigui l’escenari, seguirà sent el mercat principal del port en contenidors, cotxes, autopistes del mar.
La competitivitat dels serveis del Port de Barcelona per les empreses catalanes i de l’Aragó, Navarra, La Rioja,
Castilla León (i també Sud de França) ha de ser sempre la principal preocupació de la comunitat logísticaportuària de Barcelona.
Promoure el desenvolupament de serveis marítims i logístics adreçats al mercat africà, sud est asiàtic i subcontinent indi. Cal incrementar-hi la presència comercial, els serveis marítims i els projectes de col·laboració.
Al mateix temps cal aprofitar la capacitat de fer de pont que té Barcelona entre aquests mercats i Amèrica
Llatina.
Promoure l’activació de sòl logístic i la pedagogia sobre la importància del sector per a la generació
d’ocupació. Els avantatges competitius de Barcelona, no serveixen de res sense l’existència de sòl al qual es
puguin instal·lar nous operadors, clients i industries.
Finalitzar les grans infraestructures pendents. Especialment les ferroviàries i el trasllat d’activitat comercial
de contenidors cap al sud amb l’objectiu de ser un port més sostenible i plenament integrat amb la ciutat.
Descentralitzar el port. Expandir l’activitat del port fora de les seves fronteres naturals, en matèries com el
Port 2, la immologística, la mobilitat i les terminals interiors.
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5.2 Objectius estratègics 2040
La implementació d’aquestes actuacions convertiria el Port en un espai amb els següents atributs principals:
Plataforma logística regional

Hub multipaís de distribució logística SMART, la capital logística de la Mediterrània.
Centre de serveis logístics principal del sud d’Europa al comerç electrònic, mobilitat
elèctrica, gran distribució, automoció, electrònica, moda, etc.

Hub intermodal europeu i
peninsular

Node principal del transport terrestre de mercaderies, especialment ferroviari i de
transport autònom tant per tràfics marítims com continentals.

Hub de combustibles
alternatius nets

Generació, emmagatzematge i subministrament d’energia renovable mitjançant el
vector d’hidrogen “verd”. Barcelona i el port són una de les capitals europees de la
producció i aprovisionament d’hidrogen “verd”.

Hub de manufactura
additiva aplicada a les
cadenes logístiques

Centre d’indústries d’impressores 3D amb alt valor afegit pel pas de mercaderies.
Barcelona es converteix en part de la cadena de producció dels bens de consum
aportant la customització final dels productes.

Hub d’economia circular

Ecofactoria que gestiona l’energia i els residus de manera eficient, fent que el pas de
les mercaderies i passatgers pel port tingui una petjada de carboni 0 o fins i tot amb
un balanç positiu, contribuint així a la descarbonització de les cadenes logístiques.

Hub intermodal autònom

Infraestructura completament connectada pel vehicle autònom de mercaderies i
passatgers. En algunes àrees fins i tot està segregat del tràfic convencional per
garantir l’eficiència i seguretat.

Centre DUM metropolità
associat a la ZAL

Hub metropolità de distribució urbana de mercaderies amb vehicles sostenibles,
convencionals i autònoms.

Hub d’innovació i formació
en robòtica i automatització

Hub d’innovació i formació en robòtica per programar, controlar i mantenir els
autòmats digitals (RPAs) i físics (vehicles autònoms, maquinària i altres robots)

Districte tecnològic de
l’Economia Blava

El Port Vell s’ha posicionat com a nou districte tecnològic vinculat a l'economia blava
mitjançant la concentració de centres de formació d'alt nivell, hubs d'incubació i
acceleració de start-ups i l'atracció d'empreses i talent per aportar innovació i valor a
tota l'activitat portuària, marítima i logística en general.

Gestió conjunta de ports
situats a la mateixa façana

Els dos ports més importants de la façana marítima catalana (Barcelona i Tarragona)
han desenvolupat una estratègia conjunta i de col·laboració per millorar el
desenvolupament sostenible (econòmic, mediambiental i social) del seu entorn

Port descentralitzat

Transport autònom sostenible i en combois per transportar la mercaderia fins als Port
2 pròxims de la indústria i el consum. Aquests combois són complementaris als serveis
ferroviaris freqüents, nombrosos i de gran capacitat.

Port ciutat més integrat i
extens

S’ha doblat l’espai de port- ciutat en relació a la superfície que ocupava al 2019. Com
a conseqüència, el port ha deixat de ser una barrera física per a la mobilitat en el front
marítim barceloní i s’ha convertit en un nou centre metropolità d’activitat econòmica
i de lleure.

100% Igualtat de gènere

Igualtat de gènere 50/50 tant en càrrecs directius com en l’ocupació total del port
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5.3 Cronologia
Una cop analitzats el possibles escenaris del Port per l’any 2040, s’ha definit un full de ruta en el qual s’il·lustren
les tendències de context a nivell internacional a l’esquerra i les diferents fites i esdeveniments que es veuran
al Port de Barcelona en el període 2020-2040, a la dreta.
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5.4 Mapes de l’evolució d’usos del Port de Barcelona
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