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IMPACTE 
ECONÒMIC

68.700 MEUR (2020) en valor de les 
mercaderies
3.531 MEUR d’aportació anual a 
l’economia
1,7% PIB de Catalunya

IMPACTE 
SOCIAL

500 empreses i 37.000 llocs de 
treball directes
250.000 llocs de treball directes, 
indirectes i induïts
7,1% de l’ocupació de Catalunya

IMPACTE 
AMBIENTAL

Les emissions de CO2 de l’activitat 
portuària representen el
0,72% del total de Catalunya

El Port de 
Barcelona avui
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El Port de 
Barcelona avui

OBJECTIUS 
AMBIENTALS

2030
reducció del 50% de les emissions 
dels GEH

2050
port neutre en carboni

1. Transició energètica

 Electrificació de molls

 Pla de generació d’energies 
renovables

 Nous combustibles

 Bonificacions ambientals a la 
comunitat portuària

2. Mobilitat sostenible

 Estratègia intermodal

Més quota ferroviària

 Ambientalització de flotes

Més transport públic

3. Economia circular

 Reutilització de materials de 
dragatge 

 Tractament de runes

 Ús d’àrids siderúrgics

 Recollida i tractament de residus 
líquids oliosos dels vaixells

 Pla d’aprofitament del fred de la 
planta de regasificació

 Pla d’utilització de biogàs 
procedent de llots de depuradora 
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El Port de 
Barcelona avui

OBJECTIUS 
AMBIENTALS

2030
reducció del 51% de les emissions 
de NOx

reducció del 24% de les emissions 
de PM2,5

reducció del 25% de les emissions 
de PM10

1. Electrificació de molls

 Reduirà un 51% les emissions 
contaminants en òxids de nitrogen 
(NO2) i un 25% les de partícules en 
suspensió

2. Aposta pel GNL

 Pràcticament elimina les 
emissions d'òxids de sofre (SOx) i 
partícules en suspensió (PM) i 
redueix més d’un 80% les emissions 
d'òxids de nitrogen

3. Vaixells zero emissions

 Navilieres com el Grup Grimaldi, 
han posat en servei naus amb 
sistemes de bateries a bord per no 
emetre gasos a l’atmosfera quan 
estan atracats a port
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225.996

243.605

262.379

249.751

264.931

2016 2017 2018 2019 2020

Tràfic ferroviari 
al Port de 
Barcelona

2020
264.931 CONTENIDORS • VAR +6,1%

QUOTA FERROVIÀRIA
15% DE CONTENIDORS • 42% DE VEHICLES



Tràfic ferroviari 
al Port de 
Barcelona
El tràfic ferroviari del Port de Barcelona va 
suposar l’any 2020 treure de la carretera
175.000 camions, és a dir, 700 camions diaris.

Aquesta eliminació de trànsit viari l’any 2020 va 
permetre estalviar 42.700 tones de CO2, 
deixant de cremar 14 milions de litres de 
combustible.

En els darrers 10 anys hem tret de la carretera 2,8 
milions de trajectes de camions.

* Metodologia de Càlcul d’Emissions validada i certificada per TÜV Rheinland.
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Noves
infraestructures 
ferroviàries

Altres obres al Corredor Mediterrani: 10 apartadors 
ferroviaris de 750 metres de longitud en l'eix 
Barcelona-Saragossa.

Nous accessos viari i ferroviari al Port de Barcelona.

Node ferroviari :
 Terminal de ferroutage
 Terminal Intermodal

- Terminal C/D
- Terminal E/R

 Terminal Nou Llobregat
 Terminal Moll Prat 
 Terminal C

• Inversió pública estimada pels nous accessos viari i ferroviari i 
les terminals d’expedició i recepció: 600 milions d'euros.

• Amb efectes a Morrot, Can Tunis i La Llagosta.

• Inversió pública estimada: 30 milions d'euros.



8 Formen part del Corredor Mediterrani

Instruments:
1. Pla Director Urbanístic de la Terminal 
Logística Intermodal del Port de 
Barcelona
 Àmbit supramunicipal
 Possibilita la implantació de les 

terminals
2. Protocol per a la construcció dels 
nous accessos sud, viari i ferroviari 
(octubre 2020)
 Dos grups de treball

Noves
infraestructures 
ferroviàries



9 Formen part de les terminals 
ferroviàries definides a l’Estratègia 
Logística de Catalunya:
 Clau per reforçar la competitivitat 

de Catalunya i del seu teixit 
productiu

 Posicionament més competitiu 
del Port a nivell de ciutat, estat i 
internacional

Noves
infraestructures 
ferroviàries
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Node del Corredor Mediterrani

Inclou: terminals de ferroutage i de C/D i 
E/R i Terminal Nou Llobregat

Afecta a 68,8 ha de superfície

Objectiu: transvasament anual de la 
carretera al tren de 400.000
CONTENIDORS i 46.000 SEMIREMOLCS

PDU de la
Terminal Logística 
Intermodal del
Port de Barcelona

Reubiquem 20,84 ha de zones verdes
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PDU de la
Terminal Logística 
Intermodal del
Port de Barcelona

 La integració territorial de les noves 
infraestructures

 El seu ús per a activitats logístiques i de 
transport

 La funció ambiental i social dels nous 
espais públics

Garanteix

 Urbanísticament els espais públics verds

Regula i ordena

 La creació del Corredor Verd Parc Agrari 
del Llobregat – Parc de Montjuïc

Facilita

Planejament vigent

Proposta PDU
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Calendari

1 2 3 5

18 de novembre de 2021  
Durada: 3 mesos

Inici de la participació 
ciutadana

Inici de la tramitació 
ambiental

2022

Aprovació
inicial

Desembre 2022

Tramesa expedient avaluació 
ambiental complert

Primer trimestre 2023

Aprovació definitiva per part de la 
Comissió de Territori de Catalunya

4

Novembre de 2021         
Durada: 7 mesos
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