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Escenari 2020: DecarbonisationEscenari 2020: retard en el desenvolupament de 
les infraestructures del sud d’Europa

� Els anàlisis del Port de Barcelona mostren que les emissions europees de CO2 pels tràfics 
provinents d’Àsia es veurien incrementades entre un  160% i un 199% en els propers 
10 anys si no es pren cap mesura. 

� Si les mesures de reducció d’emissions de CO2 (internalització de costos externs,...etc) es 
converteixen en una prioritat i les infraestructures del Sud són una alternativa real pels 
fluxos de mercaderies, aquest increment es reduiria a la meitat.

Sistema de Informació del Mercat 
del Port de Barcelona

Càlculs realitzats amb el 

La importància del mediterrani en el comerç internacional
Comparativa futures emisions CO2 a Europa



• El Corredor Mediterrani ha estat inclòs 
com a corredor numero 3.

• D’acord amb la proposta de la Comissió, 
connecta la costa mediterrània 
espanyola amb Perpignan, Lyon, Torino, 
Milà, Venècia, Liubliana i Budapest .

• La connexió ferroviària del port  de 
Barcelona ha estat inclosa com a projecte 
prioritari així como la millora de la línia 
ferroviària existent entre França i 
Espanya

La importància del mediterrani en el comerç internacional
La nova xarxa TEN-T
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L’estrategia del Port de Barcelona
El Port de Barcelona com a  hub logístic Euro mediterrani



Més superfície, més capacitat:

Nova terminal 
Prat: Hutchison

Expansió     
terminal de 

contenidors TCB  

Les dues terminals de contenidors, TCB i Hutchison, estan expandint la seva superfície i 
oferiran una capacitat total de més de 4,5 milions TEU a partir de finals del 2012

2008 2012 Ampliació 
finalitzadaCapacitat/any

Tones
Contenidors (TEU)

50 milions
2,6 milions

85 milions
4,5 milions

130 milions
10 milions

Ampliació del Port i de la ZAL
Expansió de les Terminals del port i la ZAL Prat

ZAL Prat Terminal SSS
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El tràfic ferroviari de contenidors del Port de
Barcelona s’ha incrementat significativament en
els darrers anys, assolint l’11% al Desembre
2011.

L’objectiu és assolir el 23%

Tràfic ferroviari 2011 (% var. 2010)

Contenidors 146.685 TEU +41%

Vehicles 165.247 Ud +29%

Granels 469.742 tn +43%

Objectiu de l’estratègia ferroviària: 

• Millora de les connexions ferroviàries del Port amb  el hinterland

• Desenvolupament del hinterland cap el centre i sud d’Europa

• Ampliar els serveis ferroviaris

Connectivitat 
Increment del tràfic ferroviari
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Connectivitat 
Tràfic ferroviari de granels del Bages amb el port de Barcelona 

Evolució tràfic ferroviari de granels
Bages-Port de Barcelona

Es tracta bàsicament de tràfic de potasses que 
s’exporten principalment a India, Països 

Baixos, Brasil i Israel a través del Port.

Aquet tràfic va assolir el seu màxim dels 
darrers anys al 2011, amb 375.613 tones i un 
increment del 106% respecte al 2010. 

1er 
trimestre

Port de Barcelona

França i resta d’Europa

Madrid i Lisboa

Actualment el transport es realitza en 
ample mètric. 

Súria



Terminal marítima interior: centre de serveis, integrat amb el Port i la xarxa portuària. Les 
primeres iniciatives són tmZ, tmT i tmC (Madrid Centre-Azuqueca).

� Neutralitat de l’explotador de la terminal cap als operadors portuaris o locals.

� Orientació al PB. La terminal ofereix serveis als tràfics que passen pel Port de Barcelona. 

� Integració operativa i comercial amb el PB. Generar “productes” i 
valor al client.
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Orientació al client
La xarxa del Port de Barcelona (1)



Corredors europeus

Corredors mediterranis

Projectes

� Actuacions infraestructurals 
i nous serveis

Terminals marítimes interiors: 
centres de serveis integrats al 
Port i a la xarxa portuària

Terminals ferroviàries

Gestió d’operacions

� Facilitació d’organització de 
noves cadenes de transport. 

Orientació al client
La xarxa del Port de Barcelona (2)



� Fiabilitat: els clients i operadors logístics necessiten saber que la seva 
planificació (lead time...) s’acomplirà, tenint en compte també les inspeccions.

� Rapidesa: reducció del temps de permanència de les mercaderies en el port en la 
mesura del possible.

� Transparència: els clients necessiten saber què està passant amb la seva 
mercaderia i perquè.

� Intermodalitat: alternatives de medis de transport. 

� Productivitat: en termes de productivitat neta de les grues de 
càrrega/descàrrega de bucs, en nº de moviments per hectàrea en les terminals 
de contenidors, etc.

� I preu competitiu ! 

Orientació al client
Donar resposta al que necessiten els clients del Port



EQ
Port de Barcelona

Orientació al client
Serveis de Valor Afegit de l’Autoritat Portuària (1)

Portic es el Port Community System del Port de Barcelona. Permet 
millorar la competitivitat de les empreses de la Comunitat Portuària 
a través d’una plataforma tecnològica que facilita la seva interacció

L’Equip de Qualitat (EQ) intervé en la detecció de danys i faltes a la 
mercaderia i en el precinte i recolza els serveis d’inspecció. Controla 
les intervencions i facilita la informació relativa a incidències. Actua a 
TCB, Tercat, el PIF, Autoterminal i Setram

Efficiency network és la marca de qualitat del Port de Barcelona. Les 
empreses adherides a la marca assumeixen uns compromisos de 
qualitat en el servei a través d’un conjunt d’indicadors definits



EQ
Port de Barcelona

Orientació al client
Serveis de Valor Afegit de l’Autoritat Portuària (2)

El SAC (Servei d’Atenció al Client) és el vincle entre el mercat i el port. 
Actua com a punt de promoció, tramitació de queixes, sol·licituds 
d’informació, resolució d’incidències, etc

L’APB ha començat a desenvolupar tasques d’assessoria logística per 
aquells clients finals que desitgin millorar la seva logística, proposant 
alternatives més competitives que les habituals

Serveis d’informació orientats a importadors i exportadors. 
Recentment s’ha iniciat la formació in company.

Servei d’informació sobre el CO2 generat per les cadenes logístiques 
del client i assessorament sobre alternatives més eficaces des del 
punt de vista mediambiental.



Certificar la Xarxa d’Eficiència significa oferir als seus clients

Seguretat dels béns, transparència i fiabilitat de les operacions

L'eficiència de la xarxa és un compromís amb la qualitat i l’eficiència del 
servei entre les empreses i institucions involucrades en el transport marítim 
en el Port de Barcelona.

És una eina de suport per promocionar el Port de Barcelona i els seus 
operadors.

És un sistema que promou la millora dels processos d’efic iència en el 
Port. 

Orientació al client
Marca de Qualitat de Barcelona: Xarxa Eficient



www.portdebarcelona.es

Gràcies.


