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El Port de Barcelona creix un 23% en tràfic total i un 
21% en contenidors fins al mes de febrer 
 
La instal·lació registra increments de dos dígits en tots els segments d’activitat 
 
El tràfic total del Port de Barcelona ha crescut un 23% durant els dos primers mesos de l’any, fins 
assolir els 10,7 milions de tones de mercaderies. La bona evolució de resultats ha estat generalitzada 
en aquest inici d’any, ja que tots els segments d’activitat han registrat augments de dos dígits. 
 
Fins al mes de febrer el Port de Barcelona ha canalitzat 514.499 TEU (un TEU equival a un contenidor 
de 20 peus), xifra que suposa un increment del 21,3% respecte al mateix període de l’any passat. Tot 
i que el major impuls ha estat experimentat pels contenidors de transbordament (aquells que són 
descarregats per tornar-se a embarcar cap a la seva destinació final) el comerç exterior també manté 
un important dinamisme. Així, mentre que l’activitat de transbordament ha crescut un 54%, els 
contenidors d’exportació han avançat a un ritme del 13% (fins assolir els 126.359 TEU) i els 
d’importació han augmentat un 6% (93.862 TEU). 
 
Per mercats, els països que més han crescut en els seus intercanvis amb el Port de Barcelona 
destaquen per la seva diversitat geogràfica: els Emirats Àrabs (+20,5%), Algèria (+48%), els Estats 
Units (+14%), la Índia (+12%), Mèxic (+19%), el Marroc (+14%) i Vietnam (+27%).  
 
Els líquids a granel es mantenen a l’alça, amb un increment del 16% i més de 2,6 milions de tones 
canalitzades. La gasolina (+61%) i el gas natural (+38%) són dos dels productes que millor evolució 
han tingut.  
 
L’exportació de ciment impulsa els sòlids a granel (+62%) 
 
Molt significatiu ha estat l’augment dels sòlids a granel durant els dos primers mesos de l’any. Amb 
un increment del 62% respecte al mateix període de 2017, el Port de Barcelona ha registrat 797.530 
tones d’aquests productes. Cal subratllar el fort impuls del ciment i clínquer (amb 310.000 tones, 
principalment d’exportació) i l’increment de la fava de soja i les potasses. 
 
D’altra banda, destaca la recuperació del tràfic de vehicles, que l’any passat es va reduir, en línia amb 
el descens de la producció d’automòbils a nivell estatal. Així, durant els dos primers mesos de 2018 el 
Port de Barcelona ha transportat un total de 126.537 vehicles, amb un increment de l’11,4%. El 
creixement s’ha produït en totes les tipologies de càrrega: importacions (+27%), transbordament 
(+15,4% ) i exportacions (+6%). 
 
Pel que fa a les autopistes del mar (serveis de càrrega rodada i passatge que connecten Barcelona 
amb diversos indrets d’Itàlia i del nord d’Àfrica), el Port de Barcelona ha canalitzat prop de 25.000 
unitats de transport intermodal (camions, plataformes i remolcs), amb un increment del 12%. Aquest 
volum es tradueix en una xifra idèntica de camions que, gràcies a aquestes línies, han estat desviats 
de les carreteres al mode marítim, amb una reducció considerable de la contaminació i d’altres 
externalitats negatives. 
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Els passatgers de ferri i creuer creixen un 31% 
 
El moviment de passatgers ha tingut un excel·lent comportament durant els dos primers mesos de 
l’any, amb 290.702 viatgers (tant de ferris com de creuers) i un increment global del 31%. Els usuaris 
de ferris han crescut un 11%, mentre que els creueristes han augmentat un 46,7%, fins assolir els 
183.022 passatgers. Aquests resultats responen a l’estratègia impulsada pel Port de Barcelona per tal 
de desestacionalitzar l’activitat de creuers.  


