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El Port de Barcelona consolida durant el 1r semestre 
d’enguany el salt d’escala experimentat el 2017 
 

L’impuls dels contenidors, de les autopistes del mar i dels líquids a granel, clau per 
assolir el rècord d’activitat de la instal·lació en els primers 6 mesos de l’any 
 
Els primers 6 mesos de 2018 han estat el millor semestre de la història del Port en tràfic total i 
consoliden el salt d’escala que la instal·lació catalana va experimentar l’any 2017, quan va esdevenir el 
port europeu de major creixement. Durant el primer semestre de l’any, el Port ha canalitzat un total de 
33,8 milions de tones de mercaderies, amb un increment del 17,8% respecte al mateix període de l’any 
anterior.  
 
Aquest resultat ha estat possible gràcies a l’impuls experimentat, principalment, per tres tipus de 
càrrega: els contenidors (+18%), els líquids a granel (+17,3%) i la mercaderia transportada per les 
autopistes del mar (+10,3%). Així ho han exposat avui en roda de premsa la presidenta del Port de 
Barcelona, Mercè Conesa, i el director general, José Alberto Carbonell. 
 
Entre els mesos de gener i juny, el tràfic de contenidors del Port de Barcelona ha superat els 1,6 milions 
de TEU (un TEU equival a un contenidor de 20 peus), xifra que suposa un increment del 18%. L’augment 
més destacat s’ha produït en els contenidors de transbordament (aquells que són descarregats per 
tornar-se a embarcar cap a la seva destinació final), que han crescut un 42%. El comerç exterior segueix 
evolucionant a bon ritme: les exportacions de contenidors han crescut un 7,5%, fins als 366.000 TEU 
i les importacions han augmentat un 3,3%, amb 285.474 TEU.  
 
Per mercats, els països que han registrat un major dinamisme amb els seus intercanvis amb el Port de 
Barcelona són Algèria (+57%), Estats Units (+13%), Turquia (+6,6%), l’Índia (+9%), Mèxic (+12%), 
Vietnam (+34%) i el Brasil (+14%). “Les empreses del nostre entorn es troben en un procés 
d’internacionalització creixent però, a més, el Port de Barcelona els permet connectar amb una gran 
diversitat de mercats, fet que augmenta la seva capacitat de competir en el mercat global”, ha apuntat 
la presidenta Mercè Conesa. 
 
Durant el primer semestre de l’any, la instal·lació catalana ha registrat un total de 7,8 milions de tones 
de líquids a granel, amb un increment del 17,3% respecte als 6 primers mesos de l’any passat. La bona 
evolució de productes com la gasolina (+35), el gas natural (+9%) i els biocombustibles (+63%) han 
motivat aquests resultats. 
 

De la carretera al mode marítim 
 
Pel que fa al tràfic rodat (aquell que és embarcat o desembarcat a bord de camions, plataformes o 
remolc), el Port de Barcelona ha canalitzat més de 211.000 unitats de transport intermodal (UTI), amb 
un increment del 5,6%. Aquest apartat inclou tant el tràfic de cabotatge amb les Illes Balears i Canàries 
(que creix un 3%) com les mercaderies transportades per les autopistes del mar o serveis de short sea 
shipping (SSS), que van augmentar un 10,6%. Des de fa dues dècades, el Port de Barcelona aposta per 
impulsar les autopistes del mar, que són línies mixtes de càrrega i passatge que connecten la capital 
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catalana amb diverses destinacions d’Itàlia i del nord d’Àfrica. Aquests serveis permeten desviar 
camions de la carretera al mode marítim, més eficient tant a nivell econòmic com mediambiental. En 
concret, entre els mesos de gener i juny, les línies de SSS del Port de Barcelona han permès treure de 
les carreteres més de 77.000 camions. 
 
El tràfic de vehicles ha experimentat una clara recuperació respecte a la tendència negativa registrada 
l’any passat. Així, durant els 6 primers mesos de 2018 han passat per la instal·lació catalana més de 
458.000 automòbils (+5%), principalment d’exportació i d’importació. Destaca l’impuls de l’exportació 
a diferents mercats internacionals, amb un increment del 8%. “Aquest resultat demostra que es 
comença a consolidar la demanda dels nous models fabricats a les factories automobilístiques de 
l’Estat”, ha indicat el director general del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell. 
 

Més mercaderies en tren 
 
El tràfic ferroviari del Port també ha registrat un notable impuls fins al mes de juny. Durant aquest 
període, més de 125.000 TEU van arribar o sortir del Port de Barcelona en tren, un 10% més que al 
primer semestre de l’any passat. Aquest resultat situa la quota ferroviària de contenidors en un 13%.  
 
D’altra banda, el transport ferroviari de vehicles va superar els 143.000 automòbils, amb un increment 
del 10,6%. En aquest cas, la quota ferroviària ja arriba al 35%. A més dels serveis ferroviaris per a 
l’exportació que connecten el Port de Barcelona amb les principals factories de l’Estat, cal destacar la 
connexió directa que es va posar en marxa el passat mes de març entre Kornwestheim (Alemanya) i la 
instal·lació catalana. 
 
Pel que fa al moviment de passatgers, el Port de Barcelona ha rebut un total de 1,78 milions d’usuaris 
de ferris i de creuers durant el primer semestre de l’any (+13%). Els passatgers dels ferris que connecten 
el Port amb les Illes Balears, Itàlia i el nord d’Àfrica s’han mantingut pràcticament estables respecte a 
l’any anterior. Els passatgers de creuers han augmentat un 20%, tot i que el principal increment s’ha 
produït en els viatgers de port base (aquells que inicien i finalitzen el seu itinerari a Barcelona), que són 
els que fan una major aportació econòmica a la ciutat i al seu entorn (+29%).  
 

Resultats econòmics 
 
Durant el primer semestre de l’any, el Port de Barcelona ha registrat un import net de la xifra de negoci 
de 86,6 milions d’euros, amb un augment del 7,3% respecte al mateix període de 2017. El benefici net 
d’aquests 6 primers mesos de l’any s’ha situat en 27,6 milions d’euros, un 26,6% més. Quant a la 
generació de recursos, el cash flow operatiu del semestre suma 49,8 milions d’euros, xifra que suposa 
un augment de l’11,7%. 
  
Així mateix, i gràcies precisament a la capacitat de generar recursos propis, el Port de Barcelona ha 
reduït una part significativa del deute a llarg termini que manté amb el BEI. Així, després d’amortitzar 
22,8 milions d’euros, el deute del Port de Barcelona se situa en 281,1 milions d’euros.  
 
NOTA: Podeu consultar la presentació de la roda de premsa al següent enllaç: 
www.portdebarcelona.cat/Resultats1rSemestre 

http://www.portdebarcelona.cat/Resultats1erSemestre

