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ORDENACIÓ DEL TRÀFIC MARÍTIM EN ELS ACCESSOS AL PORT DE BARCELONA. 
 
Organització del tràfic d'entrada i sortida del Port de Barcelona.- 
 
S'estableix com a sistema d'organització del trànsit marítim al port de Barcelona dos canals 
d'accessos, el "canal d'accés Sud" i el "canal d'accés Nord", amb sengles dispositius de 
separació amb la finalitat de conduir a través d'ells el tràfic que recali o surti de les dues 
bocanes del Port de Barcelona, aconseguint amb això dos objectius preferents, evitar, d'una 
banda, que els vaixells creuin la zona d'ancoratge i, per altra, allunyar l'àrea d'espera i/o 
recalada dels voltants de la bocana, reduint d'aquesta manera els riscos de les situacions 
d'encreuament o de navegació amb rumbs oposats. 
 
En ambdós canals el mètode adoptat com a sistema d'organització de tràfic és el mateix i 
respon a un dispositiu de separació de corrents de tràfic oposats mitjançant una línia de 
separació central i amb les característiques que a continuació es desenvolupen. 
 
1. Canal d'accés Nord.- 
 
1.1. Ubicació, dimensions i característiques del canal Nord. 
 
El canal d'accés Nord ordena el tràfic de vaixells d'entrada i sortida per la bocana Nord i 
queda establert de la manera següent: 
 
El canal consisteix en un dispositiu de separació de dues vies de circulació per a corrents de 
tràfic oposats separats mitjançant una línia de separació central. La configuració geomètrica 
del canal respon a una de forma rectangular, amb una longitud d'1,5 milles i una amplada 
total de 5 cables, està orientada al 305°/125° veritable. El seu marge Sud delimita la zona 
d'ancoratge Est per la seva part Nord. 
 
El punt més exterior (oriental) de la línia central de separació està marcat amb una boia de 
recalada (marca d'aigües navegables) de nom "N" (November), situada a: 
 

l = 41° 20'05 N 
L = 02° 13'01 E 

 
Aquesta boia està culminada per un racon que respon als radars amb el senyal "N". 
 
Els vaixells a l'entrada i a la sortida han de deixar aquest senyal per la banda de babord. 
 
A cada via de circulació se li assigna una única direcció establerta de tràfic, el d'entrada 
correspon a la via situada més al nord de la línia de separació i el de sortida a la que queda 
situada més al sud. D'aquesta manera els vaixells han de deixar la boia de recalada "N" tant 
a l'entrada com a la sortida per la banda de babord. 
 
A partir d'una distància de mitja milla de la llum verda de l'escullera de la bocana Nord, el 
tràfic és d'un sol sentit de navegació (d'entrada o de sortida). 
 
El punt d'embarcament de Pràctic s'estableix, per a vaixells d'entrada en el marge dret del 
canal d'accés, a una distància d'1 milla de la llum verda de l'extrem de l'escullera Nord, en 
situació: 
 

l = 41° 20'73 N 
L =02° 12'00 E 

 
La senyalització del canal Nord es complementa amb una marca especial situada a: 
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l = 41° 21'37 N 
L =02° 10'83 E 

 
i que està assenyalant la vora dels 15 metres. 
 
2. Canal d'accés Sud.- 
 
2.1. Ubicació, dimensions i característiques del canal Sud. 
 
El canal d'accés Sud ordena el tràfic de vaixells d'entrada i sortida per la bocana Sud i queda 
establert de la manera següent: 
 
Consisteix en un dispositiu de separació de dues vies de circulació per a corrents de tràfic 
oposats separats mitjançant una línia de separació central. La configuració geomètrica del  
canal és gairebé rectangular, si bé adopta en el seu costat més oriental una forma 
lleugerament trapezoïdal. L'orientació de la línia de separació i del marge occidental és del 
346°/166° veritables, no obstant això el límit oriental no és exactament paral·lel i es troba 
lleugerament desviat traçant-se en la direcció 340º/160º veritables. D'aquesta manera el 
canal en la seva base interior té una amplada de 5 cables, sent la de la base major exterior 
de 6,1 cables.  
 
La longitud de la línia de separació d'1,2 milles, sent el seu extrem més al sud marcat amb 
una boia de recalada (marca d'aigües navegables) de nom " S" (Sierra), situada a: 
 

l = 41° 16,905' N 
L = 002° 10,880' E 

 
Aquesta boia està culminada per un racon que respon als radars amb el senyal "B". 
 
A cada via de circulació se li assigna una única direcció establerta de tràfic, el d'entrada 
correspon a la via situada més a l'est de la línia de separació i el de sortida a la que queda 
situada més a l'oest. D'aquesta manera els vaixells han de deixar la boia de recalada "S" tant 
a l'entrada com a la sortida per la banda de babord.  
 
El punt d'embarcament del Pràctic s'estableix per als vaixells d'entrada en el marge dret del 
canal, a una distància d'1,4 milles de la futura llum verda de la prolongació del Dic de l'Est i 
en la situació: 
 

l = 41 ° 17,700' N 
L = 002° 10,800' E 

 
3. Zones d'ancoratge.- 
 
S'estableixen dues zones d'ancoratge: la zona d'ancoratge Est i la zona d'ancoratge Sud. 
Estan limitades per les línies que uneixen les posicions geogràfiques següents. 
 
3.1. Ancoratge de l'Est. 
 
Punt 1. -  l = 41° 19'82 N  L =02 ° 12'85 E 
Punt 2. -  l = 41° 20'72 N  L =02 ° 11'16 E 
Punt 3. -  l = 41° 19'74 N  L =02 ° 10'80 E 
Punt 4. -  l =41° 18'13 N  L =02° 10'80 E 
Punt 5. -  l =41° 17'00 N  L =02 ° 11'34 E 
Punt 6. -  l =41° 17'59 N  L =02° 12'18 E 
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Els punts 1 i 6 s'uneixen per l'arc de les dues milles centrat en la futura llum verda de la 
prolongació del dic de l'Est en situació: 
 

l = 41° 19'06 N 
L =02° 10'38 E 

 
3.2. Ancoratge del Sud. 
 
Punt 1. - l =41° 18'00 N  L =02° 10'15 E 
Punt2. - l =41° 16'84 N  L =02° 10'56 E 
Punt 3. - l =41° 17'215 N L =02° 09'36 E 
 
Els punts 2 i 3 s'uniran per l’arc el centre del qual està en situació: 
 

l =41° 17'80 N 
L =02° 10'39 E 

 
4. Navegació pels canals d'accés. - 
 
4.1. Tots els vaixells que naveguin pels canals d'accés Nord o Sud del Port de Barcelona ho 
han de fer seguint la direcció general del corrent de tràfic indicat per a la via de circulació 
corresponent i que estan degudament representades a les publicacions nàutiques mitjançant 
fletxes siluetejades, tret d'indicacions expresses en un altre sentit donades a l'efecte pel 
Servei d'Informació i Instruccions Generals a Vaixells. 
 
4.2. Excepte en els casos necessaris per evitar un perill immediat o quan així estigui 
expressament autoritzat, tot vaixell ha d’entrar o sortir de les vies de circulació pels seus 
extrems i durant el trànsit per aquestes no ha de creuar les línies de separació. 
 
4.3. Tot vaixell que transiti pels canals d'accés ha de: 
 

4.3.1. Disposar d'autorització prèvia atorgada per l'Autoritat Portuària de Barcelona 
i notificada al seu Capità a través del Servei d'Informació i Instruccions Generals a 
Vaixells. 
 
4.3.2. Navegar a velocitat de seguretat segons l'establert al Reglament Internacional 
d'Abordatges i/o les Ordenances Portuàries del Port de Barcelona. 

 
4.4. Estan obligats a utilitzar els canals d'aproximació al Port de Barcelona tots els vaixells 
excepte: 
 

 Els menors de 500 Tones (GT). 
 

 Els vaixells de salvament en operacions SAR. 
 

 Els vaixells de tràfic interior del Port. 
 
Aquests vaixells exceptuats no han de destorbar el trànsit segur dels vaixells obligats a 
utilitzar els canals d'aproximació al Port de Barcelona. 
 
5. Comunicacions entrada/sortida vaixells al Port de Barcelona. - 
 
Sense perjudici de la possibilitat d'ús a tota hora del canal 16 de VHF i de l'obligatorietat de 
la seva escolta permanent, que regeix per a totes les situacions que figuren a continuació, 
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les comunicacions amb el CRCS de Barcelona ("Barcelona tràfic") i amb el Servei 
d'Informació i Instruccions Generals a Vaixells s’han d’efectuar, a més, als canals següents: 
 

 Canal 10 de VHF quan el vaixell es trobi a més de 2 milles de la boia de recalada 
"S" (Sierra) o de la boia de recalada "N" (November) . 

 
 Canal 14 de VHF quan el vaixell es trobi dintre del cercle de ràdio 2 milles i 

centre a la boia de recalada "S" (Sierra) o a la boia de recalada "N" (November), 
al canal d'accés i en les altres aigües portuàries. 

 
Als efectes de les esmentades comunicacions, es consideren dues situacions: 

 
 Vaixells recalant al Port de Barcelona. 

 
 Vaixells sortint del Port de Barcelona. 

 
5.1. Vaixells recalant al Port de Barcelona. 
 

5.1.1. Tots els vaixells que recalin al Port de Barcelona, han de contactar amb el 
CRCS de Barcelona ("Barcelona Tràfic") i el Servei d'Informació i Instruccions 
Generals a Vaixells, almenys una hora abans de l'arribada a la boia de recalada "S" 
(Sierra) o "N" (November), indicant si el seu Capità compta amb exempció del Servei 
de Practicatge i facilitant als esmentats centres la informació pertinent.  
 
Sense perjudici d’això, els vaixells d'alta velocitat han de contactar amb el Servei 
d'Informació i Instruccions Generals a Vaixells a 4 milles de l'arribada a la boia de 
recalada "S" (Sierra) o "N" (November). 
 
5.1.2. Mentre s'aproxima a la boia "S" (Sierra) o "N" (November), el vaixell ha de 
romandre a l'escolta al canal 10 de VHF (a més del canal 16), i quan es trobi a 2 
milles de l'esmentada boia ha de contactar de nou amb el CRCS de Barcelona 
("Barcelona Tràfic") per comunicar tràfic portuari i el seu pas al canal 14 amb el 
Servei d'Informació i Instruccions Generals a Vaixells. 
 
5.1.3. Una vegada el vaixell dins del cercle de les 2 milles de la boia "S" (Sierra) o "N" 
(November) i en contacte amb el Servei d'Informació i Instruccions Generals a 
Vaixells, s'ha d’actuar com segueix: 

 
 Vaixells que han de fondejar. 
 

Quan no existeixi atracada disponible o quan per qualsevol altra causa el 
vaixell hagi d'esperar fondejat, el Servei d'Informació i Instruccions 
Generals a Vaixells ho ha de notificar així al seu Capità, indicant-li 
l'ancoratge i altres instruccions pertinents. Finalitzada la maniobra 
d'ancoratge, el Capità del vaixell ha de comunicar al servei d'Informació i 
Instruccions Generals a Vaixells aquesta circumstància. 

 
 Vaixells que entraran a port amb Pràctic a bord. 
 

El vaixell es s’ha de dirigir al punt d'embarcament del Pràctic establert, 
amb el règim de màquines que se li indiqui. Una vegada el Pràctic a 
bord, el Capità del vaixell, directament o a través del mateix Pràctic, ho 
comunicarà al servei d'Informació i Instruccions Generals a Vaixells. 
Durant la maniobra, el Capità del vaixell estarà a l'escolta permanent 
amb l'esmentat servei a través del canal 14 de VHF, per a una més 
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segura navegació pel port i a efectes d'instruccions d'atracada o 
qualsevol altra informació d'interès per al vaixell. 

 
 Vaixells que els seus Capitans compten amb exempció de Servei de 

Practicatge. 
 

El Capità del vaixell ha de contactar pel canal 14 de VHF amb el Servei 
d'Informació i Instruccions Generals a Vaixells, per recollir informació 
sobre el tràfic interior del Port de Barcelona o, si s’escau, per dirigir-se al 
punt d'ancoratge assignat. Així mateix ha de notificar a l'esmentat servei 
el seu pas a través de la boia "S" (Sierra) o "N" (November), i ha de 
romandre en contacte amb aquest a través del canal 14 de VHF, per a 
una més segura navegació pel port a efectes d'instruccions d'atracada o 
qualsevol altra informació d'interès per al vaixell. Finalitzada la maniobra 
d'atracada, el Capità del vaixell ha de comunicar al servei d'Informació i 
Instruccions Generals a Vaixells aquesta circumstància. 

 
5.2. Vaixells de sortida. 
 

5.2.1. El Capità del vaixell ha de notificar a través del canal 14 de VHF al servei 
d'Informació i Instruccions Generals a Vaixells, una hora abans de la sortida, la seva 
hora estimada de sortida. Quan estigui llest per sortir tornarà a notificar-ho per a 
l’enviament del Pràctic, amarradors, etc.  
 
5.2.2. Cas que el vaixell estigui autoritzat a salpar sense Pràctic a bord (exempció del 
Servei de Practicatge), o abandoni el punt d'ancoratge sense entrar en port, el seu 
Capità ha de comunicar les seves previsions moments abans de l'inici de la maniobra 
al servei d'Informació i Instruccions Generals a Vaixells a través del canal 14 de VHF, 
a efectes de coordinació i informació del tràfic portuari. 
 
5.2.3. Tot vaixell maniobrant de sortida ha de romandre a l'escolta al canal 14 de 
VHF fins que es trobi a 2 milles de la boia de recalada "S" (Sierra) o de la boia de 
recalada "N" (November), quedant a partir de l'esmentat instant a l'escolta pel canal 
10 de VHF, almenys durant la primera hora de navegació. 
 
En tot cas el vaixell de sortida, en el moment de passar per les boies de recalada 
"Sierra" o "November" contactarà, a efectes de coordinació i informació del tràfic 
d'aproximació d'entrada, amb el Servei d'Informació i Instruccions Generals a 
Vaixells i amb Barcelona Tràfic.  

 
6. De les condicions meteorològiques. - 
 
6.1. Visibilitat. 
 
Per raons de seguretat no s'ha d'iniciar cap maniobra amb una visibilitat inferior a mitja 
milla. 
 
6.2. Vent. 
 
Per ser aquest un agent meteorològic que no afecta per igual tots els vaixells, ja que cal 
valorar diferents variables com són la direcció en què bufa, l'orientació del moll i el tipus de 
vaixell, s'estableix com a norma general que sigui el Servei d'Informació i Instruccions 
Generals a Vaixells qui doni la seva conformitat a la maniobra en els casos següents: 
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 Amb vents de més de 16 nusos, per als vaixells gasers, donades les seves 
característiques especials. 
 

 Amb vents de més de 20 nusos, per als vaixells car carrier, atesa la superfície 
d'obra morta que exposen al vent. 

 

 Amb vents de més de 30 nusos, en els altres casos. 
 
Observació: 
 
Totes les situacions ressenyades estan referides al DATUM WGS-84. 
 


