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UNA INSTAL·LACIÓ DE REFERÈNCIA

a destacar
L’ESTRENA
La nova BEST es converteix en la
terminal semiautomatitzada més
avançada de l’àrea mediterrània

MAQUINÀRIA
Les vuit innovadores grues 
permeten operar els vaixells més grans
que cobreixen les línies interoceàniques

D D

catalunya construeix

inversions públiques (193 milions d’euros)

inversions privades (826 milions d’euros)

E
l port de Barcelona és una
infraestructura de referència
en l’àmbit d’influència del
Mediterrani. N’hi ha prou de
fer un cop d’ull a algunes

dades per comprovar la seva importàn-
cia, no només a nivell nacional sinó fora
de les nostres fronteres. Per un costat,
canalitza una quarta part del comerç ex-

terior de l’Estat espanyol i
tres quartes parts del

de Catalunya. A
més, està con-
nectat amb més
de 825 ports de
tot el món a tra-
vés de línies

marítimes regulars consolidades i amb
el seu hinterland (àrea d’influència) mit-
jançant una extensa xarxa d’infraestruc-
tures viàries i ferroviàries. Però els argu-
ments no s’acaben aquí. El port de
Barcelona és important per moltes raons.
Entre les més rellevants destaca, en pri-
mer lloc, que és el primer port d’Espa -
nya en resultats econòmics; és líder en
volum de mercaderies mogudes d’ex-
portació i importació; i també és el pri-
mer port de creuers d’Europa i el
Mediter rani, i ocupa la quarta posició en
el rànquing mundial.

Actualment, el port de Barcelona es-
tà portant a terme les obres d’ampliació
que permetran doblar la capacitat, tant
quantitativament (molls, dics, grues, ac-
cessos) com qualitativament (noves lí-
nies marítimes, més serveis i conne-
xions). Aquesta ampliació, que dotarà el
port d’una capacitat de gestió de 10 mi-
lions de contenidors (TEU) anuals, va

acompanyada de la construcció de nous
accessos ferroviaris i viaris que assegu-
ren la competitivitat de la nova terminal
del moll Prat i que ara estan en fase de
projecte per part del Ministeri de Foment.

Sumant les inversions privades i pú-
bliques, el port de la capital catalana
compta amb 1.019 milions d’euros des-
tinats a ampliar les seves instal·lacions.
826 milions d’euros procedeixen de di-
ferents empreses de l’àmbit privat, com
Terminal de Catalunya (TerCat), Terminal
de Contenidors de Barcelona (TCB), Me-
roil-Lukoil, Tradebe, Terquimsa, Marina
Barcelona 92, Marina Port Vell, Desigual,
Grimaldi; i els altres 193 milions d’eu-
ros restants provenen de la inver-
sió pública a càrrec de l’Autoritat
Portuària de Barcelona (APB), i
van destinats principalment als
treballs d’ampliació del moll
Sud i els accessos viaris i
 ferroviaris.2

TERCAT (PARTICIPADA AL 100% 
PER HUTCHISON PORT HOLDINGS)
DObra: Nova terminal de contenidors del 
moll Prat.
DImport: 500 milions d’euros.
DTermini: Operativa des del juliol del 2012.
DImportància: És la terminal semiautomatit-
zada més avançada del Mediterrani. Aposta
per Barcelona del primer operador de termi-
nals de contenidors del món. Salt quantitatiu
per al port, que augmenta la seva capacitat a
5,5  milions de TEU. Aporta les condicions per
captar nous tràfics, principalment procedents
de l’Àsia.

MOLL PRAT
DImport: 60,5 milions 
d’euros.
DActuació: Segona fase del
moll Prat. Completa la part
de la nova terminal de conte-
nidors que ha entrat en ser-
vei aquest estiu.

ACCESSOS FERROVIARIS I VIARIS EN
L’AMPLIACIÓ DEL PORT
DImport: 41 milions d’euros.
DActuació: Connexions de la terminal 
del moll Prat a la xarxa viària i ferroviària
del port.

REFORMA ÀREA PESQUERA
DImport: 4,6 milions d’euros.
DActuació: Primera fase de la reforma de
les instal·lacions pesqueres.

AMPLIACIÓ DE MOLLS 
I OBRES D’ATRACADORS
DImport: 10,5 milions d’euros.
DActuació: Treballs en diversos
molls i atracadors per ampliar la
capacitat operativa del port d’a-
cord amb les seves necessitats.

RECONSTRUCCIÓ I 
REHABILITACIÓ DE MOLLS
DImport: 31 milions d’euros.
DActuació: Millora i reforç d’infraes-
tructures portuàries, entre les quals es
troba la quarta [i última] fase de millora
de l’antic dic de l’Est.

PAVIMENTS, ACCESSOS VIARIS
I FERROVIARIS
DImport: 12,8 milions d’euros.
DActuació: Urbanització del moll
de l’Energia, entre altres.

TERMINAL DE CONTENIDORS
DE BARCELONA (TCB)
DObra: Ampliació de l’actual ubicada al
moll Sud.
DImport: 60 milions d’euros.
DTermini: Ampliació operativa el 2013.
DImportància: Incrementa en 24 
hectàrees la terminal actual. 
Capacitat total de la terminal: 2,3 
milions de TEU. El 2013, TCB ampliarà
la seva terminal  ferroviària a sis 
vies, cosa que reforçarà l’aposta 
del TCB pel transport de  mercaderies
per ferrocarril. 

MARINA BARCELONA 92
DObra: Ampliació de les drassanes de reparacions de iots.
DImport: 37 milions d’euros.
DTermini: Dues fases. Fase 1: habilitació de nova dàrsena, del
dic sec i de les noves edificacions de serveis (finals 2012).
 Fase 2: Syncrolift (plataforma d’elevació, 2013).
DImportància: Contribució a la creació d’un clúster de nàutica
amb base al port de Barcelona. Ampliació de les instal·lacions
per a la reparació de megaiots (els més grans del món, de 180
metres d’eslora), amb una nova dàrsena d’1,5 hectàrees, un
dic sec de 215 metres de longitud i noves edificacions i tallers
per donar servei a les embarcacions. Marina Barcelona 92 es
consolidarà així com la drassana de reparació de iots més
 important del Mediterrani.

MARINA PORT VELL
DObra: Reforma i ampliació de les
 seves instal·lacions.
DImport: 30 milions d’euros.
DTermini: Sense determinar.
DImportància: Inversió molt 
notable en una marina esportiva 
que s’especialitzarà en iots de gran
eslora. Es produirà un increment 
de l’activitat, la riquesa i el treball 
vinculat a l’atracció d’embarcacions
de grans dimensions. S’establiran 
sinergies amb la drassana Marina 
Barcelona 92. 

INVERSIÓ: DESIGUAL
DObra: Construcció de la
seu corporativa de 
Desigual.
DImport: 30 milions 
d’euros.
DTermini: Finals del 2012.
DImportància: Permetrà
albergar les oficines 
centrals d’una empresa 
en gran expansió al port
ciutadà (Port Vell). 
Previsió d’acollir uns 
1.000 treballadors. 
S’incrementarà l’activitat i
els serveis a la principal
zona de creixement del
Port Vell.

INVERSIÓ: GRIMALDI
DObra: Nova terminal de short sea shipping (SSS) al
moll Costa del Port.
DImport: 22 milions d’euros.
DTermini: Estiu del 2013.
DImportància: Impuls del transport marítim de 
curta distància (short sea shipping) al port de 
Barcelona. L’SSS és un tràfic prioritari per al port, 
ja que és un model de transport sostenible i eficaç,
que aporta competitivitat a les empreses i que 
permet descongestionar les carreteres i reduir les
emissions contaminants. La nova terminal afavorirà
l’establiment a Barcelona de noves línies de SSS, 
que se sumaran a les ja existents amb Itàlia 
(Gènova, Civitavecchia, Liorna i Porto Torres) i 
el nord d’Àfrica (Tànger i Tunis). Aquests serveis 
ja fan de Barcelona el port líder de l’Estat en 
tràfic de SSS.

MEROIL-LUKOIL
DObra: Ampliació de la terminal de
Meroil (productes petrolífers) al moll
de l’Energia del port de Barcelona.
Amplia la seva capacitat d’emma-
gatzematge en 450.000 metres
 cúbics.
DImport: 50 milions d’euros.
DTermini: Ampliació operativa des
del mes d’abril del 2012.

DImportància de les obres de Meroil, Tradebe i Terquimsa. Amb les inversions de les tres terminals el
port ampliarà la seva capacitat d’emmagatzematge de productes petrolífers en tres milions de tones/any.
Aquesta xifra representa un increment del 50% respecte a l’actual tràfic d’hidrocarburs (cinc milions de to-
nes, sense gas natural liquat). Aquestes inversions se sumen a la posada en funcionament al mes d’agost
de l’atracador 34B, l’atracador per a productes petrolífers de més calat del Mediterrani. Amb aquestes ac-
tuacions, el port estableix les bases per consolidar-se com el principal hub de distribució de productes 
petrolífers del Mediterrani.

TERQUIMSA
DObra: Reforma de la terminal de
Terquimsa al port de Barcelona.
DImport: 37 milions d’euros.
DTermini: Sense determinar.
DImportància: Nova terminal de
productes petrolífers i reforma 
d’instal·lacions per a la construcció
de nous tancs per a productes 
químics.

DÉs el primer port de l’Estat
en resultats econòmics i és
líder en volum de mercade-
ries  mogudes d’exportació i
importació.

DTambé és el primer port de
creuers d’Europa i l’àrea del
Mediterrani i ocupa la quar-
ta posició en el rànquing
mundial.

DEls treballs impliquen una
inversió total de 1.019 milions
d’euros; 826 milions procedei-
xen del sector privat i 193 de
l’àmbit públic. 

INCREMENTAR LA
COMPETITIVITAT

Les obres d’ampliació permetran doblar la capacitat de molls, dics, grues i accessos
ferroviaris i viaris, i comptar amb noves línies marítimes, més serveis i connexions

El port de Barcelona
amplia les instal·lacions

JULIO MAYA
Àrea Monogràfics M

TRADEBE
DObra: Ampliació de la seva
terminal al moll de l’Energia.
Amplia la seva capacitat
d’emmagatzematge en
450.000 metres cúbics.
DImport: 60 milions 
d’euros.
DTermini: Ampliació 
operativa el 2013.
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Grues per a la descàrrega de contenidors a la nova terminal BEST, construïda per TerCat al moll Prat.

B
arcelona reafirma la seva posi-
ció com a porta d’entrada per
a les mercaderies que es diri-
geixen al sud i al centre d’Eu-

ropa gràcies a la posada en marxa de
la nova Barcelona Eu  rope South Termi-
nal (BEST), al moll Prat de Port de Bar-
celona. Amb un total de 100 hectàrees
de superfície, es tracta del projecte por-
tuari més avançat del Me diterrani gràcies
a un sistema semiautomatitzat capaç d’o-
perar amb diversos megaportaconteni-
dors de manera simultània. La construc-
ció i la gestió de la terminal ha anat a
càrrec de TerCat, pertanyent al grup Hut-
chison Port Holdings (HPH), que ha in-
vertit 300 milions d’euros en les obres i
la instal·lació de maquinària. 

L’estrena d’aquesta nova àrea supo-
sa el fet “més rellevant” per al Port de
Barcelona aquest any, segons afirma el
seu president, Sixte Cambra. “No no-
més pel salt qualitatiu que suposa
comptar amb la terminal semiauto-
matitzada més avançada de la regió
mediterrània, sinó també perquè mar-
carà la posada en funcionament efec-
tiva de la nostra gran ampliació”, afe-
geix. Està previst que, després de la fase
inicial, estigui plenament operativa el
2013. La longitud del moll de la termi-
nal BEST serà de 1.500 metres i una ve-
gada funcioni a ritme normal serà capaç
de manipular anualment 2,65 milions de
TEU (mesura que equival a un conteni-
dor de 20 peus).

ELEVADA PRODUCTIVITAT
La clau d’aquestes noves instal·lacions
passa per l’aplicació del sistema opera-
tiu nGen, que proporciona un elevat grau
de productivitat i eficiència, i marca nous
estàndards en la descàrrega d’embarca-
cions. A això s’hi afegeix una infraestruc-
tura ferroviària de vuit vies amb connexió
a la xarxa d’ample europeu, la més gran
de tots els ports de l’Estat espanyol i que
assegura la interrelació amb el trànsit ori-
ginat a la resta del continent. Port de Bar-
celona ha invertit 41 milions d’euros a
executar la xarxa interna viària i els ac-
cessos a aquesta àrea.  

En el treball del dia a dia, les innova-
dores grues amb què compta la terminal
hi juguen un paper fonamental. Es trac-
ta de vuit unitats del model Super-Post-
Panamax, equipades amb la tecnologia
més innovadora i amb un pes aproximat
de 76 tones. Construïdes a la factoria de
Zhenhua Port Machinery Company
(ZPMC), tenen un altura de 42 metres i

una capacitat màxima de càrrega de 61
tones de pes. “Poden operar en els vai-
xells portacontenidors més grans, de
fins a 22 contenidors de mànega, que
cobreixen les línies interoceàniques.
Juntament amb les 36 grues d’apila-
ment automàtic, permetran incremen-
tar significativament els nivells de pro-
ductivitat del port”, explica Alejandro
Kouruklis, director general de TerCat. 

La primera prova de foc per a la termi-
nal BEST va tenir lloc quan va rebre el pri-
mer vaixell, cosa que va suposar l’inici de
la fase d’assajos de l’equipament i els
mecanismes informàtics. La descàrrega
dels contenidors de l’MSC Esha va fun-
cionar a la perfecció, fet que va demos-
trar la integració de l’equip en el nou sis-
tema operatiu. Durant l’operativa es van
manipular un total de 436 contenidors,
amb una mitjana de productivitat de 30
moviments per grua i hora. TerCat tam-

bé ha aconseguit la concessió per cons-
truir i gestionar la nova terminal de con-
tenidors del moll Prat. 

AMPLIACIÓ DE TCB
Per un altre costat, actualment també
s’estan portant a terme les obres d’am-
pliació de l’altra terminal de contenidors
de què disposa el port de la capital ca-
talana, la Terminal Contenidors de Bar-
celona (TCB). Aquest projecte, que su-
posa una inversió pròxima als 60 milions
d’euros, estarà operativa a mitjans de
l’any que ve, segons les previsions de
l’empresa. D’aquesta manera, la super-
fície total de la terminal passarà a ser de
81 hectàrees, 24 més de les que té TCB
en l’actualitat. 

No obstant, aquesta obres no només
suposen un increment de superfície de
treball, sinó que també s’amplia la línia
d’atracada fins a arribar a una longitud

de 1.515 metres, i es construirà una no-
va estació transformadora que subminis-
trarà la potència elèctrica necessària per
assumir els nous volums i les demandes
futures. D’aquesta manera, la capacitat
de la terminal s’incrementarà fins als 2,3
milions d’euros anuals. 

En relació amb la infraestructura ferro-
viària, després de finalitzar a principis de
l’any passat l’adaptació a les vies respec-
te a l’ample europeu, TCB comptarà el
2013 amb un total de sis vies d’ample
mixt (ibèric i internacional), una més de
les que disposa actualment.

D’aquesta manera, el port de Barce-
lona estableix les bases per convertir-
se en el que fa temps va decidir ser: una
im portant porta d’entrada a Europa des
del Mediterrani. I ho fa juntament amb la
companyia Hutchison Port Holdings, el
principal inversor, promotor i operador
portuari del món.2

L’estrena de la terminal BEST
incrementa els nivells d’eficiència
Barcelona Europe South Terminal és la més avançada del Mediterrani gràcies a la seva maquinària innovadora

La nova instal·lació
del port va iniciar 
la seva operativa el
mes de juliol passat

XAVI DATZIRA
Àrea Monogràfics M

LES VUIT VIES DE TREN 
D’AMPLE EUROPEU 
FACILITEN LA CONNEXIÓ
AMB EL CONTINENT

INFRAESTRUCTURES PER AL 
TRANSPORT DE MERCADERIES

Sixte
CAMBRA

PRESIDENT DE PORT
DE BARCELONA

F ites com la inauguració de la ter-
minal BEST (Barcelona Europe

South Terminal), el projecte portua-
ri tecnològicament més avançat del
Mediterrani, constitueix una notícia
de gran rellevància. La nova termi-
nal, construïda i gestionada per Ter-
Cat-Hutchison, es converteix en la
icona d’un verdader canvi d’escala
per a Port de Barcelona i el motor
que permet aprofitar i desenvolupar
el potencial de l’economia catalana.
La nova instal·lació projecta amb for-
ça el nostre potencial tant a nivell de
tràfic com de desenvolupament tec-
nològic i logístic, productivitat o cap-
tació de nous clients.

L’inici de les operacions de la termi-
nal BEST ens permet acostar-nos, des
de tots els punts de vista, als nostres
referents, que són els grans ports del
nord d’Europa, a la vegada que aug-
menta de manera substancial la com-
petitivitat de la nostra organització res-
pecte als principals ports espanyols i
europeus. Per una altra part, aquesta
infraestructura permet estrènyer enca-
ra més els llaços comercials de Port
de Barcelona amb l’Àsia, i més con-
cretament amb la Xina, i consolidar ai-
xí el seu paper com a porta d’entra-
da de les mercaderies procedents dels
països asiàtics amb destí a Europa.2

la tribuna

UN SALT 
CAP AL 
FUTUR

JUANJO MARTÍ NEZ
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