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 Els ports espanyols presenten la seua oferta d'infraestructures i servicis 

a la Xina 
 
Puertos del Estado lidera la missió 
comercial espanyola a la fira Transport & 
Logistic 2016 de Xangai 
 
• Els ports de Badia d'Algesires, Badia de Cadis, Barcelona, 

Bilbao, Ferrol, Huelva, Màlaga, S.C. Tenerife, Tarragona i 
València estaran presents a l'estand Ports of Spain 

• Els ports espanyols van moure 67,7 milions de tones de 
mercaderia amb origen o destinació de o cap a algun país 
asiàtic 

 
 
13-06-2016 (Ministeri de Foment). Puertos del Estado i una 
representació de ports espanyols i empreses del sector participaran a 
la fira Transport & Logistic China 2016, ubicats a l'estand Ports of 
Spain, que se celebrarà a la ciutat portuària de Xangai entre els dies  
14 i 16 de juny. Serà la segona ocasió en què els ports i les empreses 
espanyoles es presenten de manera conjunta en la fira més gran del 
sector que se celebra en tot el continent asiàtic, amb més de 25.000 m2 
d'exposició i on estaran presents 500 expositors internacionals i més de 
15.000 visitants professionals. 
 
La missió comercial espanyola, en què a més de Puertos del Estado 
estaran presents els ports de la Badia d'Algesires, Badia de Cadis, 
Barcelona, Bilbao, Ferrol, Huelva, Màlaga, S.C. Tenerife, Tarragona i 
València, i les empreses Barcelona Europe South Terminal (BEST), 
Noatum, Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Salón de la 
Logística de Barcelona i Vasco Catalana Group, tenen com objectius 
principals transmetre una imatge sòlida de suport institucional espanyol 
al desenvolupament del sector marítim, portuari i logístic, i el seu 
negoci; i d'altra banda, donar a conéixer al mercat xinés i asiàtic els 
ports espanyols, per tal d'aconseguir enllaços sòlids, estables i 
duradors que permeten incrementar les relacions principalment entre 
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 empreses espanyoles i les empreses xineses relacionades amb el 

sector portuari, aprofitant d'esta manera la puixança econòmica de la 
Xina a fi d'atraure tràfic nou i activitat de valor afegit als ports 
espanyols. 
 
Pel que fa al volum de mercaderies, el mercat asiàtic ocupa el quart lloc 
dels intercanvis que realitzen els ports espanyols. Així doncs, dels  
488 milions de mercaderies mogudes amb Europa, Àfrica, Amèrica i 
Àsia, a este últim li va correspondre el 13,8 % del total, és a dir,  
67,7 milions de tones. El 2015, les mercaderies amb origen o 
destinació a algun país asiàtic van augmentar fins als 46,3 milions de 
tones, amb un increment del 3,1 % respecte a l'any anterior. A més, 
21,4 milions de tones addicionals de mercaderies en trànsit van passar 
pels ports espanyols, xifra que va suposar un increment del 4,4 % 
respecte al 2014. En este sentit, les possibilitats dels ports espanyols 
d'incrementar el transport de mercaderies, sobretot quant a les 
mercaderies en trànsit, s'ha incrementat notablement els últims anys 
amb la implantació i/o ampliació de les instal·lacions que grans 
companyies navilieres asiàtiques (Hutchison, Cosco, Hanjin…) tenen a 
Espanya. 
 
La presència conjunta de l'organisme públic Puertos del Estado i les 
Autoritats Portuàries permetrà que es constituïsquen en plataformes de 
referència que canalitzaran els interessos dels agents públics i privats 
xinesos cap a l'empresariat portuari espanyol, de manera que 
s'asseguren relacions que acaben generant nous tràfics i més activitat 
de valor afegit per als ports espanyols. 
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