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 El moviment de mercaderies el 2015 assoleix el seu màxim històric 

  
Rècord històric als ports: 501,8 milions de 
tones de mercaderies 
 
• L'últim màxim històric en tràfic total es va assolir el 2007, amb 

483,1 milions de tones 
• Els granels líquids (167,6 milions), la mercaderia general  

(224,3 milions), els contenidors (14,2 milions), els passatgers 
(21,5 milions) i els creueristes (8,4 milions) baten tots els 
registres 

• Tots els ports superen el milió de tones manipulades,  
i Algesires s'apropa als 100 milions 

 
 
16-02-2016 (Ministerio de Fomento). Les estimacions realitzades per 
Puertos del Estado i les Autoritats Portuàries a principis de l'exercici 2015 
s'han complert, de manera que el tancament definitiu ha marcat un nou 
màxim històric amb 501.815.624 tones de mercaderies manipulades, 
la qual cosa ha suposat un increment del 4,09 % respecte l'any 
anterior. Cal recordar que l'últim rècord històric es va establir el 2007, any 
en el qual es van manipular 483,1 milions de tones. 
 
Però no només el tràfic total ha marcat un nou rècord. També s'han assolit 
màxims històrics en el moviment de granels líquids (167,6 milions de 
tones), en la mercaderia general (224,3 milions de tones), en 
contenidors (14,2 milions de TEUs), en volum de passatgers de línia 
regular (21,5 milions de passatgers) i en volum de creueristes  
(8,4 milions de passatgers). 
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 Aquests bons registres han permès que el conjunt de les 28 Autoritats 

Portuàries espanyoles, que gestionen 46 ports d'interès general i que 
estan coordinades per Puertos del Estado, hagin superat per primera 
vegada des de la creació de l'Organisme Públic el milió de tones 
manipulades. De la mateixa manera, diverses Autoritats Portuàries han 
assolit dades properes als tres dígits, com ara la Badia d'Algesires, que 
amb 98,1 milions de tones se situa molt a prop dels 100 milions, i València 
que continua la seva progressió superant els 70 milions 
 

 
 

Pel que fa a la manera de presentació, la mercaderia general, que ja 
suposa prop del 46 % del total de mercaderies manipulades als 
nostres ports (224,3 milions de tones) i que va créixer un 3 %, van 
destacar els ports de València amb 63 milions de tones, Badia d'Algesires 
(62,4 milions) i Barcelona (29,3 milions). Motril (+7,7 %), València 
(+7,4%), i S.C. Tenerife i Vigo (+7,19 % i +7,17 %, respectivament) van 
experimentar els increments més elevats. 
 

Autoritat Portuària 2014 2015 % 
Variació

  A Corunya 11.956.979 13.964.429 16,79
  Alacant 2.461.723 2.562.086 4,08
  Almeria 5.140.883 6.465.154 25,76
  Avilés 4.860.386 5.137.527 5,70
  Badia d'Algesires 94.934.927 98.164.203 3,40
  Badia de Cadis 3.543.330 3.362.807 -5,09
  Balears 12.854.005 13.494.462 4,98
  Barcelona 46.346.854 46.844.019 1,07
  Bilbao 31.007.347 32.876.518 6,03
  Cartagena 32.512.808 32.669.844 0,48
  Castelló 15.618.071 16.474.062 5,48
  Ceuta 2.311.749 2.108.137 -8,81
  Ferrol-San Cibrao 13.091.672 12.777.638 -2,40
  Gijón 18.995.803 21.269.496 11,97
  Huelva 27.443.839 27.376.664 -0,24
  Las Palmas 22.216.940 23.611.648 6,28
  Màlaga 2.317.157 2.342.860 1,11
  Marín i Ría de Pontevedra 1.926.996 2.141.989 11,16
  Melilla 1.005.948 1.031.482 2,54
  Motril 1.928.058 1.987.415 3,08
  Pasaia 3.503.230 3.793.563 8,29
  S.C. Tenerife 12.411.315 12.627.957 1,75
  Santander 5.317.869 5.641.300 6,08
  Sevilla 4.398.232 4.678.051 6,36
  Tarragona 31.881.574 33.005.870 3,53
  València 67.019.770 70.083.977 4,57
  Vigo 4.087.398 4.292.962 5,03
  Vilagarcía de Arousa 989.083 1.029.504 4,09

Total Sistema 482.083.946 501.815.624 4,09

TRÀFIC TOTAL 2015 PER AUTORITATS PORTUÀRIES
(Tones)
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 Pel que fa al tràfic de granels líquids, el segon grup més nombrós, amb 

167,6 milions de tones i un creixement del 4,3 %, han destacat els 
ports de Badia d'Algesires (27,2 milions de tones), Cartagena  
(25,7 milions), Tarragona (22,3 milions) i Huelva (21,5 milions).  
Els increments més elevats els van experimentar Badia de Cadis (+88 %) 
i Almeria (+84,1 %). 
 
Finalment, els granels sòlids, tot i ser el grup menys nombrós amb  
96 milions de tones, va ser el que més va créixer, +7,2 %, destacant 
els 18,9 milions de tones manipulades al port de Gijón, líder absolut 
nacional, i que pràcticament duplica al segon port amb més sòlids, Ferrol-
San Cibrao amb 9,8 milions de tones. El creixement més espectacular el 
van experimentar els ports de Badia d'Algesires (+35 %) i Almeria  
(+30,8 %). 
 

− 1 DE CADA 4 TONES MANIPULADES ALS PORTS ESPANYOLS 
HO VA SER EN TRÀNSIT 

 
L'estratègica ubicació dels ports espanyols, enclavats a les principals 
rutes transoceàniques nord-sud i est-oest, segueix propiciant l'increment 
de la funció dels nostres ports com a plataformes logístiques per a 
l'enviament de mercaderies amb destinació a tercers països, fins al punt 
que el 25 % (118,5 milions) del total de les mercaderies que van 
passar pels nostres ports ho van fer en trànsit. 
 
De la mateixa manera, el trànsit ro-ro (embarcament/desembarcament 
de vehicles rodats que opten pel transport marítim per cobrir llargues 
distàncies) segueix augmentant any rere any, i al 2015, amb un 
creixement del 6,3 %, va superar els 51 milions de tones. 
 
El tràfic de contenidors segueix sent la fórmula més emprada per al 
transport de mercaderies, prop del 71 % (158,9 milions de tones) del 
total de la mercaderia general va viatjar en els 14,2 milions de TEUs 
(contenidors de 20 peus) que es van manipular als ports. 
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 − ELS PORTS, INDISPENSABLES PER AL TRANSPORT DE 

PASSATGERS AMB PROP DE 30 MILIONS D'USUARIS 
 
El trànsit de passatgers, tant des de la península com entre les illes, ha 
assolit els 29.966.075 de persones, dels quals 8,4 milions van ser 
creueristes. Aquestes xifres confirmen la rellevància que els ports tenen 
per al transport tant de passatgers de línies regulars, que comuniquen la 
península amb les illes i els principals enclavaments del nord d'Àfrica, així 
com el tràfic entre illes. 
 
Pel que fa al trànsit de creueristes, les destinacions espanyoles s'han 
convertit en habituals a totes les rutes que cobreixen els diferents circuits 
europeus, i alguns dels nostres ports se situen en el "top" de les 
destinacions mundials. Barcelona, amb 2,5 milions de creueristes, és el 
primer port d'Europa i el quart del món com a port base, les Illes Balears 
superen els 1,7 milions de visitants, i els ports de les Illes Canàries van 
rebre més de 2,1 milions de visitants. 
 

 

Autoritat Portuària 2014 2015 % 
Variació 

  A Corunya 129.597 140.444 8,37
  Alacant 34.583 82.316 138,02
  Almeria 16.870 17.304 2,57
  Avilés 713 2.454 244,18
  Badia d'Algesires 0 94
  Badia de Cadis 381.302 411.453 7,91
  Balears 1.586.526 1.747.868 10,17
  Barcelona 2.364.292 2.540.291 7,44
  Bilbao 80.206 70.541 -12,05
  Cartagena 137.989 150.476 9,05
  Castelló 130 366 181,54
  Ceuta 2.141 1.587 -25,88
  Ferrol-San Cibrao 39.017 21.559 -44,74
  Gijón 13.536 16.100 18,94
  Huelva 0 3.730 
  Las Palmas 1.065.076 1.250.423 17,40
  Màlaga 407.870 418.503 2,61
  Marín i Ría de Pontevedra 0 0
  Melilla 254 1.352 432,28
  Motril 19.589 6.481 -66,92
  Pasaia 675 0 -100,00
  S.C. Tenerife 848.159 933.121 10,02
  Santander 14.957 11.954 -20,08
  Sevilla 15.970 17.729 11,01
  Tarragona 1.895 12.277 547,86
  València 373.013 371.374 -0,44
  Vigo 176.019 204.979 16,45
  Vilagarcía de Arousa 1.032 1.190 15,31

Total Sistema 7.711.411 8.435.966 9,40

TRÀNSIT PASSATGERS CREUER 2015 PER AUTORITATS 
PORTUÀRIES 


