
 
 
 
TARIFES MÀXIMES PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PORTUARIS BÀSICS DE MANIPULACIÓ I 
TRANSPORT DE MERCADERIES AL TRÀFIC DE CONTENIDORS 

 

 Contenidor ≤ 32' Contenidor > 32' 

 Plens Buits Plens Buits 

   

Serv. portuari càrrega/descàrrega, desestiba i transbordament de mercaderies   

 Des de vaixell a qualsevol zona de la terminal o viceversa per 
a contenidors amb Origen/destinació Barcelona. 117,65 92,07 143,22 112,53 

 Des de vaixell a qualsevol zona de la terminal o viceversa per 
a contenidors en règim de trànsit. 71,61 71,61 71,61 71,61 

     

Serv. portuari de transport horitzontal     

Aquest servei inclou l’entrada per porta, recepció del contenidor des de camió/ferrocarril, transport 
horitzontal fins zona d’emmagatzematge i posicionament en la zona d’emmagatzematge, o viceversa 

 Des de sobre camió a qualsevol punt de la terminal o 
viceversa, inclús transferència de camió a camió. 46,04 35,81 56,27 46,04 

 Des de sobre camió a qualsevol punt de la terminal o 
viceversa, per a contenidors en trànsit entre terminals 
ubicades al port. 15,35 15,35 15,35 15,35 

 Des de sobre ferrocarril a qualsevol punt de la terminal, o 
viceversa, i/o transferència de ferrocarril a camió o viceversa. 20,46 15,35 25,58 20,46 

 Trasllat de contenidors d’un punt a un altre de la terminal o 
de la terminal al magatzem, o viceversa, per a atendre els 
despatxos de mercaderies quan no existís manipulació de les 
mateixes 25,58 20,46 30,69 25,58 

 



 
 Contenidor ≤ 32' Contenidor > 32' 

 Plens Buits Plens Buits 

     

Serv. portuari d’emmagatzematge 
Aquest servei inclou el temps d’estada a la zona d’emmagatzematge, així com els diferents serveis que es 
presten al contenidor en l’esmentada zona 

 Contenidors  plens amb origen/destinació Barcelona   

o Primers 5 dies 0,00  0,00  

o Del 6º al 7º dia  2,00  4,00  

o Del 8º al 14º dia  5,00  10,00  

o Del 15º al 21º dia  10,00  20,00  

o Del 22º al 28º dia  15,00  30,00  

o Del 29º al 42º dia 20,00  40,00  

o Més de 42 dies 40,00  80,00  
Els contenidors plens d’abandonament se’ls aplicarà, a partir del 8è dia, la tarifa de 1,00 euros/TEU per dia, a 
partir que l’empresa consignatària declari l’abandonament del contenidor. 

 Contenidors buits     

o Primers 5 dies 0,00  0,00  

o Més de 5 dies 2,35  4,70  

 Contenidors en trànsit     

o Primers 14è dies 0,00  0,00  

o Del 15è al 28è dia  2,05  4,09  

o Més de 28 dies 5,12  10,23  

 Contenidors frigorífics connectats, pel servei de 
connexió/desconnexió, consum elèctric, manteniment i 
control de temperatura. 40,92  51,15  

     

Aquests preus màxims del servei d’emmagatzematge s’aplicaran per dia d’estada del contenidor. 

     

Altres tarifes màximes a aplicar a la terminal     

 Ompliment o buidat de contenidors, inclús l’estiba o 
desestiba en tinglado, o remoció de la càrrega dins del 
contenidor (per efectuar revisions o despatxos duaners, o 
per petició de l’armador, consignatari o assegurança, etc.), 
per tona, amb un mínim de 5 Ton.     

o Por tona de mercaderia no paletitzada 20,46  20,46  

o Por tona de mercaderia paletitzada 8,18  8,18  

 Assistència per atendre despatx duaner 9,21  9,21  

 Repercussió cost implantació mesures protecció 
instal·lacions. Aquest tarifa només s’aplicarà als contenidors 
d’estrangeria plens d’origen/destinació Barcelona 6,00  6,00  

     

     

     

Aquests preus seran màxims aplicables en qualsevol horari de treball, inclús festius i nocturns. 

 

 


