
 
 

TAXES I BONIFICACIONS  2018 
 
Les taxes i bonificacions que es detallen en aquest document són aplicables pel càlcul de la T3 
també coneguda com L3 o Taxa a la mercaderia. 
 
Amb la nova Llei de Ports els imports de les Taxes Portuàries són els següents: 

TAXA DE LA MERCADERIA Coef. 
Quantia 
bàsica M 

Quota de la 
taxa  

Coef. 
corrector 

Quota 
resultant 

Dpte. 20% 
terminal 

concessionada 

Quota 
Dpte.Terminal* 

Unitat 

 
a.1) Règim per grups de mercaderies 
 

1r - A les mercaderies 
 

Grup de mercaderies 

Primer 0,16 2,65 0,424 1 0,424 0,0848 0,3392 €/ton 

Segon 0,27 2,65 0,716 1 0,716 0,1431 0,5724 €/ton 

Tercer 0,43 2,65 1,140 1 1,140 0,2279 0,9116 €/ton 

Quart 0,72 2,65 1,908 1 1,908 0,3816 1,5264 €/ton 

Cinquè 1,00 2,65 2,650 1 2,650 0,53 2,12 €/ton 

Repertori de Mercaderies 

http://arxius.portdebarcelona.cat/files/PortBCN_Merc_Gen.zip 
 

2n - Als equipaments         
         

Element de transport tipus 

Contenidor ≤ 20' (inclosa plataf. 
transport) i camió o plataforma 
fins a 6,10 m. 

0,90 2,65 2,385 1 2,385 0,4770 1,9080 
€/unitat. 

Contenidor > 20' (inclosa plataf. 
transport), semiremolcs, camió o 
vehicle articulat fins a 12,30 m. o 
plataformes de fins a 12,30 m.  

1,80 2,65 4,77 1 4,77 0,9540 3,8160 
€/unitat. 

         

a.2) Règim estimació simplificada 
         

Element de transport tipus 

Contenidor ≤ 20' (inclosa plataf. 
transport) i camió o plataforma 
fins a 6,10 m. 

10,00 2,65 26,50 1 26,5 5,3 21,2000 
€/unitat. 

Contenidor > 20' (inclosa plataf. 
transport), semiremolcs, camió o 
vehicle articulat de fins a 12,30 m. 
o plataformes de fins a 12,30 m.  

15,00 2,65 39,75 1 39,75 7,9508 31,8000 
€/unitat. 

(*) Valors de les Taxes Portuàries vàlids per a Terminals Concessionades (pràcticament totes) 

 

 

 

 
 

 

 

Exemple 

Contenidor    20 peus 

Pes    10 Tn 

Grup    5 

 

http://arxius.portdebarcelona.cat/files/PortBCN_Merc_Gen.zip


 
   

Bonificacions comuns 2018 
Descompte sobre 

T3 
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Tipus de 
servei 

marítim* 

Servei marítim regular curta distància 

 

20% 

Servei marítim regular curta distància + ro-ro 

 

40% 

Ferrocarril 
Mercaderies, que s’embarquen o 

desembarquen, que entren o surten de la zona 
de servei del Port per transport ferroviari 

 50% 

 

Bonificacions comercials 2018 
Descompte sobre la 

T3 

Intermodalitat 
Ferroviària 

Per ferrocarril Qualsevol distància 40% 

 

*Tipus de servei marítim: 

Servei Marítim Regular Curta Distància: “A les mercaderies d’entrada o sortida marítima, els seus 

elements de transport o unitats de càrrega transportades en vaixells pertanyents a un servei de 

transport marítim de curta distància de caràcter regular”. 

S’entén per Servei marítim de curta distància, aquell que es realitza entre ports europeus i ports 

situats en països no europeus riberencs dels mars tancats que envolten Europa, incloent les 

seves illes o territoris de sobirania no continentals.  

Per tal que es consideri Servei Marítim regular precisa que es realitzin un mínim de 24 escales a 

l’any en el port. Aquesta reducció només pot aplicar-se a aquells serveis marítims que compleixin 

els dos requisits, de curta distància i regular. Per tant, no tota curta distància es beneficiarà del 

20%. 

Llistat de països caracteritzats com a tràfic de curta distància amb el Port de Barcelona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Albania 

 Alemania 

 Austria 

 Bélgica 

 Bielorrusia 

 Bosnia y Herzegovina 

 Bulgaria 

 Ciudad del Vaticano 

 Croacia 

 Dinamarca 

 Eslovaquia 

 Eslovenia 

 España 

 Ucrania 

 Chipre 

 Marruecos 

 Túnez 

 Estonia 
 
 

 Finlandia 

 Francia 

 Grecia 

 Hungría 

 Irlanda 

 Islandia 

 Italia 

 Letonia 

 Liechtenstein 

 Lituania 

 Luxemburgo 

 Macedonia 

 Malta 

 Moldavia 

 Argelia 

 Libia 

 Egipto 

 Israel 

 Mónaco 

 Montenegro 

 Noruega 

 Países Bajos 

 Polonia 

 Portugal 

 Reino Unido 

 República Checa 

 Rumania 

 Rusia 

 San Marino 

 Serbia 

 Suecia 

 Suiza 

 Turquía 

 Líbano 

 Siria 

 Georgia 

Aquest document és una interpretació del document oficial que es troba al lloc web del Port de 

Barcelona(http://content.portdebarcelona.cat/cntmng/guestDownload/direct/workspace/Space

sStore/330ee9fe-2d56-4712-963d-09e51928e6c3/T3_2018_Tasa_de_la_mercancia_ca.pdf). 

El Port de Barcelona s’eximeix de qualsevol responsabilitat degut a canvis o possibles errades 

que hi pugui haver. 

 

http://content.portdebarcelona.cat/cntmng/guestDownload/direct/workspace/SpacesStore/330ee9fe-2d56-4712-963d-09e51928e6c3/T3_2018_Tasa_de_la_mercancia_ca.pdf
http://content.portdebarcelona.cat/cntmng/guestDownload/direct/workspace/SpacesStore/330ee9fe-2d56-4712-963d-09e51928e6c3/T3_2018_Tasa_de_la_mercancia_ca.pdf

