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TARIFES MÀXIMES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PORTUARIS I 

COMERCIALS A LA TERMINAL PÚBLICA DE CONTENIDORS DEL MOLL 

SUD DEL PORT DE BARCELONA*. 

 

I.- SERVEIS PORTUARIS: 

 

Serveis portuaris de càrrega/descàrrega, estiba/desestiba i transbord de mercaderies (tarifa 

euro/contenidor) 

 

 Contenidor ≤ 32' Contenidor > 32' 

 Plens Buits Plens Buits 

• Des de vaixell a qualsevol zona de la terminal o 

viceversa per a contenidors amb Origen/destí 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 

 

 

 

Les presents tarifes per serveis portuaris es regeixen a tots els efectes pel previst en els articles 

108 i següents de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, text refós aprovat pel Reial 

Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.  
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II.- SERVEIS COMERCIALS 

     

Servei de transport horitzontal (tarifa euro/contenidor) 

Aquest servei inclou l’entrada per porta, recepció del contenidor des de camió, transport horitzontal fins 

zona d’emmagatzematge i posicionament en la zona d’emmagatzematge, o viceversa. 

 

 Contenidor ≤ 32' Contenidor > 32' 

       Plens    Buits       Plens   Buits 

• Des de 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 

situades en el port.   
15,35 15,35 15,35 15,35 

• Trasllat des de sobre ferrocarril a qualsevol punt de la 

terminal, o viceversa, i/o transferència de ferrocarril a 

camió o viceversa. 
45,82 45,82 45,82 45,82 

(Nota. L’import d’aquesta tarifa va ser informat favorablement mitjançant Resolució de la Comissió 

Nacional dels Mercats i de la Competència en data 28 de novembre de 2018, Exp. STP/DTSP/121/18) 

• Trasllat de contenidors d’un punt a un altre de la terminal 

o de la terminal al magatzem, o viceversa, per atendre els 

despatxos de mercaderies quan no existís manipulació de 

les mateixes.  
25,58 20,46 30,69 25,58 

 

 

Servei d’emmagatzematge. 

 

Importació amb 

operativa camió 

Exportació i/o tràfic 

amb operativa 

ferroviària 

• Contenidors plens amb origen/destí Barcelona (tarifa euro/TEU i dia d’estada) 

o Primers 5 dies 
0,00 0,00 

o Del 6è al 7è dia  
2,00 0,00 

o Del 8è al 14è dia  
5,00 5,00 

o Més de 14 dies 
40,00 40,00 
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• Contenidors plens d’abandonament: serà aplicable als contenidors d’importació i exportació 

la tarifa d’1,00 euro/TEU i dia a partir de la primera d’aquestes dues dates: 

• La data de presentació davant la terminal, per part de l’empresa legitimada per fer-ho 

(propietari de la mercaderia, consignatària, terminal), de la sol·licitud a la DUANA de la 

declaració d’abandonament, sempre que la declaració d’abandonament s’acabi atorgant per 

la DUANA.  

• La comunicació a la terminal de la resolució adoptada per la DUANA d’autorització de 

destrucció o de venda de la mercaderia. 

En conseqüència, si un contenidor no adquirís finalment aquesta condició i durant el 

procediment documental d’abandonament de la mercaderia, aquesta fos despatxada a 

consum, s’aplicarà la tarifa normal, des de la data d’entrada del contenidor en la terminal. 

Igualment, en el moment que el contenidor sigui declarat en abandonament, es regularitzarà 

la facturació des de la primera de les dates anteriorment indicades.  

 

 Tarifa única 

• Contenidors buits (tarifa euro/TEU i dia d’estada) 
 

o Primers 5 dies 
0,00 

o Més de 5 dies 
2,35 

 

 

 Tarifa única 

• Contenidors en trànsit (tarifa euro/TEU i dia d’estada) 
 

o Primers 14 dies 
0,00 

o Del 15è al 28è dia 
2,05 

o Més de 28 dies 
5,12 

 

 

 

 Contenidor ≤ 32' Contenidor > 32' 

• Contenidors frigorífics connectats, pel servei de 

connexió/desconnexió, consum elèctric, manteniment i 

control de temperatura (tarifa euro/contenidor i dia 

d’estada) 
40,92 51,15 
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Altres tarifes màximes a aplicar a la terminal 

 Tarifa única 

• Ompliment o buidatge de contenidors, inclosa l’estiba o desestiba de contenidor 

en magatzem, o remoció de la càrrega dins del contenidor (per efectuar revisions 

o despatxos duaners, o per petició de l’armador, consignatari o assegurança, etc.). 

Tarifa euro/tona, amb un mínim de 5 Ton.: 
 

o Per tona de mercaderia no paletitzada 
20,46 

o Per tona de mercaderia paletitzada 
8,18 

 

• Assistència per atendre despatx duaner. Tarifa euro/contenidor 
9,21 

 

• ISPS-ADT per la implantació de mesures de protecció de les instal·lacions 

i de caràcter duaner, així com per la prestació dels serveis com a magatzem 

de dipòsit temporal (ADT) i altres tràmits duaners no contemplats en altres 

tarifes. Aquesta tarifa només s’aplicarà als contenidors plens en règim 

d’importació-exportació. Tarifa euro/contenidor.** 

 

 12,00 

 

 

 

*Aquestes tarifes comercials tenen el caràcter de tarifes màximes i seran aplicables en qualsevol 

horari de treball, inclús festius i nocturns.  

**La terminal haurà de tenir present en la determinació dels seus preus la prestació efectiva dels 

serveis com a magatzem de dipòsit temporal (ADT) i altres tràmits duaners no contemplats en 

altres tarifes.  

 


