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La meva exposició constarà de tres parts: a la primera, parlaré del perquè de la preocupació de 

SEAT per les infraestructures i de per què aquesta preocupació jo la qualifico d’activa, és a dir, SEAT no 

té una actitud d’espera en relació amb les infraestructures, sinó que intentem provocar-les. La segona part 

tractarà de la nostra relació amb el Port de Barcelona com a infraestructura necessària per al canvi modal. 

El Port de Barcelona és el punt de pas d’aproximadament el 30% de les nostres mercaderies. Hi ha tota 

una sèrie de factors —competitivitat, accessibilitat, horaris, serveis, costs portuaris...— que cal considerar. 

D’altra banda i per últim, hi ha també el tema de les infraestructures pròpiament dit, que considerem 

imprescindible per al desenvolupament logístic. En aquest àmbit, per la nostra posició geogràfica, potser 

—perquè tots dos, SEAT i Port, ens trobem en el corredor del Llobregat—, hi ha una coincidència molt 

gran d’interessos entre nosaltres i el Port. Això permet que algunes de les actuacions que les duem a 

terme les fem de manera coordinada.                                            

 

Així doncs, voldria començar explicant per què SEAT es preocupa de manera activa per les 

infraestructures. Si ens remuntem a l’agost de 2001, època en què es construïa la Línia d’Alta Velocitat 

entre Madrid-Barcelona, ens trobem amb què el projecte constructiu, no informatiu, fa referència a 

l’estació de trens que dóna servei a SEAT, però, com que nosaltres no érem titulars del servei, tot i 

l’afectació al nostre funcionament, vam quedar al marge del procés de decisió. És a dir, ens vam trobar 

que el Gestor d'Infraestructures Ferroviàries (GIF) havia encarregat un projecte que ens tallava l’accés 

ferroviari sense que nosaltres poguéssim dir-hi res. Després d’unes negociacions força dures —per difícils 

i per les discussions que van comportar—, vam poder reconduir la situació. El problema és que existia 

una tècnica constructiva que no implicava haver de tallar les vies durant 5 mesos com a mínim, però, 

d’entrada, no es va voler considerar aquesta alternativa fins que nosaltres hi vam intervenir. Aquest fet 

ens va fer reflexionar sobre quin havia de ser el nostre paper en relació amb les infraestructures; vam 

prendre consciència de la seva importància per a la logística de SEAT i, a partir d’aquell moment, vam 

tenir un posicionament actiu, davant de les decisions que es poguessin prendre, que implicava el següent: 

estar informats de les decisions que es prenguessin al nostre voltant, en primer lloc; fer-nos sentir, perquè 

els organismes encarregats de prendre decisions consideressin les nostres necessitats dins de les seves 

planificacions i tenir iniciativa i impulsar aquelles idees concretes que ens poguessin ajudar a millorar la 

nostra logística. El motiu d’aquesta implicació es deu al fet que la logística es desenvolupa a l’exterior i 

sobre les infraestructures. Quan parlem de logística, parlem d’activitats externes, és a dir, cada empresa 

industrial pot organitzar el seu propi procés de treball, però moltes de les activitats logístiques, tret de les 

manipulacions internes, estan suportades per processos externs que tenen lloc sobre les infraestructures. 

Per tant, nosaltres no direm on convé construir un pont, però sí que volem i necessitem que la 

infraestructura que es construeixi, viària o ferroviària, suporti les nostres necessitats i, en aquest àmbit, és 

on volem influir.                                                                                                                                              

 

Quant a les xifres, les nostres dades són les següents: movem 31 trens d’entrada i 31 de sortida 

a la setmana; 4.600 camions a la setmana i ens gastem 137 milions d’euros l’any. En el cas de transport 

de components, la despesa anual està partida en 2 perquè hi ha 40 milions d’euros en budget directe i 11 

milions incorporats al preu de la peça, en aquell cas en què les condicions de lliurement són prou 

rellevants com perquè sigui el proveïdor el que tingui tota la responsabilitat fins al lliurement. Per tal de 

fer-nos una idea també molt ràpida d’allò que suposa aquest moviment, podem plantejar el supòsit que, si 

un dia no poguéssim expedir la producció, necessitaríem uns 40.000 m2 per tal de poder emmagatzemar-

la. Una idea més detallada la podem veure en un gràfic en què queda clar que, en el cas de components, 

ens arriben 2.500 camions per setmana de proveïdors propers que subministren en condicions crítiques 
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per al correcte funcionament de la fàbrica: des de la Zona Franca, ens arriben 500 camions per setmana 

—aquest subministrament està previst passar-lo a ferrocarril—; de tràfic internacional, 350 camions per 

setmana i de nacional, 750. A més a més, cal esmentar els 5 trens setmanals procedents tots ells de les 

plantes del Grup Volkswagen i cal dir que s’utilitzen 128.000 m2 de magatzems de peces de cotxes. En el 

cas de cotxe acabat, a Espanya —Catalunya, Aragó i València— són 146 camions per setmana. En el cas 

del Port de Barcelona, tot i el tren, encara vénen 89 camions per setmana —són els camions que van als 

vaixells d’Itàlia i a les Balears. En Internacional, encara en fem 280. En ferrocarril, fem 26 trens per 

setmana, 10 són els del tràfic del Port. He de confessar que jo també vaig quedar sorprès en conèixer 

aquesta xifra, atès que el major tràfic ferroviari que tenim avui és aquest del Port. De campes, fem servir 

660.000 m2; d’aquestes, 170 mil són internes a la fàbrica i, en dipòsits externs —on tenim els cotxes que 

en principi estan venuts, però tenim un període de retenció mentre no tenen client de manera que 

qualsevol concessionari pot demanar un cotxe d’un altre concessionari—, fem servir 490.000 m2. Val a dir 

que aquí no hi ha inclosos els metres quadrats que tenim pactats al Port de Barcelona, sinó que són 

campes de dipòsit on tenim una ocupació regular i no són només a Espanya, sinó que també n’hi ha a 

França.                                                                                                                           

 

Un cop dibuixat aquest marc, cal dir que el nivell de resposta a les nostres necessitats en l’àmbit 

sempre de les infraestructures es pot resumir en dos trets característics: en primer lloc, dir que es va fent 

més difós a mesura que s’allunya dels centres de decisions més propers, és a dir, hi ha molta més 

sensibilitat cap allò que podríem anomenar “efecte industrial” prop de casa nostra, a la Generalitat i a 

Madrid, però, en canvi, a Brussel·les, estan allunyats de tot —frases del tipus “sou uns romàntics” o “no 

aporteu res de nou” són acusacions a les quals hem de fer front tot sovint, i és veritat que no aportem res 

de nou, però diem que, quan una cosa es fa petita, no és utilitzable i cal millorar-la. Per exemple, una altra 

frase que hem hagut de sentir-nos dir és que “la indústria de l’automòbil ja té la logística optimitzada”. 

Aquesta frase és molt curiosa perquè la va pronunciar un cap d’unitat en una reunió a Brussel·les del 

Comissariat de transports. I és veritat, però, i què? L’automòbil ja té la logística optimitzada, però la té 

sobre les infraestructures actuals, jo vull millorar el suport en què es fonamenta la meva logística, aquella 

era la intenció de la reunió. Tot això lliga amb un petit extracte del document de 19 de Març 2008 de la 

Direcció General de la Competència de la UE, sobre l’adquisició de Transfesa per Deutsche Bahn. Sense 

entrar gaire en el detall, només esmentar que s’autoritzava aquesta adquisició, però el que vull destacar 

és que feia servir una argumentació molt curiosa: “pot afectar la competència, però els clients ja tenen uns 

coneixements tècnics de l’àmbit de la logística”. Davant d’això, et quedes bocabadat de quina és la 

doctrina subjacent en el tema de la logística i l’automòbil. Per tot això, per aquests antecedents que he 

exposat, per quina és la nostra dimensió logística i el pes de la logística en el funcionament de la nostra 

fàbrica i en el funcionament de les infrastructures sobre el qual ve suportada, considerem aquest àmbit 

com un objecte de preocupació gairebé estratègica, atès que incideix directament sobre la nostra 

viabilitat: industrial i tant a curt termini, la nostra fabricació i distribució de cada dia, com a llarg termini, 

perquè si no ens podem comunicar amb els nostres clients o amb els nostres proveïdors, la feina seria 

nefasta.                                                                                                                      

 

Fins aquí l’exposició de caràcter general. Ara, com a segona part, voldria centrar-me en la relació 

amb el Port de Barcelona. Gràficament, es pot veure l’evolució de les dades pel que fa a aquesta relació. 

Les dades anteriors a l’any 90 no sé quina fiabilitat tenen perquè el recull de dades era molt manual 

aleshores, però, a partir de l’any 92, comença a haver-hi un creixement força important. En aquest punt, 

voldria fer un comentari que servirà d’antecedent a un altre de posterior: el tràfic a Alemanya es va canviar 
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a tràfic terrestre l’any 97-98 i el tràfic del nord d’Itàlia —que és on van la majoria dels nostres cotxes— va 

començar el 2001 i es va canviar a tràfic marítim el 2002. En aquest tema, les decisions les vam prendre 

nosaltres, vam decidir que el tràfic amb Alemanya ens sortia més a compte convertir-lo en terrestre, hi 

havia els mitjans i els recursos i ens sortia bé de cost. Així doncs, vam deixar d’embarcar pel Port de 

Barcelona uns 30 mil cotxes. Uns anys més tard, amb motiu del llançament d’un nou cotxe, vam fer uns 

enviaments a Itàlia fent servir el ferry i vam veure que funcionava, vam fer les negociacions pertinents per 

fer-ho de manera regular i, des d’aleshores, enviem cotxes a Itàlia, tant al nord com al sud, utilitzant els 

serveis de short sea shipping. Encara que no en tinc confirmació, penso que hem de ser els carregadors 

més importants, com a mínim, en la línia de Gènova. És una decisió presa per nosaltres sense intervenció 

del Port ni de cap altra mena. Això vol dir que el Port està en competència. I és que nosaltres pensem que 

el Port té tres nivells d’actuació: en primer lloc, hi ha un nivell estratègic, en aquest nivell, l’actor és 

l’autoritat portuària. Aquest nivell gestiona l’entorn infrastructural del port, el seu desenvolupament intern i 

la seva resposta a les necessitats dels usuaris finals des d’una perspectiva macro, de gran projecció. En 

segon lloc, el port té un nivell operatiu. Els actors són tant l’autoritat portuària, com la resta de membres 

del que s’anomena la comunitat portuària: terminalistes, consignataris, estibadors… Aquest nivell és el 

que ens dóna suport en la nostra activitat i vetlla perquè aquest entorn funcioni. Ara bé, trobem a faltar el 

que podríem anomenar “port management”, és a dir, un tercer nivell que connecti els dos anteriors i 

gestioni el Port de Barcelona sota un concepte “Port de Barcelona” en un mercat en competència. Dic això 

perquè, com he dit abans, les dues decisions que acabo d’esmentar les vam haver de prendre nosaltres. 

Ningú va fer res per retenir aquells 30.000 cotxes per al Port de Barcelona. Va haver-hi, com a molt, una 

queixa de l’amic Daniel Tarragona que feia la gestió d’aquells cotxes.                                                                                                                           

 

En aquest punt, voldria aprofundir en aquest concepte del port en competència i és que, en un 

entorn d’abundància de càrrega, l’organització punt a punt és molt més eficient que una estructura hub to 

hub. Una estructura hub depèn de la quantitat de càrrega que sigui capaç de concentrar, però també dels 

costos propis de l’ús de les terminals on es fa la concentració i dispersió de la càrrega. I l’optimització 

global del sistema no és lineal, com en el cas d’un punt a punt, sinó que requereix l'actuació sobre 

múltiples factors. Hi ha factors que poden ser considerats menors —l’aproximació, les terminals...— que 

poden tenir una influència decisiva tant en la qualitat de la gestió com en el cost global i, per tant, en la 

decisió logística. Personalment, vaig quedar sorprès fa uns dies quan vaig haver d’explicar a un suposat 

entès en la matèria que, en un transport en distància curta, l’important no és tant la distància com el temps: 

si envio una mercaderia d’aquí a Alemanya, en un trajecte que dura dos dies, el fet de trobar una retenció 

o una demora al punt de descàrrega de dues hores no és rellevant, però, en un trànsit de distància curta o 

aproximació, en un entorn urbà —de Martorell a Barcelona, per exemple—, si resulta que en comptes de 

trigar 2 hores en triga 4, la rotació passa de ser de 4 a 8, a la terminal, s’hi ha d’esperar 2 hores i després 

d’estar aparcat al lloc d’espera, cal que es desplaci cap a un altre lloc..., els costos es disparen i fan 

ineficient tota una cadena logística. En el cas del Port, tenim a més a més un segon hub. Com que 

nosaltres tenim abundància de càrregues, partim d’un concepte mixt: de punt a hub. Quan els cotxes 

arriben al hub, allà es dispersen fins arribar al seu usuari final. En el cas del transport marítim, hem de dur 

els cotxes a un hub, que és el Port de Barcelona, i des d’allà surten cap a la seva destinació. Aquest hub 

addicional és sempre un factor de cost. Suposa una necessitat en els casos en què és imprescindible el 

transport marítim, però penalitza una possible decisió favorable a l’opció marítima si existeix una 

alternativa terrestre. Els factors de decisió, a nivell econòmic, són, així doncs, els costos d'aproximació 

més el costos portuaris. Ja he qualificat el Port de Barcelona com un port en competència. En el cas de 

SEAT, hem de dir que no en som captius, però la seva proximitat fa que el concepte “cost d’aproximació” 
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sigui molt menor amb relació al Port de Barcelona que a altres ports —som a 40 km de Barcelona, a 100 

de Tarragona, 300 de València, 600 de Bilbao i 1.000 de Vigo, per tant, els nostres costos d’aproximació 

més convenients són a Barcelona—, però m’interessa que el Port de Barcelona sigui un port potent. 

D’aquesta manera, tinc garantits el servei, la capacitat i les línies. El Port de Barcelona es troba a 300 km 

de Saragossa, però una mica més a prop hi ha Tarragona, València, a la mateixa distància hi ha Bilbao i 

una mica més lluny hi ha Santander. Si me’n vaig a Valladolid i Palència, on hi ha les fàbriques de Ford, 

ens trobem a una distància de 600 km de Barcelona-Tarragona; València, a una distància una mica menor; 

Bilbao, 280 i Santander, 250. I de les plantes que estiguin a Madrid, 600 o 500. En definitiva, el Port de 

Barcelona m’interessa que sigui competitiu i que guanyi també càrregues dels altres fabricants. Ara bé, 

aquests altres fabricants tenen una capacitat de decisió molt més oberta. Amb tot això vull dir que hi ha 

una sèrie de factors que, per tal d’anar tots alhora, cal que estiguin a un bon nivell: accessibilitat, tracte de 

mercaderies, cost i orientació al client. Només el correcte lligam de tots aquests factors garantirà la decisió. 

I això és vàlid per a nosaltres i per a tothom.                                                   

 

En el nostre cas, però, el Port de Barcelona té uns factors d’èxit: la seva situació geogràfica 

propera i una pro-activitat. Quan faig servir aquest terme, amb relació al Port de Barcelona, faig servir 

l’exemple del tren: s’ha dit que vam haver de pressionar força en aquest sentit, però no puc deixar de dir 

que comprenc aquesta reticència perquè era una mica boja la idea inicial: fer un tràfic de 40 km per 

ferrocarril i que funcioni requereix una anàlisi i una reenginyeria dels processos ferroviaris; val a dir que, 

als Ferrocarrils de la Generalitat, ens vam trobar amb la predisposició a fer-ho en el sentit d’eliminar tots 

aquells processos ferroviaris que no aporten valor i tots aquells processos d’operacions sobre la 

mercaderia que tampoc aporten valor o bé en resten; només des d’aquest punt de vista, l’operació era 

viable i crec que, al final, tots els actors, tant el Port, com Ferrocarrils, la Generalitat i les empreses que hi 

havia al darrere van estar per la feina. En aquest sentit, considero que, al Port de Barcelona, el podem 

qualificar de pro-actiu. I penso que, des d’aquell moment, també l’hem de considerar més obert a 

possibles innovacions. Quant a les línies marítimes, també cal dir que el Port de Barcelona té una 

abundància de línies marítimes, la qual cosa fa que no ens calgui anar a cap altre lloc. Hi ha alguns 

cotxes nostres que van a Vigo o a Tarragona, però és, com a molt, un 4% de tots els embarcaments 

marítims. Per això, també m’interessa que el Port de Barcelona sigui competitiu perquè si els altres 

fabricants també vénen aquí, ens assegurem que les línies marítimes seran aquí, que és allà on sóc més 

competitiu en el sentit de cost. Ara bé, el Port de Barcelona també té uns factors de risc. Fins no fa gaire, 

el sector de l’automòbil acabat, tret d’algun port concret, no ha estat objecte de gaire preocupació per part 

de les autoritats portuàries, i el Port de Barcelona té una important escassetat d’espai, però, d’altra banda, 

s’hi donen actuacions d’emmagatzematge. Les dades que es van tractar, en una reunió sobre els 

diferents fabricants agrupats per ANFAC sobre el Port de Barcelona, es va dir que aquest Port té una 

estada mitjana dels cotxes de 13 dies. I els cotxes d’exportació, només de 4,5. No cal fer gaires números 

per saber quant de temps s’estan, emmagatzemats al Port de Barcelona, els cotxes d’importació. Això, en 

una situació de mancança d’espai, trobo que és una actuació molt discutible. Hi hagut casos específics, i 

en el cas del Grup Volskwagen en puc dir un de concret, en què l’escassetat d’espai ha induït a canviar de 

port; la planta de Pamplona o les cotxes que venien d’Alemanya per embarcar cap a Les Canàries van ser 

derivats la major part d’ells cap a Tarragona. Aquesta decisió es va prendre en un moment en què 

l’escassetat d’espai era un problema punyent a Barcelona. Potser després les circumstàncies han canviat, 

però la logística de Volkswagen, de Canàries, segueix anant per Tarragona. És a dir, es va prendre 

aquella decisió i, com que ningú se’ls va adreçar per provar de fer-los canviar d’idea, segueixen amb 

aquesta tàctica. Seria un exemple més a afegir a allò que he dit fa un moment sobre la mancança que 
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caldria cobrir per part del Port de Barcelona com a port management. A més a més, si bé he parlat, com a 

factor d’èxit, de les línies marítimes de les quals disposa el Port, també cal dir que un factor de risc és la 

pèrdua de serveis. Fa uns anys, les fàbriques de cotxes a Turquia es van posar en marxa i Turquia va 

començar a ser exportadora de cotxes. A partir d’aquí, en el servei a Anglaterra, en què Barcelona era 

capdavantera, Barcelona va deixar de ser-ho. Amb això, els vaixells que venien a Barcelona per anar cap 

a Anglaterra, ja venien plens. Ens vam trobar sense bodega per carregar els nostres cotxes cap a 

Anglaterra. Vam solucionar la situació nosaltres mateixos: vam aconseguir mantenir els embarcaments 

per Barcelona, malgrat que, en aquell moment, vam tenir força pressions per portar els nostres cotxes a 

través d’algun port del nord d’Espanya. No obstant, vam aconseguir mantenir el servei per Barcelona. Un 

altre cas és el d’Autoterminal que ha tingut una actuació molt activa en la recerca de càrregues: servei cap 

a Holanda o serveis vinculats amb un Marco Polo. No obstant, i en el cas específic del servei a Holanda, 

el fet que ells no dominin el factor crític del transport que és la bodega al vaixell, comporta que, malgrat 

tots els seus esforços, el tràfic funcioni, però no sigui òptim. La pregunta que em plantejo és la següent: a 

qui correspon observar la situació de riscos i l’actuació per evitar-los o corregir-los? És una pregunta 

retòrica a la qual caldria trobar una resposta.                                    

 

D’aquesta manera, arribem a la situació final que és la següent: el Port és el port en competència, 

hi ha tràfics que són marítims, els puc embarcar des d’aquí o des d’un altre lloc, però són marítims, però hi 

ha ports on el tràfic marítim competeix amb el terrestre. A Anglaterra, per exemple, puc fer l’enviament via 

terrestre i fer transbord en algun port del nord d’Europa; és el cas també del nord d’Alemanya; de tot un 

àmbit en l’Europa de l’Est, Txèquia, Hongria, Eslovàquia, Romania, Bulgària, l’antiga Iugoslàvia i el nord 

d’Itàlia. Al nord d’Itàlia, el port va guanyar 20.000 cotxes i, en canvi, al nord d’Alemanya, el Port va perdre 

30.000 cotxes. És a dir, el port és un ens en competència, amb els altres ports, però també amb el tràfic 

terrestre. En aquest sentit, la nostra preocupació principal són els accessos —com a carregadors, ens 

referim a l’àmbit terrestre. Hem parlat d’aproximació, però també cal parlar de com hi entrem i com en 

sortim. Els accessos al Port de Barcelona continuen essent un problema i val a dir que, a SEAT, ens 

n’hem sortit en bona part gràcies al bon funcionament de l’enllaç ferroviari amb Ferrocarrils de la 

Generalitat. No obstant, encara transportem uns 30.000 cotxes l’any a les terminals de short sea shipping 

per carretera. Hem tingut uns primers contactes per provar de veure com podem fer aquests tràfics per 

Ferrocarrils de la Generalitat. Ara bé, cal que es donin les condicions urbanístiques adequades a la zona 

del moll de costes. En principi, considerem el 2010 com a inici probable d’aquest servei, tot i que ens 

agradaria avançar-ho com més aviat millor. Dos altres temes són, d’una banda, un que va ser objecte de 

discussions molt dures quan vam organitzar el servei del tren de Ferrocarrils i, de l’altra, un suggeriment. 

En primer lloc, voldria parlar de l’establiment de zones de descàrrega no concessionades a peu de tren. 

Les vies de tren, en el Port de Barcelona, estan inserides, fonamentalment, en terminals. Això implica que 

la descarrega eficient de tren la fa la terminal que es troba al costat de la via, l’altra, com que no té lloc 

allà, s’ha d’endur els cotxes. Amb això, no vull dir que trigui més o menys a tota l’operativa, però sí triga 

més a alliberar la composició del tren. Aquest fet té repercussió sobre SEAT perquè, per carregar trens a 

Martorell, s’abasteix moltes vegades de trens que es descarreguen al Port de Barcelona i que un tren al 

Port —la composició ferroviària, no tota l’operativa— trigui a descarregar-se dues hores o quatre és 

rellevant. D’altra banda, i en el cas de Ferrocarrils de la Generalitat, va haver-hi una negociació a quatre 

bandes sobre aquest espai, Autoterminal, Autometro, Setram i SEAT. Sense aquesta col·laboració, 

aquesta reenginyeria que he esmentat abans dels processos que ha permès fer aquest tren no hagués 

estat possible. Per últim, també volia suggerir que s’avalués l’inici de la xarxa ferroportuària dins de 

l’estació de servei d’Adif. Fins i tot, el conveni contempla el punt de transfarència amb un feix de vies “en 
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la zona portuaria si lo hubiera, o en su defecto en el que se establezca de mutuo acuerdo entre las partes”. 

L’estructura ferroviària actual del Port de Barcelona, a la part vella, no té cap feix de vies, se serveix 

directament des de Can Tunis. Per tant, les vies d’espera o de servei del Port són fora de l’autoritat 

portuària. Sembla que, en el futur, a la nova estació de la llera del Llobregat, el Port controlarà un feix de 

vies. Crec que és la manera més eficient de poder gestionar el servei dins del port, el servei que es pugui 

fer des de l’estació a les terminals i un control des del primer moment. Quant al port de nit, voldria referir-

m’hi encara que sigui un tema recurrent. Al Port, fins al moment que no vam tenir el servei de ferrocarrils, 

vam considerar fer el transport de nit, amb els sobrecostos que això implica. El cost de carretera tenia una 

major eficiència, però els costos portuaris descompensaven aquesta solució: l’índex de cost era de 100 

treballant de dia i 174 treballant, de nit. Mentre no arreglem això, ens sortirà més a compte estructurar-nos 

per guardar la nostra càrrega i transportar-la de 8 a 20. Això cal que canviï. També, però, cal parlar dels 

costos més reals. En aquest sentit, he de dir que he sentit parlar, de manera un xic demagògica, a alts 

responsables de Madrid, de les taxes de mercaderies. Els costos portuaris, per a nosaltres, no són la taxa 

de mercaderies. Els costos portuaris són la taxa de mercaderies, els costos de concessió més els costos 

de personal, els d’estructura. És a dir, tots aquells costos que nosaltres paguem per fer servir el port. 

Quant al tema dels costos de personal, no vull entrar-hi gaire. Depenen d’un conveni i estan fixats per 

Estibarna; només puc dir que, en una situació econòmica com la que vivim, tenim l’esperança que pugui 

haver-hi una certa flexibilitat que s’orienti a facilitar la competitivitat. Quant als costos de superfície, han 

patit una gran evolució els darrers anys: la Llei 48/2003 estableix un criteri de valoració del sòl en funció 

del valor dels terrenys colindants. De manera que, un dels epígrafs més importants en la formació del cost 

portuari té en compte una referència externa que no té cap mena de relació amb les activitats portuàries. 

Tot i que sembla un criteri únic fa referència a valor locals, per tant, la seva aplicació pot ser molt diferent 

en funció del lloc on s’aplica. L’adequació dels costos als requeriments de l’esmentada llei ha suposat, en 

les terminals d’automòbils del Port de Barcelona, un increment del cost del sòl d’una magnitud superior al 

100%. Això vol dir, en el nostre cas —encara que altres fabricants tenen xifres del mateix nivell—, que, al 

període 2003-2008, els nostres costos globals, taxes portuàries, han passat d’un índex 100 a un índex 

164. A més a més, l’any 2003, nosaltres teníem una estada mitjana al port de 4 setmanes, mentre que 

l’any 2008, ens hem equipat internament per reduir aquesta xifra i la nostra estada mitjana està avaluada 

en 10 dies. La nostra contractació, doncs, és de 10 dies, però tot i aquesta rebaixa de dos terços en l’ús 

de sòl portuari, les nostres tarifes s’han incrementat en un 64%. D’aquí dedueixo, fent aquests càlculs, les 

bonificacions que percebem del Port de Barcelona —les quals, per cert, s’han vist reduïdes de l’ordre d’un 

20%; abans no eren grans xifres amb relació a la nostra factura, però representaven alguna cosa.                                                                                                                                 

 

Un cop dit això, passo al nostre darrer punt: les infraestructures que considerem necessàries per 

al nostre desenvolupament logístic. En aquest cas, hi ha moltes coincidències amb el Port. Si observem el 

mapa d’Espanya quant a infraestructures necessàries, aquest pot ser aplicable tant al Port com a 

nosaltres. Des d’un entorn proper a Barcelona, sortim cap a Europa, sortim cap al mar i entrem cap a 

Espanya. El creixement del hinterland del Port de Barcelona segueix les mateixes rutes que fem servir 

nosaltres. Ara bé, aquí ens trobem amb un escenari complicat: Martorell com a capçalera de Rodalies. La 

màxima concentració de circulacions es troba en el tram entre Martorell i Castellbisbal. Això comporta que 

tot aquest tram sigui un tram crític pel tràfic ferroviari. A més a més, la supressió de l’accés de 

mercaderies a Barcelona per la “Via de la Costa” ha desviat aquest tràfic per Vilanova i Sant Sadurní, 

cosa que ha ajudat a què la xifra arribés a valors propers als 300 trens. D’altra banda, la via passa per 

l’interior d’un nucli urbà amb un trànsit ferroviari de persones que s’ha multiplicat els darrers temps no 

només per la introducció de nous trens, sinó també per la interconnexió entre FGC i RENFE a Martorell. 
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Un dels incidents greus que va haver-hi durant el període de construcció de l’AVE i que va fer que el 

Ministeri prengués mesures no gaire rumiades, com la de tallar el tràfic de mercaderies a aquella via, va 

ser un accident d’un tren de contenidors a l’estació de Martorell. Aquí, doncs, hi ha un coll d’ampolla molt 

important tant per a nosaltres com per al Port. Val a dir que el Ministeri de Foment té en marxa un estudi 

informatiu que va des de Castellbisbal fins a l’entorn de Tarragona i a nosaltres se’ns ha promès que es 

tramificarà el tram de Martorell sud fins a Castellbisbal. Des del Ministeri, em van dir que no podien dir 

dates concretes sobre el tema, però tinc constància que la part de l’informatiu sobre aquest tram està molt 

avançada. Al Port de Barcelona, però, cal reconèixer-li un mèrit i és la seva lluita per l’Ample Internacional. 

Totes les planificacions reals que hi ha al Ministeri passen per connectar el Port de Barcelona amb Ample 

Internacional i aquesta connexió passa pel nus de Castellbisbal. Ara bé, SEAT es troba a una distància 

d’11,5 km ferroviaris. I, en canvi, nosaltres també desitjaríem l’Ample Internacional, atès que aquest 

aportaria una major oferta ferroviària i eliminaria molts obstacles derivats del pas de frontera, canvi 

d’ample, transbordament, etc. Enguany, el nostre tràfic internacional s’ha recuperat una mica, però va 

haver-hi un any en què va arribar a quotes del 19% de la nostra mercaderia internacional en ferrocarril 

enfront a quotes properes al 30% del passat i ens agradaria recuperar aquesta quota. Pensem que això 

només es pot fer o bé amb Ample Internacional a fàbrica o bé amb una àrea logística potent com és la de 

Villamalla-El Far. Amb independència de les actuacions individuals, considero que cal una actuació 

col·lectiva, potser encapçalada pel Port que és qui té més feina feta, atès que a l’entorn de Castellbisbal, 

hi ha tota una bateria d’empreses, grans usuaris del ferrocarril i tots connectats i a tots ens interessa i tots 

podem fer força per poder tenir l’Ample Internacional com més aviat millor.                                                                                                      

 

He fet referència a Villamalla-El Far. Per què ens interessa? Pensem que té un interès logístic 

propi, directe, però també com a punt de concentració i expedició de càrregues, tant en l’Ample 

Internacional com en l’Ample Ibèric. Pensem que aquesta àrea pot arribar a ser un punt de concentració 

de càrregues des d’on surtin serveis que siguin capaços de captar una clientela potent cap a 

l’Internacional. A la vegada, pot ser un punt de rebuda i d’expedició cap a l’interior de la península de les 

càrregues procedents de l’Internacional, les quals puguin expedir-se a curta distància per carretera i a 

llarga distància amb l’Internacional. D’aquesta manera, podríem augmentar la quota ferroviària 

internacional. Això constituiria una gran plataforma d’importació i exportació per al sector de l’automòbil. 

Moltes vegades, reflexionant sobre qui és la nostra competència, ens demanem, en el nostre sector, qui 

és aquesta competència real. La conclusió és que una bona superfície ben dimensionada i amb capacitat 

pot ajudar-nos a tots. Si pogués ajuntar els meus cotxes amb els d’altres marques per fer trens més 

eficients que arribessin a Romania, a Ucraïna..., això seria fonamental per a nosaltres. Pensem, doncs, 

que aquesta zona logística és vital. Ara bé, cal un correcte dimensionament, no s’hi val a fer proves i 

pensar que ja creixerem després. Si fem proves, serà una inversió perduda, cal fer una superfície capaç 

d’absorbir tràfics i capaç de ser una base de distribució cap a dins i cap a fora. I un altre punt fonamental: 

cal tenir un bon producte per distribuir des d’aquesta base. Si resulta que tinc una superfície fantàstica, 

però ningú ve a oferir un producte adequat, tot l’esforç és inútil. El que cal és fer una bona re-expedició, 

per tant, s’ha de pensar en aquest factor: una àrea logística ben dimensionada i un producte, a partir 

d’aquesta base, potent.                                                                                                                                           

 

Un altra qüestió que cal esmentar és que, juntament amb el Port, SEAT és un dels membres 

fundadors de Fermed. Fermed, de fet, és un objectiu a llarg termini, però que impulsa actuacions a curt 

termini. En els dos aspectes, ens interessa a tots que avanci. La nostra situació geogràfica ens situa a 

una punta del mapa europeu, per tant, necessitem bones connexions amb tota la UE.              
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  Un altre tema que no té el mateix àmbit que el Port és l’accessibilitat de les persones, amb 

transport públic al Polígon Can Amat. Es parla molt del transport públic, però la veritat és que els polígons 

industrials no estan connectats amb transport públic. Nosaltres lluitem en aquest sentit des de fa temps i, 

de fet, aquest és un dels projectes que va sortir en estudi informatiu no fa pas gaire i espero que surti 

l’executiu en el mes de gener per tal de poder donar accessibilitat a tot el personal de SEAT en transport 

públic. En total, els treballadors de SEAT a Martorell són unes 10.000 persones/dia i calculem que, en el 

polígon industrial més proper, són unes 10.000 persones més.                                                                      

  

Per últim, voldria fer una referència a l’enllaç ferroviari entre les plantes de SEAT i  la Zona 

Franca. Com he dit abans, aquí hi circulen uns 500 camions a la setmana —500 d’entrada i 500 de 

sortida, per tant, 100 i 100 diaris—, amb un nivell de regularitat, o irregularitat, condicionat per la congestió 

viària en un tram altament urbanitzat. Aquest és un tema que ens interessa, igual que el tema del tren al 

Port, tirar endavant. En aquest cas, hi ha unes afectacions per les obres a la Línia-9 del metro i la posada 

en marxa està pendent de traçat provisional mentre duri aquesta afectació. Aquest projecte està sotmès a 

successius endarreriments, la qual cosa ens està afectant desfavorablement.                             

 

 

Debat 

 

Pregunta: —Ha comentado el tema del transporte ferroviario entre la planta de Martorell con el 

Puerto de Barcelona. Si no lo he entendido mal, se concentra gran parte de los flujos que hay a nivel 

nacional en este enlace, pero me gustaría conocer también la otra parte del otro transporte ferroviario que 

está haciendo en el resto de la península, vinculándolo todo con la propuesta que tiene que haber en las 

próximas semanas de un cambio del modelo ferroviario a nivel nacional, para que valorara lo que espera 

de este cambio. Por otra parte, a nadie se le escapa la situación de crisis que estamos atravesando y, 

después de ver el gráfico que nos ha mostrado sobre la evolución de los flujos de tráfico de SEAT, 

quisiera que nos comentara las previsiones de cara al año que viene.                                                              

 

Sr. Medina: —Respecto a la primera cuestión, le diré que no espero gran cosa, pero no porque 

sea una respuesta negativa, sino porque, en España, ya estamos transportando cerca del 50% de nuestro 

producto acabado en ferrocarril. Personalmente, he defendido en muchos foros que si nosotros tenemos 

una cuota global de ferrocarril del 35-36%, sin contar el tren en el puerto, que en España es cerca del 

50% y, en export, puede ser, este año, de un 25%, es porque el tren funciona. He sido a menudo muy 

incisivo —a pesar de que aquí lo he dejado un poco de lado, porque no es una situación que nos afecte, 

específicamente en tráfico en ferrocarril— en el tema de los costes laterales, marginales, que no se 

suelen tener en cuenta, pero que al final determinan que una cadena logística funcione y que son los 

costes de las terminales, los costes inducidos por la congestión: para un camión que hace una 

distribución capilar, en un radio de 40 kilómetros, el coste dependerá del número de viajes que pueda 

hacer en un día. Se da el caso —y es un ejemplo que me pusieron en el Puerto mismo—, de clientes de 

Lérida que prefieren recoger su mercancía en Zaragoza porque, de Lérida a Zaragoza, un camión puede 

hacer dos rotaciones al día, mientras que venir a Barcelona les suponía una sola rotación, con la 

repercusión en coste que esto tenía. Hay, pues, que tener en cuenta este punto. Nosotros tenemos ya 

una cuota de ferrocarril muy alta, casi el 50% para España y pienso que el ferrocarril puede funcionar y, 

de hecho, funciona. Cuando te tienes que relacionar con varias administraciones ferroviarias, ya estamos 

hablando de otra cosa, pero focalizando esto en España, el ferrocarril funciona. Lo que habría que 
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esclarecer es porque hay una industria como la del automóvil con una cuota tan elevada y porque el resto 

de sectores no tiene esta cuota. Hay que analizar no tanto cuál es la cuota de ferrocarril con relación a 

todas las mercancías existentes en el mercado, sino cuál es la cuota de ferrocarril con relación a todo 

aquello transportable por ferrocarril y, luego, lo que no es transportable por ferrocarril, analizar por qué no 

lo es. Como decía, en nuestro caso, estamos muy satisfechos de nuestro trabajo con el ferrocarril. De 

manera que, el hecho de que haya una nueva normativa no creo que nos vaya a afectar. En cuanto a 

nuestras previsiones de cara al año que viene, me atrevería a decir que estamos viviendo una “época de 

planificación dinámica”, es decir, cada día nos cambian los presupuestos, lamentablemente, no para bien. 

Los budgets están sujetos a cambios continuos. En definitiva, nuestra previsión para este año se puede 

intuir con sólo oír las noticias.                                    

 

Pregunta: —Ha hablado de muchos elementos de posible mejora y, en particular, de aquellos 

relativos al Puerto de Barcelona, en un tono más bien estratégico, con el cual estaría prácticamente de 

acuerdo en todos los puntos. Sin embargo, me gustaría tratar de un aspecto más concreto: usted ha dado 

dos ejemplos significativos, en primer lugar, el de por qué se captan unos tráficos hacia Italia vía marítima 

y se pierden otros que venían de Alemania. Quisiera conocer por qué se pierden y, en su caso, cuáles 

serían las mínimas exigencias para que éstos volvieran al Puerto de Barcelona.                                               

 

Sr. Medina: —Hay varios factores. En el caso del tráfico con Alemania y, en concreto, en ese 

momento, fue la introducción de un nuevo concepto estratégico de distribución por el cual pasamos a 

entregar los coches de Alemania, bajo responsabilidad de SEAT, a concesionario. Luego, esto unido a un 

tema de coste provocó que nos sintiéramos más seguros en el tráfico terrestre. Lo que he querido 

enfatizar es que nadie del Puerto nos vino a pedir que reconsideráramos la decisión y a ofrecer una 

alternativa. ¿Esto debe ser necesariamente así? Pues la respuesta es que no. Y lo puedo afirmar porque 

ahora mismo nos estamos replanteando reconvertir este mismo tipo de servicio con este mismo tipo de 

responsabilidad hasta concesionario. Hemos estado discutiendo con diversos actores, navieras, 

terminales, transportistas alemanes, etc., para que, manteniendo la responsabilidad hasta entrega en 

concesionario, pasar este tráfico a marítimo. Nos estamos encontrando, no obstante, con los costes: los 

costes respecto al modo terrestre no son muy divergentes, pero está claro que, independientemente de la 

coyuntura, ante un coste menor siempre se escogerá éste. Pensamos que el modo marítimo, y nuestra 

experiencia con Inglaterra que hacemos desde un año y pico lo avala, ofrece una seguridad y una 

fiabilidad muy alta si está bien organizado. En Inglaterra, el tráfico tiene dos picos al año donde siempre 

hay problemas, pues bien, hace dos años que no tenemos ninguna clase de problema. Se está 

absorbiendo muy bien y está funcionando con gran regularidad. ¿Cómo se ha conseguido? Con unos 

barcos y unas líneas dedicadas y un compromiso. Pensamos que una organización marítima que no 

dependa de terceros, que nos permita organizar nuestras propias líneas y que tengamos una 

organización de base eficiente, con nuestros centros de decisión relativamente cercanos, puede ser 

crítica para recuperar volumen marítimo. Asimismo, pensamos que una logística compleja, como es la 

entrega de un coche en un concesionario de Hamburgo o Berlín, puede hacerse con modo marítimo. Por 

lo tanto, creo que podemos recuperarlo. Los factores en su momento fueron los que he mencionado, pero 

nuestra experiencia desde entonces hasta ahora nos lleva a pensar que, en ese momento, la decisión fue 

correcta, pero que tomar la decisión contraria ahora, organizándola bien, también puede ser lo correcto. 

Hablando del futuro, pues, creo que en esta gestión, y recordando lo que he comentado del “Port 

management”, podría ser importante disponer de una ayuda que nos permita ajustar los costes de la 

cadena logística a un entorno más competitivo.                                                                                                                                       
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Pregunta: —Només voldria assenyalar que, en el suggeriment que feies respecte al punt de 

transferència, voldria aclarir que fa més d’un any que el Port de Barcelona va dir a Adif que el punt de 

transferència el volíem dins de Can Tunis.                                                                                                           

 

Sr. Medina: —Me n’alegro de sentir-ho.    

                                                                                 

 

 

 

 

 


