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Visió general del projecte
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2012-EU-94174-S  

Convocatòria 2012 TEN-T, prioritat 4

Costos totals subvencionables: 2.558.000 €

Finançament recomanat per TEN-T: 1.279.000 €

Estats membres: França i Espanya

Durada: del març del 2013 al desembre del 2015

En el marc global del Corredor Mediterrani, inclòs en la Xarxa Transeuropea 

de Transports (TEN-T), l’acció CLYMA se centra en l’anàlisi del transport 

de mercaderies entre Lyon i Madrid per facilitar el desenvolupament de la 

Xarxa Bàsica (Core Network) europea de transports de forma coordinada. 

D’aquesta manera, el projecte CLYMA preveu estudis sobre l’organització 

i la implementació del concepte de corredor, tenint en compte les pers-

pectives a llarg termini, els aspectes mediambientals i les necessitats dels 

diversos agents associats al transport, així com anàlisis que promouran la 

sostenibilitat ambiental, la gestió eficient dels recursos i el transport baix 

en emissions dintre d’un marc intermodal integrat. Tot plegat ha de perme-

tre estimular el concepte de corredor verd tal com s’ha establert en el Pla 

d’acció per a la logística del transport de mercaderies. El projecte pretén 

també desenvolupar una estructura de gestió per al corredor.
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El Xarxa Bàsica de la TEN-T: el Corredor Mediterrani

El El Corredor Mediterrani és una línia transversal que tra-
vessa Europa de l’est a l’oest i s’interconnecta amb la ma-
joria dels altres corredors: l’Atlàntic a Madrid; el Mar del 
Nord - Mediterrani a Lyon i Marseille; el Rin-Alpes a Novara 
i Milà; el Escandinàvia-Mediterrani a Verona; el Bàltic-Adrià-
tic a Venècia, Bolonya i Ravena; i l’Orient-Est Mediterrani i 
el Rin-Danubi a Budapest. 

El Corredor Mediterrani de la Xarxa Transeuropea unirà les 
regions del sud-est del Mediterrani fins a la frontera d’Hon-
gria amb Ucraïna a través del sud-est de França, creuant 
els Alps pel nord d’Itàlia i a través d’Eslovènia. Aquest co-
rredor de més de 5.000 km i travessa sis països i 21 re-
gions europees (NUTS 2). El Corredor comprèn 12 ports 
marítims, 2 ports fluvials i 16 aeroports en el Corredor, tots 
aquests nodes pertanyen a la Xarxa Bàsica (Core Network) 
de transports europea.

Aconseguir dels objectius de la TEN-T a llarg termini i, en 
particular, el desenvolupament dels corredors que ha de 
permetre una implementació coordinada de la Xarxa Bàsi-
ca és un dels objectius més importants de la Commission 
Implementing Decision C (2012) 8510. 

La implementació del Corredor Mediterrani ha de tenir en 
compte:

 Els aspectes multimodals, considerant els modes de 
transport per carretera, el ferroviari, l’aeri, la navega-
ció interior i la marítima, així com la seva integració, 
interconnexió i interoperabilitat.

 El desenvolupament del concepte de corredor verd, 
incloent-hi la implementació de noves tecnologies i 
tècniques, les solucions intermodals, l’optimització 
del servei i el control de les activitats més sosteni-
bles.

 Les opcions d’inversió, prestant atenció a les siner-
gies dels fons públics i privats als principals colls 
d’ampolla que limiten el desenvolupament dels ser-
veis al llarg del corredor. 

 La implantació de les estructures de gestió, consi-
derant el caràcter multimodal del Corredor, en què 
tots els stakeholders hi estaran representats. 
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Esquema general i context del 
projecte CLYMA 
El projecte CLYMA consisteix en implementar el concepte 
de corredor a una secció del Corredor Mediterrani, con-
cretament a la seva part occidental, a l’eix Lyon-Madrid, 
que inclou les províncies de Guadalajara, Zaragoza, Lleida, 
Tarragona, Barcelona, Girona, la frontera franco-espanyola 
per Le Boulou i Portbou, Perpignan, Narbonne, Montpe-
llier, Marseille, Nîmes, Valence i Lyon. Travessa set regions 
europees (Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Catalun-
ya, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur i 
Rhône-Alpes), i representa el 28 % de la llargada total del 
corredor, el 39 % de la seva població i el 51 % del seu 
producte interior brut (PIB), sense tenir en compte Croàcia. 
El tram Lyon-Madrid, amb un PIB de 819 billons d’euros i 
28,5 milions d’habitants, representa el 6,7 % del PIB de la 
UE-27 i el 5,7 % de la població.

Principals objectius del projecte 
CLYMA
Els objectius principals d’aquesta acció són:

 Proposar estructures de gestió intermodal eficient 
per a l’eix com a sistema pilot per a tot el Corredor.

 Desenvolupar el concepte de corredor verd en l’eix 
Lyon-Madrid com a sistema pilot extensible a tot el 
Corredor.

 Identificar els principals colls d’ampolla i proposar-hi 
solucions.

 Analitzar la situació actual d’oferta i demanda a l’eix.

 Desenvolupar un pla estratègic per a la integració de 
les TIC entre els agents de l’Eix i les administracions 
per facilitar la coordinació i l’execució de les activi-
tats intermodals.

 Promoure de manera eficient l’eix com una secció 
del Corredor Mediterrani.
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Els socis

ALIA és el clúster de logística a la regió d’Aragón, 
la missió del qual és millorar la competitivitat dels 
socis a través de la innovació i la col·laboració. La 
intermodalitat és un element clau en l’activitat del 
clúster, així hi ha un grup de treball específic que 
es dedica únicament al desenvolupament d’aquest 
eix. ALIA proporciona experiència en aquest camp 
gràcies als estudis de viabilitat de ferroutage que ja 
té desenvolupats. El compromís i la implicació amb 
el transport ferroviari són una realitat, com Alia ha 
demostrat en diversos projectes.

aliaragon.es 

PORTIC és el Port Community System al Port de 
Barcelona. La missió de PORTIC és millorar la com-
petitivitat de les empreses de la comunitat logística 
portuària de Barcelona a través d’una plataforma 
tecnològica que en facilita la interacció. PORTIC 
connecta més de 400 operadors logístics privats 
entre ells i també administracions públiques, facilita 
el procés de documentació i proporciona visibilitat 
en temps real.

www.portic.net

El Syndicat Mixte Plateforme Multimodale Pyré-
nées-Méditerranée MP2 és una institució pública 
que neix de la voluntat política dels actors locals 
per promoure i desenvolupar l’experiència en logís-
tica i el potencial del territori Pyrénées-Orientales. 
Aquest organisme està presidit pel Consell Gene-
ral dels Pyrénées-Orientales, i integrat també per la 
Regió Languedoc-Roussillon i Perpignan Méditerra-
née Communauté d’Agglomération, amb el suport 
actiu de la Cambra de Comerç i Indústria de Perpig-
nan i dels Pyrénées-Orientales. La seva missió és 
coordinar i promoure totes les activitats logístiques 
i els serveis multimodals. Els projectes logístics 
d’aquesta plataforma són possibles gràcies a una 
estreta col·laboració entre els sectors públic i privat.

en.syndicat-mixte-mp2.fr

L’Autoritat Portuària de Barcelona pertany a l’entitat 
pública Puertos del Estado (Ministeri de Foment es-
panyol). El Port de Barcelona és la principal infraes-
tructura de transport i serveis ubicada a Catalunya, 
una de les quatre regions motriu d’Europa. La seva 
àrea d’influència s’estén pel sud i centre d’Europa 
i pel nord d’Àfrica. El Port de Barcelona és un pont 
logístic que uneix mercats tan llunyans com l’Ex-
trem Orient i l’Amèrica Llatina. L’augment continu 
de mercaderies i passatgers ha situat el Port de 
Barcelona en una posició de lideratge en diferents 
segments del tràfic mediterrani.

www.portdebarcelona.cat
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El Port de Tarragona pertany a l’entitat pública de Puertos 
del Estado (Ministeri de Foment espanyol) i és responsa-
ble de la gestió de la logística portuària, la promoció del 
desenvolupament de la infraestructura i les instal·lacions, 
l’impuls de l’ús del port i la integració del port amb la 
comunitat. Tarragona se situa en una de les zones in-
dustrials més importants del Mediterrani i el port es tro-
ba entre els 5 millors ports de càrrega espanyols; mou 
més de 30 milions de tones per any i connecta amb tot 
el món. Té uns accessos terrestres excel·lents i tots els 
molls tenen connexió ferroviària, cosa que permet trans-
portar més d’un milió de tones per ferrocarril cada any.

www.porttarragona.cat

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és 
una institució pública d’educació superior i recerca 
especialitzada en els camps de la ciència, l’engin-
yeria i l’arquitectura. La UPC també és reconegu-
da mundialment pels resultats en recerca aplicada. 
Amb una alta participació en projectes europeus 
i nacionals i en les convocatòries de propostes 
d’R+D del Pla nacional 2008/2011 i el Setè Progra-
ma Marc de Recerca de la UE, la UPC es consolida 
com una de les millors universitats espanyoles en 
producció científica.

www.upc.edu

La Terminal Marítima de Zaragoza (tmZ), creada l’any 
2000, és una iniciativa publicoprivada per promoure el 
tràfic marítim de contenidors de càrrega, la intermoda-
litat i la reducció dels costos per als importadors i els 
exportadors a la Vall de l’Ebre. Els seus objectius són 
construir i administrar una terminal ferroviària intermodal 
i promocionar i desenvolupar el transport de mercade-
ries per ferrocarril. L’operador de la terminal és tmZ Ser-
vices en règim de concessió durant 25 anys. TmZ és 
un port interior per al comerç marítim internacional, amb 
les pròpies instal·lacions ferroviàries i situat en un centre 
de comunicacions terrestre. TmZ té un clar compromís 
amb la intermodalitat (vaixell-tren-camió) per optimitzar 
les cadenes de subministrament, tant econòmicament 
com ecològicament, amb un fort compromís amb el 
medi ambient: menys contaminació per unitat de càrre-
ga (per als vaixells i els trens.

www.tmzaragoza.com

VIIA és una filial de SNCF GEODIS que desenvolu-
pa les autopistes ferroviàries i projectes per al grup 
SNCF. El primer llançament va ser l’any 2003, amb 
l’Autopista Ferroviària Alpina (AFA), fruit de l’acord 
entre França i Itàlia, i posteriorment Lorry Rail el 
2007, l’autopista ferroviària més llarga d’Europa, 
entre Le Boulou (França) i Bettembourg (Luxem-
burg), que va començar a funcionar el 2007. L’èxit 
d’aquesta autopista es pot remarcar amb una taxa 
del 90 % el 2013, amb 43.430 remolcs i 16.000 
contenidors i caixes mòbils transportades.

www.viia.com
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Activitats proposades per al projecte CLYMA 

Anàlisi de la situació actual i futura de l’eix 
Lyon-Madrid

L’objectiu de l’activitat és definir un enfocament co-
herent i transparent per maximitzar el valor afegit 
que representa la TEN-T per a la UE, prestant es-
pecial atenció a la fragmentació de la xarxa per falta 
d’alguns enllaços, la multimodalitat i l’adequació de 
les connexions amb països veïns i tercers països, 
així com garantir una cobertura geogràfica adequa-
da. Aquesta activitat inclou:

 Un estudi de demanda a l’eix Lyon-Madrid.

 Una anàlisi de l’oferta de l’eix Lyon-Madrid.

 La creació d’un catàleg de terminals i serveis 
associats al llarg de l’eix. 

Desenvolupament d’un corredor intermodal

L’objectiu d’aquesta activitat és determinar els pro-
blemes i les necessitats actuals de l’eix Lyon-Ma-
drid, desenvolupar un pla per solucionar aquests 
problemes i dur a terme una anàlisi financera de les 
solucions proposades. 

Cal identificar els problemes existents a l’eix, tenint 
en compte no només els relacionats amb la infraes-
tructura, sinó també altres factors. És necessari:

 Identificar els colls d’ampolla de les infraes-
tructures i els problemes transfronterers a l’eix 
Lyon-Madrid. Exemples: adaptació a ample UIC 
de la secció transfronterera de Portbou; la cir-
cumval·lació ferroviària de Lyon; millora de la 
secció ferroviària Nîmes-Montpellier; adaptació 
dels apartadors del tram Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera per als trens de 750 m; els ac-
cessos ferroviaris i viaris al Port de Barcelona, 
etc.

 Identificar els problemes tècnics. Exemples: 
electrificació ferroviària amb tensions diferents, 
problemes de subministrament elèctric, siste-
mes de senyalització, comunicacions i TIC, etc.

 Identificar el problemes organitzatius existents: 
gestió de franges horàries, problemes duaners, 
problemes d’inspecció, canvi de conductors a la 
frontera, problemes lingüístics, etc.

 Analitzar la liberalització dels serveis ferroviaris a 
l’eix Lyon-Madrid.

La posada en marxa de la línia d’alta velocitat Ma-
drid-Barcelona (inaugurada el febrer de 2008) és un 
exemple d’una història reeixida en l’eix Lyon-Madrid. 
Aquesta nova línia de 621 quilòmetres ha reduït a la mei-
tat el temps de viatge entre les dues ciutats i ha atret mi-
lions de passatgers, que han passat de la carretera i l’ai-
re al ferrocarril, amb una reducció estimada de 140.000 
tones d’emissions de CO2 per any. Tanmateix, encara 
hi ha problemes amb el transport de mercaderies per 
ferrocarril. La línia d’alta velocitat no és adequada per a 
la càrrega, i l’antiga línia d’ample ibèric permet només 
trens no rendibles, de 400 metres de longitud. De fet, 
aquestes millores recents d’infraestructura no han mo-
dificat la divisió de càrrega modal, ja que la càrrega es 
continua enviant principalment per carretera. Per tant, 
calen mesures addicionals. 

L’activitat inclou:

 Identificar els problemes actuals a la secció 
Lyon-Madrid del Corredor Mediterrani.

 Definir les necessitats de les terminals i els ser-
veis que permetin propiciar una oferta intermo-
dal eficient i competitiva.

 Elaborar un pla de desenvolupament intermodal 
per a l’eix Lyon-Madrid.

 Dur a terme un estudi sobre les inversions i una 
anàlisi financera de l’eix. 
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Desenvolupament d’una estructura de 
gestió intermodal per a l’eix Lyon-Madrid 
en el Corredor Mediterrani

L’objectiu d’aquesta activitat és dissenyar una estructu-
ra de gestió intermodal per a l’eix Lyon-Madrid. Aquesta 
estructura s’ha de poder estendre a la resta del Corre-
dor mitjançant l’adhesió de membres nous, a fi de 
desenvolupar una estructura de gestió del Corredor 
en el projecte global basada en els resultats d’aques-
ta acció. L’estructura de gestió s’ha d’encarregar de 
la coordinació intermodal del corredor, ha de fixar les 
prioritats per al desenvolupament de la intermodalitat, 
i ha de facilitar les relacions entre els diferents modes 
de transport i les diverses administracions interessades.

L’estructura de gestió intermodal per al corredor ha d’in-
cloure tots els stakeholders: estats membres, regions 
europees, gestors d’infraestructures ferroviàries, admi-
nistradors dels ports marítims i fluvials, gestors d’ae-
roports, terminals, operadors ferroviaris i usuaris finals. 
Això requereix la participació dels sectors públics i pri-
vats (tant en l’àmbit estatal com en el regional), així com 
de tots els actors involucrats en els diversos modes de 
transport.

El desenvolupament i la implementació d’aquesta ac-
tivitat es farà en concordança amb el coordinador del 
corredor designat per la Comissió Europea i amb els 
serveis de la Comissió. 

Aquesta activitat inclou:

 Anàlisi comparativa dels models de gestió dels 
corredors.

 Disseny d’un model de gestió/governança per 
a l’eix. 

 Plantejament d’un model de gestió per al Co-
rredor i per al node.

 Acció pilot: posada en marxa de l’òrgan de 
gestió d’un node (tmZ).

 Adaptació de la infraestructura i els requisits de 
capacitat a la terminal intermodal de Zaragoza.

Desenvolupament del concepte corredor 
verd en la secció Lyon-Madrid del Corredor 
Mediterrani

El concepte de corredor verd reflectirà un concep-
te de transport integrat en què el transport marítim 
de curta distància, la navegació interior, el transport 
ferroviari i el transport per carretera es complemen-
tin entre si i permetin l’elecció de mitjans de trans-
port respectuosos amb el medi ambient. Al llarg 
d’aquests corredors, s’ha de motivar els carregadors 
perquè confiïn en la comodalitat i en els avenços tec-
nològics per donar cabuda als creixents volums de 
tràfic, mentre es promou la sostenibilitat ambiental i 
l’eficiència energètica. 

Aquesta activitat té com a objectius:

 La creació d’un sistema estàndard per mesurar la 
sostenibilitat dels serveis de transport al Corredor.

 La proposta de mesures per al desenvolupament 
verd de l’eix CLYMA.

 La integració dels objectius de sostenibilitat en un 
futur pla de desenvolupament del Corredor.

 El desenvolupament d’una calculadora per esti-
mar les emissions de CO2 i altres contaminants 
dins l’eix CLYMA.
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Desenvolupament d’un pla estratègic per a la in-
tegració de les TIC en l’àmbit dels agents de l’eix 

Les tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC) poden contribuir en gran mesura a la intermo-
dalitat mitjançant la millora de les infraestructures, 
la gestió de flotes, la gestió del tràfic, el seguiment i 
la localització de mercaderies a través de les xarxes 
de transport. També hi poden contribuir mitjançant 
la simplificació de documents i procediments admi-
nistratius i la millora de la connexió entre negocis i 
administracions. Tanmateix, l’evolució de les TIC no 
ha tingut una aproximació intermodal ni una pers-
pectiva de corredor, ja que generalment es desen-
volupen sota un punt de vista unimodal (basat en 
un sol mode de transport amb una difícil integració 
amb altres modes) o a través d’uns perspectiva de 
node (basat en les transaccions entre els agents en 
un node de transport, com un port o una terminal).

Això inclou:

 L’elaboració d’una anàlisi global dels requisits 
del noli electrònic entre agents i administra-
cions.

 La preparació d’un pla director per integrar les 
TIC entre els agents i les administracions de 
l’eix per facilitar les activitats intermodals.

Accions pilot estratègiques i estudis en el 
Corredor

Per tal de facilitar la implementació a llarg termini del 
Corredor són necessaris alguns estudis i anàlisis. 
Aquesta activitat té la intenció d’implementar algu-
nes d’aquestes anàlisis pilot estratègiques, estudis i 
projectes, a fi de facilitar la futura implementació del 
Corredor. Això inclou:

 El desenvolupament d’un projecte constructiu 
per als accessos als ports.

 Els estudis per a l’ampliació de les terminals 
interiors.

 Les anàlisis per a la implantació de terminals 
d’autopistes ferroviàries.

 Els estudis per a la creació d’un servei ferroviari 
multiclient entre Espanya i la resta d’Europa.

 El projecte de construcció d’una terminal inter-
modal.

 Les mesures per mitigar els colls d’ampolla de 
les autopistes ferroviàries.
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Promoció del corredor 

L’objectiu d’aquesta activitat és promoure la inicia-
tiva i els progressos del projecte CLYMA a tots els 
agents que no hi estiguin directament implicats però 
que hi podrien estar interessats. L’objectiu final és 
promoure l’eix Lyon-Madrid i el Corredor Mediterra-
ni. Aquesta activitat va destinada a empreses tant 
públiques com privades, així com a l’opinió pública 
en general. Per això, s’elaborarà un inventari de ca-
nals de difusió, prenent també en consideració pos-
sibles canals futurs. 

L’activitat inclou:  

 El disenny de la campanya promocional i ela-
boració dels materials promocionals.

 La creació de la imatge corporativa que ajudi a 
identificar el projecte. 

 L’elaboració d’un lloc web per promoure i in-
formar del Corredor Mediterrani. Aquest web 
estarà centrat inicialment en l’eix Lyon-Madrid, 
però serà extensible a la resta del Corredor. 
www.clyma.eu 

 Es duran a terme presentacions a les següents 
ciutats: Madrid, Guadalajara, Zaragoza, Llei-
da, Tarragona, Barcelona, Girona, Perpignan, 
Narbonne, Montpellier, Nîmes, Valence, Lyon, 
Paris i Brussel·les. Les presentacions hauran 
d’abordar la TEN-T i el seu desenvolupament, 
el Corredor Mediterrani i l’eix CLYMA.

 La participació en fires i congressos: SIL (Bar-
celona), SITL (Paris). 

 L’oficina de premsa.

Gestió i organització de l’acció

Aquesta activitat inclou les activitats de gestió i orga-
nització que l’acció necessitarà durant tot el projec-
te. Per gestionar el projecte, s’establiran els òrgans 
següents:

 Assemblea General de Socis de CLYMA: òr-
gan en el qual estaran representats tots els socis 
del projecte, que  estarà dirigit per un secretari 
general.

 Comitè de Projecte: és el principal òrgan de 
govern del projecte CLYMA. El Comitè de Projec-
te informarà periòdicament l’Assemblea General. 

 Responsable del Projecte: designat pel 
coordinador de l’acció, serà responsable de la 
coordinació del projecte i presidirà el Comitè de 
Projecte.   

 Stakeholders Forum (SF): hi assistirà el 
Comitè de Projecte. El SF inclourà els estats 
membre (França i Espanya), els governs regio-
nals, els administradors de la infraestructura 
ferroviària, els principals operadors ferroviaris 
de l’eix, les autoritats portuàries, els operadors 
de la xarxa viària, els operadors de terminals, 
els administradors d’infraestructures viàries i 
els usuaris finals, amb la possible inclusió d’ex-
perts externs independents.

 Es convidarà representants de la DG-MOVE 
i de l’Agència Executiva de la INEA a partici-
par-hi. El SF es reunirà tres vegades durant el 
desenvolupament del projecte.

 Comitè Tècnic: la seva missió serà controlar 
l’execució tècnica del projecte i garantir el pro-
grés de la tasca realitzada per cada soci en tots 
els àmbits i, especialment, establir i mantenir 
els enllaços tècnics necessaris entre els socis i 
les parts interessades.
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24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

PANTONE Cool Gray 11 C NOIR 80%

PANTONE 2727 C CYAN 90% MAGENTA 50%

PANTONE C.G. 11 C DE 100% À 53% NOIR 80% À 42%

PANTONE 2727 C DE 100% À 53% C90% M50% À C50% M25%

The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is 
not responsible for any use that may be made of the information contained therein. 

clyma@clyma.eu
+34 932 986 070 
www.clyma.eu

PROJECT OFFICE


