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El punt de partida 

QUAN PARLEM DE MERCADERIES I MULTIMODALITAT, L’ETAPA 

FERROVIÀRIA SOL SER LA BAULA MÉS FEBLE... 

 

 Les infraestructures són una part de la solució, però no l’única (ni 

ho resolen tot). 

 

 La necessitat pitjor atesa fins ara: escoltar les demandes dels 

usuaris finals i oferir-los respostes concretes. 

 

 Per a poder plantejar propostes d’actuació en clau positiva, la 

gestió dels serveis és el que importa.  

 

 



            

Els condicionants del transport ferroviari 

LA QUOTA MODAL DEL FERROCARRIL EN MERCADERIES NO 

DEIXA DE CAURE... 

 

 Topologia de la xarxa de mercaderies: baixa densitat i capil·laritat. 

 

 Manca de liberalització efectiva del mercat dels operadors 

ferroviaris. 

 

 Hipercompetitivitat del transport per carretera. 

 

 Manca d’incentius als carregadors per al canvi modal. 



            

Millores de gestió orientades a resultats 

L’USUARI FINAL VALORA EL CONJUNT DE PREU, TEMPS I 

QUALITAT DE LA CADENA LOGÍSTICA GLOBAL: 

 

 Per tal de baixar preus sense generar pèrdues, els operadors han 

de poder reduir la seva estructura de costos ( millorar les 

condicions d’accés al material mòbil, a les terminals i a la xarxa). 

 

 Necessitat d’alinear els objectius per a la provisió de noves 

infraestructures i els costos operatius induïts a la xarxa ( el 

Corredor Mediterrani com a prova pilot? serveis internacionals / 

Figueres – Perpinyà / accessos provisionals al port de Barcelona / 

Vandellós – Castelló / ...). 



            

Corredor Ferroviari del Mediterrani. Província de Tarragona. Febrer de 2011.  Prats i Camps. 

Millores de gestió orientades a resultats 



            

Una nova eina: el CSM 

UN COMITÈ PER A FER QUÈ? 

 

1) Oferir als stakeholders locals una “finestreta única” permanent 

sobre opcions de multimodalitat amb un enfocament de demanda. 

 

2) Garantir que hi ha algú centrat en donar suport als serveis 

multimodals de transport de mercaderies a nivell català sempre 

que calgui. 

 

3) Fer lobby en favor del ferrocarril per a serveis multimodals de 

transport de mercaderies a nivell català / espanyol / europeu.  



            

Plantejament inicial 

CSM 
AUTORITAT 

PORTUÀRIA DE 

TARRAGONA  

(APT)  

AUTORITAT 

PORTUÀRIA DE 

BARCELONA  

(APB)  

GENERALITAT 

DE CATALUNYA 

(DTES + DEMO) 

 

 

. 

FGC CIMALSA 

CONSELL DE 

CAMBRES DE 

CATALUNYA 

UNA TAULA AMB QUATRE POTES:  

 



            

Les regles del joc 

LLIÇONS APRESES PEL CAMÍ: 

 

 Oferir atenció personalitzada augmenta les probabilitats d’èxit. 

 

 Els operadors i les empreses interessades valoren el concepte de 

finestreta única. 

 

 Evitar crear falses expectatives com una qüestió fonamental de 

credibilitat: el suport econòmic a les operacions directe i a fons 

perdut no és una opció.  



            

ESTRATÈGIA! 

 

 Facilitar la concentració de demanda industrial i logística a 

Catalunya i l’ampliació del hinterland i del foreland dels ports de 

Barcelona i Tarragona. 

 

 Contribuir a la gestió eficient dels serveis, promovent solucions 

pràctiques a limitacions operatives dels corredors d’infraestructures. 

 

 Oferir market intelligence i suport promocional als impulsors de 

nous serveis multimodals. 

 

 Cooperar internacionalment en la millora de la planificació i 

disseny de nous serveis multimodals i de noves modalitats de gestió. 

Una nova eina: el CSM 



            

TÀCTICA! ( catàleg de serveis) 
 

 Estudis de viabilitat tècnica i econòmica i plans de negoci detallat 

( anàlisi funcional i comercial). 

 Identificació de nous socis potencials per a projectes pilot. 

 Suport promocional al llançament comercial de nous serveis.  

 Facilitació de la interlocució amb stakeholders públics i privats. 

 Participació en fires, congressos i seminaris locals i internacionals. 

 Identificació de desenvolupaments tecnològics amb potencial 

d’arribar al mercat, inclosa la dimensió de R+D+i i les sinergies amb 

els clústers industrials. 

 Impuls i seguiment de mesures d’acompanyament a la gestió de 

les infraestructures ferroviàries per tal d’incrementar l’eficiència 

dels serveis de transport multimodal. 

Una nova eina: el CSM 



            

Una nova eina: el CSM 

L’ESQUEMA DE FUNCIONAMENT: 

 

 Grup tècnic de treball que, com a facilitador neutral, vetlla per 

mobilitzar els recursos necessaris per analitzar la viabilitat 

funcional i la rendibilitat social i econòmica de nous serveis 

multimodals de mercaderies, a demanda de les empreses 

interessades, prioritzant la dimensió internacional. 

 

 Només es promouran nous serveis que responguin a necessitats 

provades de carregadors, transitaris o operadors de transport, 

oferint suport per al llançament comercial dels serveis en qüestió. 

 



            

La cursa de fons 
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L’enfocament català 



            

L’enfocament català 



            

L’enfocament europeu 



            

L’enfocament europeu 



            

L’enfocament europeu 
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