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Transport ferroviari de mercaderies 
Generalitats 

De mitjana, més del 10% del cost d’un producte ve 
determinat pel cost del transport.   

 
 
 
 
 
 
 
 

En un entorn cada vegada més global i connectat, 
aquesta dada pren especial rellevància, sobretot si es vol 
optimitzar en recursos, cada vegada més escassos.  
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Reducció de  
les emissions  

contaminants  

Fer-les més 
rentables 

Alliberar recursos 
per tal de poder-los 

reinvertir 

Creixement 
econòmic 

Millorar la qualitat de 
vida de les persones  

Millorar la 
competitivitat de les 

empreses 

Transport ferroviari de mercaderies 
Generalitats 

Qualsevol iniciativa al voltant de la millora de les 
infraestructures de transport hauria de focalitzar-se en: 
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Des d’una visió de modes de transport, el corredor 
mediterrani, quan realment existeixi, complirà amb el que 
acabem d’afirmar. 

Transport ferroviari de mercaderies 
Generalitats 

 
 
 
 
 
 

El transport en ferrocarril no s’hauria de mirar de manera 
individual  La visió del transport multimodal és la 
correcta ja que un mode de transport no es pot entendre 
ni existir sense la resta si volem aconseguir el millor de 
cadascun d’ells  Òptim global (camió-tren-vaixell) 
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El transport en ferrocarril és el mode transport que 
necessita un impuls més decidit comparat amb la resta de 
modes de transport. 

Transport ferroviari de mercaderies 
Generalitats 
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Transport ferroviari de mercaderies 
Accions concretes 

1 
 

INCREMENTAR L’EXTENSIÓ EN AMPLE UIC I ACCELERAR-
NE LA SEVA IMPLEMENTACIÓ 

 Prioritzar correctament les inversions  Enfoc 
cost/benefici 

2 
 

INCREMENTAR I MILLORAR LES CONNEXIONS DEL MODE 
FERROVIARI AMB ELS CENTRES DE PRODUCCIÓ MÉS 
IMPORTANTS  ICL és un bon exemple 

 Demanda assegurada a llarg termini que justifica inversions, ja 
siguin públiques o privades, o una combinació d'ambdues 
(moment d’elevada liquiditat al mercat) 
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Transport ferroviari de mercaderies 
Accions concretes 

2  Massa crítica assegurada, que a curt/mig termini gairebé omple 
la capacitat de la línia de ferrocarril existent  Cal que permeti el 
creixement del projecte d’ICL a futur. 

 Visió de transport en plataformes porta-contenidors i contenidor 
estàndard d’ús multimodal (Projecte Hermes)  Aprofitament 
dels retorns des del Port de Barcelona. 

 Una antena del corredor mediterrani al Bages, col·loca la 
Catalunya Central també en “el centre” des d’una òptica de grans 
inversions industrials potencials  Zona poc saturada en 
comparació a l’àrea metropolitana, molt ben connectada. 
Beneficis econòmics, culturals i de reequilibri territorial  
BENEFICIS SOCIALS 
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Transport ferroviari de mercaderies 
Accions concretes 

3 
 

PROMOCIÓ DE TRENS MULTI-PRODUCTE/MULTI-CLIENT 
 TERMINALS INTERMODALS 

 ICL és la massa crítica que justifica determinades inversions de les quals 
totes les empreses del territori poden beneficiar-se  En ferrocarril, 
això passa per promoure terminals multi-modals que ho facin possible, 
en un entorn dominat per les petites i mitjanes empreses. 

 Els trens multi-producte i multi-client, que passen per l’existència de 
terminals intermodals, són el desllorigador per la utilització real del 
ferrocarril per part de les empreses, ja que faciliten el canvi de la 
carretera al ferrocarril, que al seu torn afavoreix l’exportació (l’entorn és 
“més proper a menys cost”), i el desenvolupament de les empreses. 
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Transport ferroviari de mercaderies 
Accions concretes 

4 
 

ENFORTIR ELS VINCLES ENTRE ELS DIFERENTS MODES DE 
TRANSPORT: PORTS, CARRETERA, FERROCARRIL, 
AEROPORTS, PLATAFORMES LOGÍSTIQUES 

 Accessos ferroviaris “provisionals” al Port de Barcelona  
• Diferents estudis de capacitat de diverses enginyeries dubten 

de la capacitat logística d’aquest enllaç a llarg plaç.  
 

• Cal que tècnicament siguin capaços  
      d'absorbir el volum previst a curt i  
      mig termini, i fins i tot a llarg termini 
      si els accessos definitius no es 
      preveuen tot seguit.  

 La connexió en UIC amb el Port de Tarragona 
     és també cabdal. 
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Transport ferroviari de mercaderies 
Accions concretes 

5 
 

LES DECISIONS EN RELACIÓ A LES MILLORS OPCIONS 
D’INVERSIÓ EN EL FERROCARRIL S’HAURIEN DE PRENDRE 
AMB VISIÓ D’INTEROPERABILITAT DE LES LÍNIES DE 
FERROCARRIL EXISTENTS (ja siguin en ample mètric o 
ibèric). 
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 Decisions d’inversió basades en el valor afegit que poden 
aportar. 

Transport ferroviari de mercaderies 
Conclusions: LES CLAUS DE L’ÈXIT 

 Connexió del Bages al corredor mediterrani (ample UIC). 

 Accessos ferroviaris al Port de Barcelona. 

 Visió de conjunt de les línies de ferrocarril existents  
Interoperabilitat. 

 La intermodalitat i l’estandarització en tots els sentits en el 
corredor mediterrani és quelcom de vital importància  Sense 
això les empreses no obtindran cap benefici de tenir el 
corredor mediterrani. 
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El projecte d’ICL és una GRAN OPORTUNITAT pel territori:  
 
És la massa crítica que pot justificar aquelles inversions que 
poden beneficiar a totes les empreses, i al seu torn, a les 
persones del territori. Fer-ho amb intel.ligència, amb rigor 
medio-ambiental com s’està fent i amb el suport de la 

comunitat són les claus de l’èxit d’un PROJECTE QUE ÉS DE 
PAÍS, ADREÇAT AL MÓN. 

 
 
 

Transport ferroviari de mercaderies 
Conclusions: LES CLAUS DE L’ÈXIT 
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