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RESum ExEcuTIu

Àmbit, objectius i metodologia de l’estudi

Des del punt de vista territorial, l’estudi es focalitza en el cas de Catalunya i el Corredor del Mediterrani que la lliga amb 
la Península i la resta d’Europa, especialment a l’hora de les propostes per promoure la multimodalitat i l’operador de 
transport multimodal (OTM).

L’estudi té dos objectius:

1. Analitzar experiències i recomanar actuacions dins l’àmbit del sector privat per impulsar la multimodalitat.

2.  Proposar un pla d’actuació del sector públic –i, especialment, del Comitè de Serveis Multimodals (CSM)– per a 
potenciar els OTM.

Pel que fa al mètode de treball, s’ha utilitzat la informació disponible sobre experiències i pràctiques en aquest camp 
i s’ha acompanyat d’entrevistes amb una mostra d’operadors ferroviaris del CMED. 

L’OTM i la multimodalitat

Un OTM és un operador que signa un contracte multimodal (que inclou dos o més modes de transport) i que accepta 
la responsabilitat sobre el transport total des del moment que rep la càrrega fins al seu lliurament. Per la seva part, 
l’OTM sí que pot subcontractar en el seu nom diferents mitjans i operacions de transport i, de fet, aquest és el model 
de negoci més usual utilitzat en el transport multimodal.

Transport multimodal és l’expressió més genèrica que es pot utilitzar quan es parla d’una cadena que integra diversos 
modes de transport. Altres expressions com transport intermodal, transport combinat o comodalitat i d’altres fan re-
ferència a formes específiques de multimodalitat.

El rol d’OTM l’exerceixen de facto molts tipus de professionals del transport i, fins i tot, carregadors, però aquesta figu-
ra es més escassa en la multimodalitat ferroviària, el segment de mercat més crític pel seu retard, on es necessiten més 
operadors privats i de major dimensió.

En multimodalitat no es pot parlar d’un mercat homogeni, sinó de segments de mercat amb situacions de partida i 
problemàtiques específiques. Els segments prioritaris on promoure aquest tipus de transport són aquells on hi ha 
únicament alternativa per carretera: els casos de la multimodalitat ferroviària i la del transport marítim de curta dis-
tància (TMCD) sense origen o destinació insular.

Experiències europees

La promoció de la multimodalitat compta ja amb un gran nombre d’experiències a Europa, impulsades per iniciatives 
públiques i privades, nacionals i continentals i que poden servir d’exemple a Catalunya. Aquestes iniciatives abasten 
tots els components del negoci de l’OTM, des dels referits a l’operativa dels serveis fins a la seva comercialització. 
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També a Catalunya hi ha experiències exitoses a tenir en compte, com és el cas del transport ferroviari o el del TMCD 
al Port de Barcelona.

Les experiències europees també abasten les modalitats de promoció publicoprivada de la multimodalitat. A Catalu-
nya ja s’ha adoptat la fórmula del centre de promoció únic –el Comitè de Serveis Multimodals (CSM)– que és la més 
coherent i eficient. 

Ajudes al TM

Hi ha una tradició d’ajuda al transport combinat a la Unió Europea, actualment hi ha una revisió de la directiva anteri-
or que permet ampliar el ventall d’ajudes. També existeix un pla d’ajuda al transport ferroviari a Espanya. Per la seva 
part, el CSM ja ha portat a terme iniciatives per fomentar la multimodalitat ferroviària. Malgrat això, es pot concloure 
que:

• Els avanços han estat molt insuficients en el cas del transport ferroviari.

• Ha existit una clara desproporció entre les ajudes a les infraestructures i instal·lacions, i als serveis.

•  Moltes vegades les ajudes a les experiències pilot no han tingut suficientment en compte la viabilitat dels ser-
veis a mitjà termini.

Avui en dia, prima l’opinió que les ajudes s’haurien d’orientar prioritàriament a la demanda de serveis multimodals i a 
projectes innovadors i digitalització. Però en el cas ferroviari cal actuar també sobre l’oferta privada si es vol canviar el 
mercat.

Entorn legal

La inexistència d’una normativa mundial multimodal, especialment en temes de responsabilitats, és un hàndicap per 
l’activitat de l’OTM que es troba a la pràctica forçat pels clients a responsabilitzar-se del conjunt de la cadena de trans-
port i alhora assumir el risc financer degut a la manca d’harmonització entre els sistemes de responsabilitats dels di-
ferents modes de transport. En opinió dels experts, no sembla factible a mitjà termini que s’arribi a un acord interna-
cional sobre el contracte multimodal.

Davant d’aquesta situació, tot sembla indicar que l’única via efectiva d’avanç és ara per ara la pràctica de l’evolució del 
transport i la logística.

Situació i requeriments de l’OTM

Els avanços en el transport multimodal dependran, entre altres aspectes, dels canvis de mentalitat en dos col·lectius: 
els transportistes per carretera i els carregadors. Però la situació no és simètrica en els casos de la multimodalitat fer-
roviària i la del TMCD. 
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RESum ExEcuTIu

En el cas ferroviari, els transportistes consideren que els progressos no seran possibles si no es resolen el problemes 
d’ineficiències i es recorre a la complementarietat modal amb la carretera –com passa en el TMCD– per evitar la dis-
torsió del mercat que suposen les ajudes al ferrocarril i al fet que l’operador ferroviari públic és alhora el seu competi-
dor, cosa que no passa en el TMCD. D’altra banda, els operadors ferroviaris privats són encara febles, malgrat els 
avanços des de la teòrica liberalització del mercat que no ha creat un mercat competitiu.

Per la seva part, els OTM del mercat ferroviari consideren necessàries ajudes a la seva activitat i per a nous projectes, 
o ampliacions dels serveis existents, i per a la reducció de costos (model Ferrobonus), atès que aquest segment de 
mercat multimodal encara no està consolidat.

Pla d’actuació

Amb la premissa que el CSM és l’òrgan adient per concentrar i impulsar la promoció de la multimodalitat a Catalunya 
i al CMED, es proposa un pla d’actuació d’aquest organisme publicoprivat que respon als criteris següents:

1. Concentrar i coordinar els esforços de promoció. 
2. Donar absoluta prioritat a les tasques de gestió.
3. Augmentar els recursos financers.
4. Concentrar esforços en la demanda: transportistes per carretera i carregadors.
5. Impulsar la digitalització del transport multimodal. 

Respecte a les actuacions que cal dur a terme, recomanades i coherents amb els criteris anteriors i amb el que s’ana-
litza en aquest document, se’n proposen les 12 següents ordenades per objecte i àmbit d’actuació i explicades en 
l’apartat anterior:

A. Objecte de l’actuació: demanda de transport multimodal (TM)

Àmbit d’actuació 1. Transportistes per carretera.
1.1 Apropar els transportistes al ferrocarril.
1.2 Fomentar la cooperació entre transportistes per desenvolupar el TM.
1.3 Incentivar l’ús d’unitats intermodals (UTI) entre els transportistes.

Àmbit d’actuació 2. Carregadors.
2.1 Detecció d’oportunitats d’ús de solucions multimodals.
2.2 Foment de la cooperació entre els carregadors.

Àmbit d’actuació 3. Difusió i impuls de l’ús del TM.
3.1 Pla de màrqueting digital.
3.2 Finançament per ajudar els OTM i els usuaris del TM.
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B. Objecte de l’actuació: oferta de TM

Àmbit d’actuació 4. Generació i impuls de serveis multimodals.
4.1 Ajudar els operadors ferroviaris privats i impulsar el llançament de nous serveis.
4.2 Crear un protocol de suport als nous serveis.

Àmbit d’actuació 5. Digitalització del TM.
5.1 Impulsar la digitalització del transport multimodal.

C. Objecte de l’actuació: CSM

Àmbit d’actuació 6. Millorar el funcionament del CSM.
6.1 Dotar al CSM d’una estructura professional.
6.2 Cobrir tot el camp de la multimodalitat.

Finalment, es recomana que, ja que la funció logística afecta tots els sectors industrials i comercials i les seves poten-
cialitats tant internacionals com internes, hauria de ser considerat un sector estratègic al Pacte Industrial, al nivell del 
sector industrial (la indústria 4.0 requereix una logística 4.0) i no únicament en termes d’infraestructures, sinó com 
activitat, i dins d’aquesta activitat, la multimodalitat és el component mes crític pel resultat final del procés industrial-
logístic.

En definitiva, cal una actuació vigorosa, especialment en l’àmbit ferroviari, que barri el pas a la pregunta ja formulada: 
si no hi ha serveis, per què es necessita el Corredor del Mediterrani?





Presentació

01 
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01. PRESENTAcIó

Aquest estudi s’emmarca en l’agenda de treball del Comitè de Serveis Multimodals (CSM), una iniciativa conjunta del 
Departament d’Empresa i Coneixement i del Departament de Territori i Sostenibilitat inclosa al Pacte Nacional per a la 
Indústria i a la Taula Estratègica del CMED, que vol impulsar les solucions multimodals com una opció de transport 
competitiva i sostenible per a les empreses catalanes. L’estudi és també d’interès per a la Secretaria d’Infraestructures 
i Mobilitat.

El treball és un desenvolupament del dut a terme l’any 2017 pel CENIT sobre la potenciació del transport multimodal 
amb actuacions que vagin més enllà de les infraestructures. Una de les conclusions d’aquest treball previ va ser la 
necessitat d’aprofundir en el coneixement de l’operador de transport multimodal (OTM), una figura clau a les cadenes 
multimodals que es fa responsable davant del carregador del transport en la seva globalitat i coordina les contracta-
cions de cadascun del modes que participen en la cadena de transport. 

La figura de l’OTM s’està potenciant cada vegada més a Europa a causa de les pressions del mercat per incrementar 
l’eficiència logística, i és mes necessària encara en el cas de la multimodalitat ferroviària, el segment de mercat més 
crític i de gran rellevància pel Corredor del Mediterrani (CMED).

Per respondre a aquestes necessitats, l’Observatori de la Indústria, que forma part del Pacte per la Indústria, ha encar-
regat aquest estudi.



Àmbit, 
objectius i 
metodologia 
de l’estudi

02 
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02. ÀmBIT, OBjEcTIuS I mETODOLOgIA DE L’ESTuDI 

2.1. Àmbit de l’estudi

Dins un context de cadenes de transport i logístiques creixentment integrades operativament i informativa, la figura 
de l’OTM resulta cabdal degut a la tendència del client de subcontractar les solucions logístiques i concentrar-se en el 
seu core business. 

L’OTM és, d’altra banda, especialment important en les cadenes amb segment ferroviari, ja que la seva funció més 
crítica consisteix en organitzar i comercialitzar un servei ferroviari competitiu, que és la base perquè aquesta multimo-
dalitat funcioni. Per això, aquest treball dona un tractament prioritari a l’operador intermodal ferroviari, que és la figu-
ra nova i alhora el component feble en el camp de la multimodalitat.

Tot i que la multimodalitat inclou per definició tots els modes de transport, per l’encara escàs pes de la intermodalitat 
amb el mode aeri, aquest treball abasta els àmbits del transport per carretera, del marítim (especialment del de curta 
distància) i del ferroviari.

Des del punt de vista territorial, l’estudi es focalitza en el cas de Catalunya i el Corredor del Mediterrani que la lliga amb 
la Península i la resta d’Europa, especialment a l’hora de les propostes per promoure la multimodalitat i l’OTM.

FIGURA 1

modes de transport i àmbit territorial de l’estudi
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2.2. Objectiu del treball

Dins de l’àmbit de treball descrit, i amb un enfocament pràctic i de curt i mitjà termini, l’objectiu de l’assistència tècni-
ca és doble:

1. Analitzar experiències i recomanar actuacions dins l’àmbit del sector privat per impulsar la multimodalitat.
2. Proposar un pla d’actuació del sector públic –i, especialment, del CSM– per potenciar els OTM i fonamentalment:

• Les cadenes on intervé el ferrocarril.
• El Corredor del Mediterrani (amb transport ferroviari interior i internacional).

Pel que fa al mètode de treball, s’ha utilitzat la informació disponible sobre experiències i pràctiques en aquest àmbit 
i s’ha fet un treball de camp mitjançant entrevistes amb una mostra d’operadors ferroviaris del CMED. 

2.3. Metodologia de l’estudi

L’execució de l’estudi s’ha dividit en set parts representades en la figura 2.

FIGURA 2

Pla de l’estudi

Exigències model 
negoci OTM

Requeriments dels 
OTM del CMED

Proposta 
Pla d’Actuació

Entorn legal 
dels OTM

Ajudes a la 
Multimodalitat

 i als OTM

Experiències
 europees

Exigències del model de negoci dels OTM

En aquest punt, es defineix la figura de l’OTM i les seves funcions, els components crítics d’aquest negoci així com els 
segments de mercat i els tipus d’operadors del Corredor del Mediterrani.
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02. ÀmBIT, OBjEcTIuS I mETODOLOgIA DE L’ESTuDI 

Anàlisi de les experiències europees

Aquest apartat analitza l’organització de la promoció del transport multimodal a alguns països europeus i presenta 
projectes d’impuls de la multimodalitat que afecten als diversos components del negoci dels OTM i podrien ser apli-
cables a Catalunya.

Ajudes públiques al transport multimodal i als OTM

Aquesta part del treball tracta les polítiques i actuacions de la Unió Europea per impulsar el transport multimodal i les 
ajudes establertes o en projecte a Espanya i Catalunya.

Entorn legal dels OTM

Aquesta tasca s’ocupa de descriure les limitacions de la regulació mundial del transport multimodal i de les responsa-
bilitats dels OTM i presenta la regulació d’aquesta modalitat a Espanya.

Requeriments dels OTM al Corredor del Mediterrani

En aquest punt s’inclouen les posicions dels diferents tipus d’actors en el transport multimodal i els requeriments que 
presenten les empreses que estan actuant com OTM en el mercat ferroviari a Catalunya i al Corredor del Mediterrani.

Proposta de pla d’actuació

Aquest apartat defineix els criteris bàsics d’un pla d’actuació del Comitè de Serveis Multimodals i proposa un conjunt 
de 12 mesures per promoure la multimodalitat a Catalunya i al Corredor del Mediterrani.

Conclusions i recomanacions

Aquesta tasca presenta un resum dels principals resultats de l’anàlisi efectuat i del pla d’actuació proposat.



Les exigències 
dels models 
de negoci 
competitius 
dels operadors 
de transport 
multimodal 
(OTM)

03 
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03. LES ExIgèNcIES DELS mODELS DE NEgOcI cOmPETITIuS DELS OPERADORS DE TRANSPORT muLTImODAL (OTm)

3.1. Definició i funcions dels OTM

Un OTM és un operador que signa un contracte multimodal (que inclou dos o més modes de transport) i que accep-
ta la responsabilitat sobre el transport total des del moment que rep la càrrega fins al seu lliurament.

D’acord amb aquesta definició, actuar com a OTM implica:

1.  Signar un únic contracte amb el client per a tota la cadena de transport. Per tant, no actua com a OTM l’ope-
rador que es limita a oferir i gestionar per al seu client diferents contractes unimodals (per carretera, ferro-
carril, marítim o aeri) pel conjunt de l’operació de transport. En aquest cas, l’operador estaria gestionant una 
cadena de transport multimodal, però no actuant com a OTM. La diferència des del punt de vista del client 
(usualment una empresa industrial o comercial) és important, ja que afecta la integritat de l’operació i, particu-
larment, la seva eficàcia global i responsabilitat en cas d’incidències durant el transport i de danys a la merca-
deria.

2.  Prendre la responsabilitat de gestionar totes les operacions de transport en els diferents modes, així com les 
operacions d’intercanvi modal i l’ús de les unitats de transport intermodal (UTI) empleades (contenidors, 
caixes mòbils i semiremolcs).

3.  Acceptar la responsabilitat global pel resultat de la cadena de transport multimodal. D’una banda, actuant 
per resoldre les possibles incidències durant el transport i en els punts de transferència. També actuant per 
garantir el termini de lliurament acordat amb el client. A la pràctica, la garantia del transit time i la responsa-
bilitat econòmica en cas de pèrdua o danys a la càrrega no són sempre estrictament complerts a satisfacció 
dels clients i originen conflictes, negociacions i reclamacions, en bona part perquè no existeix una regulació 
mundial uniforme acceptada per tots els actors del transport multimodal.

4.  Crear nous serveis adaptats als mercats i necessitats dels clients i organitzar la comercialització. Aquest as-
pecte de l’OTM és fonamental pel creixement i èxit de la multimodalitat.

Per la seva part, l’OTM sí que pot subcontractar en el seu nom diferents mitjans i operacions de transport. De fet, 
aquest és el model de negoci més usual utilitzat en el transport multimodal ja que pel seu abast geogràfic (que pot 
ser mundial) i per la diversitat de mitjans de transport i operatius que es poden necessitar, difícilment poden pertà-
nyer a l’OTM.
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FIGURA 3

Esquema d’actuació de l’OTm

Crea servei – Comercialitza – Responsable resultat

Contracte
multimodal

OTM

Transport multimodal és l’expressió més genèrica que es pot utilitzar quan es parla d’una cadena que integra diversos 
modes de transport. Tanmateix, d’aquest concepte global en deriven altres que qualifiquen el tipus de multimodalitat 
i, en conseqüència, el grau d’especificitat tècnica i organitzativa i de dificultat de gestió a la qual s’enfronta l’OTM.

Així, es parla de transport intermodal quan s’utilitzen unitats de transport específiques (contenidors, caixes mòbils o 
semiremolcs) per facilitar les operacions d’intercanvi modal i protegir la càrrega evitant la seva manipulació directa. 

A la Unió Europea s’utilitza el concepte de transport combinat en un sentit tècnic semblant al de transport intermo-
dal, tot i que amb precisions normatives per determinar els tipus d’ajudes aplicables. També, a partir de 2006, la Unió 
Europea va introduir el terme comodalitat per referir-se al transport multimodal optimitzat. Més recentment es parla 
de sincromodalitat per anomenar (desitjables) cadenes multimodals que poden ser gestionades en temps real.
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Els actors del transport multimodal

Segons la definició d’OTM feta al principi, molts actors poden actuar (i actuen a la pràctica) com a OTM:

TAULA 1

Tipus d’OTm en el transport multimodal

Transitaris Els transitaris, experts en el transport internacional, que subcontracten els modes principals (marítim i aeri) i ofereixen també 
prestacions integrades de transport terrestre (carretera i ferrocarril) en la modalitat coneguda com a merchant haulage on el 
transitari te la confiança del carregador, usualment exportador. Dins d’aquest grup, cal situar també els NVOcc (Non Vessel Operating 
Common Carrier) que ofereixen prestacions de consolidació de càrregues.

Operadors logístics Els operadors logístics, que són també transitaris i que afegeixen al transport prestacions d’emmagatzematge, preparació de 
comandes i altres tractaments (serveis de valor afegit) a la mercaderia.

Navilieres Les navilieres (línies marítimes oceàniques i de curta distància) que poden integrar al seu propi servei ofertes de transport ferroviari i 
per carretera (modalitat de carrier haulage, on la naviliera controla el contenidor, normalment a la importació).

Transportistes per carretera Els transportistes per carretera, especialment en el transport marítim de curta distància (short sea shipping), on substitueixen la part 
principal del trajecte terrestre pel transport marítim.

Operadors ferroviaris Els operadors ferroviaris (empreses ferroviàries i operadors intermodals). Inicialment, a Europa aquesta funció corresponia a les 
companyies ferroviàries nacionals. Ara, després de la liberalització del mercat de transport ferroviari de mercaderies, han aparegut 
els anomenats operadors intermodals -majoritàriament privats- que arriben a oferir serveis porta a porta als seus clients afegint al 
transport ferroviari altres prestacions.

carregadors Els carregadors (empreses industrials i comercials) que poden organitzar i gestionar internament el seu transport multimodal i oferir 
prestacions a tercers.

En definitiva, pot actuar com a OTM qualsevol entitat que signi un contracte multimodal amb un client en els termes 
definits al principi d’aquest punt. No es necessita cap títol habilitant específic d’OTM ni mitjans de transport propis.

•  La primera conclusió d’aquesta anàlisi comporta una certa paradoxa: si s’utilitza la versió més general del que 
és un OTM, ajudar aquesta figura comportaria ajudar milers i milers d’empreses. O, formulat en altres termes, 
ajudar la banalització del transport multimodal, creant unes condicions de producció del servei i de mercat 
que facin més viable la integració eficient de les cadenes de transport i el compliment dels terminis de lliura-
ment.

•  Una segona conclusió deriva de la contemplació dels diferents tipus de cadenes multimodals realment exis-
tents i del fet que, comparativament, els majors obstacles es troben en les quals intervé el mode ferroviari. 
En el cas de Catalunya i del Corredor del Mediterrani, les deficiències es concentren en les cadenes multimo-
dals de transport ferroviari amb la resta d’Europa i en les purament terrestres, que no tenen origen o destinació 
portuaris.

Com a síntesi d’aquestes conclusions es podria afirmar que resulta necessari combinar aquests dos enfocaments 
d’ajudar a la facilitació del transport multimodal en general i, alhora, potenciar els mercats i els operadors que 
presenten més barreres.
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3.2. Factors crítics dels models de negoci i entorn dels OTM

Com succeeix en tot l’àmbit logístic, el transport multimodal està sotmès als canvis provocats per l’e-commerce i les 
disrupcions tecnològiques. Per tant, els OTM estan pressionats per respondre, entre altres, als requeriments de rapi-
desa, flexibilitat, reducció de costos i transparència de les cadenes de transport que gestionen.

En aquest context, la digitalització esdevé una condició general que l’entorn de la indústria i la logística 4.0 planteja 
a qualsevol modalitat de transport multimodal i, per tant, hauria de ser un camp preferent on orientar les ajudes.

D’una manera més general, per fer efectiva la primera conclusió que ajudar als OTM comportaria facilitar el seu nego-
ci, és necessari considerar tots els seus components i del seu entorn més crític. 

FIGURA 4

model de negoci i entorn dels OTm
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Tenint en compte que en aquest treball no s’analitzen les infraestructures –molt crítiques especialment en el mode 
ferroviari (el més rígid)–, i les dificultats per influir en una normativa uniforme d’abast mundial, l’àmbit d’intervenció 
es focalitza en els elements claus de l’activitat empresarial dels OTM.

Pel que fa a la creació de nous serveis (la PV), el component principal del model de negoci de l’OTM, les ajudes han 
estat orientades bàsicament al suport a noves ofertes en la modalitat de projectes pilot.

Respecte a la part de producció dels serveis (PC, AC i RC), els esforços s’han concentrat en la reducció de costos dels 
serveis subcontractats i en ajudes a l’adquisició de mitjans.



26

03. LES ExIgèNcIES DELS mODELS DE NEgOcI cOmPETITIuS DELS OPERADORS DE TRANSPORT muLTImODAL (OTm)

Pel costat de la promoció i venda dels serveis (RC, CC i SM) és on hi ha hagut menys intervencions, tot i que aspectes 
com l’ampliació dels mercats o el màrqueting dels serveis resulta vital, especialment en mercats on la multimodalitat 
no és obligada, com succeeix en els casos de les cadenes de transport oceànic i el transport amb les illes.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte alhora que el model operatiu més generalitzat dels OTM està fonamentat en la 
subcontractació i que, de forma genèrica, correspondria a l’esquema següent:

FIGURA 5

model de negoci d’un OTm ferroviari

Combined
Transport
Operator

Supply services Clients

Infrastructure Manager Railway undertaking

Terminal Operator

Forwarder LSP Road operator Shipper

Font: Kombiconsult.

Si es compara amb una operació de transport per carretera simple, es pot veure l’alt grau de complexitat del TM, així 
com la major dependència d’aquesta modalitat de transport de l’entorn del seu negoci, integrat pels proveïdors de les 
infraestructures, serveis de transport i operadors de terminals. 

3.3. Segments de mercat i tipus d’operadors que fan d’OTM al CMED

En multimodalitat no es pot parlar d’un mercat homogeni, sinó de segments de mercat amb situacions de partida i 
problemàtiques específiques. Deixant de banda en aquest treball el mode aeri, que, en el cas de Catalunya, mou en-
cara un volum molt reduït de càrrega, els tres modes principals (marítim, ferroviari i carretera) donen lloc als segments 
de mercat que anirem veient en aquest apartat.

Per donar una idea del volum de mercat i evolució de la multimodalitat, a la taula 2 es presenten estadístiques de 
l’Observatori de la Logística de Catalunya.
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TAULA 2

Volum de mercaderies mogut a catalunya segons cadenes unimodals o intermodals. milers de tones
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

cadenes
intermodals

Aeri - carretera 96  94   96   100   106   92   106   98   

Ferrocarril - carretera 6.344   6.359   6.524   6.695   5.842   4.305   4.598   4.391   

marítim - carretera 33.010   37.227   38.669   42.720   41.513   35.183   35.108   35.805   

Ferrocarril - marítim 2.774   2.829   2.443   2.207   2.532   1.654   2.252   3.743   

marítim - canonada 23.302   23.909   23.574   25.282   24.294   23.286   24.690   22.889   

Total intermodals 65.525   70.418   71.306   77.004   74.287   64.520   66.754   66.925   

cadenes
unimodals

carretera 309.279   339.300   343.526   359.715   323.756   273.964   249.076   227.495   

Totals unimodals 309.279   339.300   343.526   359.715   323.756   273.964   249.076   227.495   

Total 374.804   409.718   414.832   36.719   398.043   338.484   315.831   294.420   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 16-17  inter.

cadenes
intermodals

Aeri - carretera 98   102   105   120   135   158   17,0% 3,9%

Ferrocarril - carretera 5.074   5.209   5.587   5.292   4.962   5.247   5,8% -1,4%

marítim - carretera 37.692   35.720   39.154   39.900   41.318   55.043   33,2% 4,0%

Ferrocarril - marítim 3.283   3.472   3.927   3.936   4.323   5.059   17,0% 4,7%

marítim - canonada 23.011   20.654   20.976   22.219   22.198   12.148   -45,3% -4,9%

Total intermodals 69.158   65.157   69.749   71.466   72.936   77.655   6,5% 1,3%

cadenes
unimodals

carretera 205.377   178.971   188.944   207.168   210.007   211.303   0,6% -2,9%

Totals unimodals 205.377   178.971   188.944   207.168   210.007   211.303   0,6% -2,9%

Total 274.535   244.128   258.693   278.634   282.943   288.958   2,1% -2,0%
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FIGURA 6

Segments de mercat en el transport multimodal
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Mercats multimodals a Catalunya

MULTIMODALITAT MARÍTIM OCEÀNIC (DEEP SEA)/CARRETERA

Segments de mercat Aquest és el mercat multimodal més tradicional, ampli i consolidat, i està integrat 
bàsicament per empreses i operadors que utilitzen contenidors en operacions 
d’importació-exportació. També és significatiu el mercat de granels sòlids i líquids, 
d’operativa més simple i amb presència de grans clients.

OTM principals Transitaris, navilieres, consignataris, grans carregadors que organitzen el seu transport.
En el cas dels contenidors marítims, els OTM es concentren al Port de Barcelona.
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MULTIMODALITAT MARÍTIM OCEÀNIC (DEEP SEA)/CARRETERA

Clients principals Empreses importadores i exportadores.

Àmbits de millora Major eficiència del transport per carretera.
Major flexibilitat en la utilització dels equips (contenidors).
Despatx duaner per ampliar mercat a altres països.
Digitalització de tota la cadena de transport.

MULTIMODALITAT MARÍTIM OCEÀNIC (DEEP SEA)/FERROCARRIL

Segments de mercat Mercat en creixement sostingut al Port de Barcelona, que representa un cas d’èxit  
en la promoció d’aquesta intermodalitat, i amb perspectives de desenvolupament  
al Port de Tarragona.

OTM principals Navilieres, transitaris, operadors intermodals (Renfe Mercancías, APMT Railway,  
Synergy i TP Nova).

Clients principals Empreses importadores i exportadores.

Àmbits de millora Serveis ferroviaris amb la resta d’Europa.
Preus més competitius del transport ferroviari.
Ampliació del mercat.
Digitalització de la cadena de transport.

MULTIMODALITAT MARÍTIM (SHORT SEA)/CARRETERA

Segments de mercat El transport marítim de curta distància (TMCD) –o short sea shipping– inclou el 
transport marítim nacional i internacional, inclosos els serveis de trànsit de càrrega, 
al llarg de la costa i cap a i des de les illes, els rius i els llacs. 

Aquest segment de mercat és el major cas d’èxit en l’àmbit de la multimodalitat no 
obligada (hi ha l’alternativa terrestre) degut fonamentalment a l’aparició de serveis 
marítims d’alta freqüència i qualitat –les autopistes del mar– que permeten embarcar 
semiremolcs i camions a cost competitiu salvant les creixents restriccions al trànsit de 
camions. Es tracta, a més, d’un mercat amb altes expectatives de creixement segons 
les empreses navilieres, que estan invertint en vaixells de major capacitat.

OTM principals Les empreses de transport per carretera, des de grans flotistes a pimes, i empreses 
carregadores. En menor mesura encara, els transitaris i operadors logístics.

Clients principals Les empreses de transport per carretera, des de grans flotistes a pimes, i empreses 
carregadores. En menor mesura encara, els transitaris i operadors logístics.
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MULTIMODALITAT MARÍTIM (SHORT SEA)/CARRETERA

Àmbits de millora Promoure el canvi d’estratègia de les empreses de transport per carretera cap a la 
multimodalitat (i dels transitaris i operadors logístics).
Digitalització de les empreses de transport per carretera.

MULTIMODALITAT MARÍTIM (SHORT SEA)/FERROCARRIL

Segments de mercat Es tracta d’un mercat amb futur, però que depèn de l’arribada de serveis d’autopista 
ferroviària als ports (hi ha un projecte en el cas del Port de Barcelona).

OTM principals Els mateixos que en el cas de la intermodalitat short sea/carretera i els operadors 
intermodals ferroviaris de les autopistes ferroviàries (cas de VIIA i altres).

Clients principals Els mateixos que en el cas de la intermodalitat short sea/carretera i els operadors 
intermodals ferroviaris de les autopistes ferroviàries (cas de VIIA i altres).

Àmbits de millora Creació de nous serveis d’autopistes ferroviàries amb els ports.

Resolució de la intermodalitat autopista ferroviària-servei de short sea en els ports.

Digitalització de la cadena de transport.

MULTIMODALITAT FERROCARRIL/CARRETERA

Segments de mercat Es tracta de la multimodalitat entre modes terrestres, sense origen o destinació 
portuària (conegut també com a transport continental). És el mercat menys 
desenvolupat tant en l’àmbit peninsular com europeu malgrat el gran potencial 
existent pel pas de la carretera al ferrocarril, ja que la flota espanyola de transport per 
carretera és la segona a Europa, després de la de Polònia.

Es poden distingir diversos segments de mercat tant per l’àmbit geogràfic (intern i 
europeu-internacional) com pel tipus d’unitats de transport (vehicles, UTI i 
semiremolcs) i de càrregues (seca, temperatura controlada i mercaderies perilloses).

OTM principals Transportistes per carretera, operadors intermodals ferroviaris (Hupac, Kombiverkehr, 
Renfe Mercancías, TPNova, COMSA, VIIA, Logitren, GEFCO i TRANSFESA).

Clients principals Empreses industrials i distribuïdors comercials.

Àmbits de millora Ampliació del mercat.
Desenvolupament de corredors ferroviaris competitius amb la carretera.
Digitalització dels OTM.
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4.1. La promoció del transport multimodal

La promoció del transport multimodal a la Unió Europea és una tasca necessària atesos els ambiciosos objectius fi xats 
per la distribució modal i el retard en la situació de partida en molts Estats membres. Però aquesta necessitat es deriva 
també de les exigències logístiques i econòmiques per millorar les cadenes de transport i de les pressions de clients i 
ciutadans per afavorir la millora mediambiental. 

D’altra banda, la promoció de la multimodalitat és una tasca en desenvolupament a la Unió Europea, ja que encara es 
mantenen esquemes unimodals, amb organismes dedicats a la promoció del ferrocarril o del transport marítim de 
curta distància, aquest últims més recents.

De forma esquemàtica, la situació en els principals països del nostre entorn és la següent:

Alemanya

Segueix l’esquema general europeu de separació entre centres de promoció del transport multimodal.

SGKV The German Promotion Center for Intermodal Transport
Associació privada fundada el 1928. Sense ànim de lucre
Uns 100 membres a Alemanya, Àustria i Suïssa
Investigació, projectes i difusió de millores en transport multimodal a Alemanya i Europa
Prestacions de consultoria
Serveis gratuïts: esdeveniments, plataforma per publicacions, networking, newsletters
Recursos humans: 5 persones
www.sgkv.de

Short Sea Shipping Inland Waterway Promotion Center (SPC) -Germany
Fundat el 2001
Organisme mixt publicoprivat (fi nançat pel Ministeri de Transport i Infraestrutura Digital alemany) sense ànim 
de lucre
Ofereix serveis de consultoria per projectes de canvi modal (inclou el ferrocarril i la navegació interior)
Recursos humans: 4 persones
www.shortseashipping.de
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França

Segueix l’esquema general europeu de separació entre centres de promoció del transport multimodal.

Bureau de Promotion du Shortsea Shipping
Associació mixta publicoprivada sense ànim de lucre creada el 2000
Reuneix entitats i empreses de transport i logístiques
Promoure el transport marítim de curta distància i la intermodalitat amb aquest mode
Recursos humans: 3 persones
www.shortsea.fr

Groupement National des Transports Combinés
Organization professional dels usuaris del transport combinat (transportistes, operadors de TC i carregadors)
Creada el 1945 com a sindicat professional
Defensar els interessos dels seus membres i el transport combinat
www.gntc.fr

Itàlia

És el cas més semblant al de Catalunya. Hi ha únicament una associació privada -ALIS- que promou la intermodalitat 
i que abasta el transport terrestre i el TMCD (el shortsea center italià està inclòs i no té pàgina web pròpia).

Association of Logistics and Sustainable Intermodality
Fundada el 2016
Companyies de transport i logístiques
Promoure transport intermodal i obtenir condicions avantatjoses pels seus socis en temes com:
Aprovisionament de carburant, reducció de peatges, assistència legal, devolució de l’IVA, nòlits amb navilieres
És interlocutor privilegiat del Govern i ha promogut el projecte Marebonus
Compta amb 1.220 associats i 200 punts d’informació regionals
www.alis.it
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Espanya

A nivell estatal existeix el Shortsea Promotion Centre Spain. No existeix un organisme de promoció del transport fer-
roviari.

Shortsea Promotion Centre Spain
28 socis que abasten la totalitat dels intervinents en el TMCD: navilieres, transportistes, autoritats portuàries i Puer-
tos del Estado, entre d’altres.
Constituïda el 2002
Donar a conèixer els serveis de TMCD
Compta amb un observatori estadístic i amb un simulador de cadenes de transport 
www.shortsea.es

Catalunya-Espanya-Unió Europea

Escola Europea Intermodal Transport 
(nascuda com a Escola Europea de Short Sea Shipping) 
5 partners principals, 29 partners acadèmics i 37 entitats col·laboradores (entre aquestes els shortsea promotions 
centers europeus)
Prioritàriament dedicada a la formació intermodal
També participa en consultoria i gestió de projectes europeus en l’àmbit de la intermodalitat
Creada el 2006
7 persones
www.escolaeuropea.eu



35

Catalunya

Existeix un únic organisme amb vocació de promoció de la multimodalitat, tot i que encara no abasta el TMCD.

Comitè de Serveis Multimodals (CSM)
Creat el 2016 per acord entre els Departament d’Empresa i Competitivitat i el de Territori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat de Catalunya
Promoure les opcions multimodals de transport de mercaderies, especialment l’ús del transport ferroviari
Actuar com a punt de comunicació centralitzat i com a fi nestreta única permanent, destinada a oferir atenció, su-
port i informació
Facilitar i promoure la realització de projectes i proves pilot de nous serveis
Aconseguir fi nançament
Participació en projectes europeus
Informació sobre els serveis ferroviaris amb origen/destí a Catalunya
En preparació: observatori de costos del transport de mercaderies per ferrocarril a Catalunya
Sense personal amb dedicació exclusiva
www.csmmed.eu

4.2. Experiències de promoció de la multimodalitat a la Unió Europea

La promoció de la multimodalitat compta ja amb un gran nombre d’experiències a Europa, impulsades per iniciatives 
públiques i privades, nacionals i continentals. A continuació es descriuen uns casos escollits per l’impacte rellevant 
sobre la millora de la multimodalitat i també perquè són exemples que cobreixen tots els aspectes claus del negoci 
de la multimodalitat. A les fi gures 7 i 8 s’agrupen aquests exemples segons el seu impacte en els components del 
model de negoci dels OTM (s’omet l’impacte evident que en tots els casos hi ha sobre els costos i ingressos empresa-
rials).



36

04. cONcLuSIONS SOBRE ExPERIèNcIES EuROPEES I LA  SEVA APLIcABILITAT A cATALuNyA

FIGURA 7

Experiències empresarials segons l’impacte en el model de negoci multimodal (I)
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FIGURA 8

Experiències empresarials segons l’impacte en el model de negoci multimodal (II)
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A. Promoció de nous serveis multimodals

En aquest apartat, es descriuen les experiències relatives a la proposta de valor, el principal component del negoci 
multimodal.

Port de Barcelona

Com s’ha comentat en el punt anterior, el Port de Barcelona (PB) presenta un cas d’èxit tant en la promoció del trans-
port ferroviari com del transport marítim de curta distància en substitució del transport per carretera. Constitueix un 
bon exemple –a estendre– de les possibilitats d’intervenció d’un gestor d’una gran infraestructura de transport en 
favor del desenvolupament del transport multimodal.

L’actuació del PB ha estat basada en dos pilars:

La voluntat d’actuar com a promotor de negoci (a més de gestor d’infraestructura) i la definició d’una estratègia 
d’ampliació del mercat terrestre (hinterland) i marítim més propers al Port.

Una activa i contínua gestió –portada a terme pel Departament d’Estratègia i Comercial– envers els operadors de 
transport i clients per ajudar a generar i suportar nous serveis i projectes. Aquest segon aspecte esdevé essencial 
per obtenir resultats pràctics i s’omet a vegades, quan l’actuació es limita a la fixació d’objectius, la celebració de 
reunions i conferències, la definició de projectes i la promoció genèrica de la multimodalitat.

A més, a nivell intern, el PB es distingeix per ser propietari de la seva infraestructura ferroviària, invertir en la seva mi-
llora i actuar com a gestor i facilitador de les operacions internes. També com a facilitador del TMCD, mitjançant el 
desenvolupament de posicions d’atracament, terminals dedicades, procediments operatius i documentaris, i d’ajudes 
financeres als operadors.

A aquests factors subjectius s’han afegit altres externs que expliquen que actualment el transport ferroviari al Port 
representi el 12,8% dels tràfics terrestres (31% en el cas del tràfic de cotxes) i que el tràfic rodat superi 144.000 UTI 
(equivalent a camions).

Els factors d’entorn que ajuden a explicar l’èxit ferroviari del PB han estat els següents:

• La concentració de tràfic que es produeix en un port oceànic important.
• La presència de grans operadors de transport (navilieres, terminals de contenidors).
• L’aparició de nous operadors intermodals privats (APMT Railway, Synergy i altres).
• La consolidació de nous competidors de Renfe Mercancías en la tracció ferroviària.
• El desenvolupament de terminals interiors també amb vocació comercial d’ampliació del mercat multimodal.
•  L’oferta de més facilitats infraestructurals per al transport ferroviari de mercaderies (línies desocupades pel 

traspàs dels viatgers al TGV).
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FIGURA 9

Serveis ferroviaris del Port de Barcelona
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FIGURA 10

Autopistes del mar del Port de Barcelona
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Pel que fa al cas del TMCD i, més en particular, de les autopistes del mar, el PB ha adoptat una missió de facilitador amb 
actuacions com:

• Terminals especialitzats i connexions terrestres.
• Facilitar les operacions portuàries (atracades i moviments en terminals).
• Coordinar les relacions amb les administracions.
• Establir bonificacions comercials per reduir els costos del pas pel port.
• Controlar la qualitat global dels serveis.

Rail Incubator (Port de Rotterdam)

El Port de Rotterdam (PR) és el líder europeu del sector i disposa d’una llarga tradició de promoció de la intermodalitat 
ferroviària, fluvial i marítima. Pel que fa al transport ferroviari, l’autoritat portuària ja havia actuat com a agent facilita-
dor, per exemple, ajudant a consolidar els tràfics d’empreses transitàries cap a destinacions del hinterland, elaborant 
plecs de prescripcions amb les condicions dels serveis per servir aquests tràfics, contactant amb operadors ferroviaris 
o intermodals i posant finalment en contacte oferta i demanda per generar nous serveis.

FIGURA 11

Rail Incubator del Port de Rotterdam

Font: Port de Rotterdam.
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Actualment, el PR ha fet evolucionar el seu rol de facilitador de la multimodalitat creant l’anomenat Rail Incubator (RI). 
Es tracta d’una organització específica dins de la Divisió Containers, Breakbulk & Logistics amb la finalitat d’eliminar els 
obstacles existents per la creació de noves connexions ferroviàries. Les missions del RI són àmplies i abasten des de la 
generació de la idea fins a la seva implementació i el seguiment de la iniciativa. Entre les possibilitats de cooperació i 
suport als operadors es troben les següents:

• Suport en la definició del servei i en la selecció dels mercats objectius.
•  Ajudes en la inversió per crear noves connexions ferroviàries o per incrementar la freqüència de serveis exis-

te nts.
•  Suport en el màrqueting a nivell europeu del servei en la identificació de clients potencials. Ajudes per part 

dels recursos del PR desplegats en el hinterland.

El RI garanteix un nivell de qualitat de servei pels clients dels nous serveis ferroviaris. Així, els serveis promoguts:

• Estaran oberts a tots els operadors i clients (trens multiclients i multiproductes).
• Tindran garantit un període de prova de dos anys.
• Disposaran de tarifes i transit times competitius.
• Seran contínuament monitorats i millorats.
• Utilitzaran l’intercanvi electrònic de dades (EDI).

BASF (Tarragona)

Aquest cas és rellevant perquè mostra el rol d’un carregador industrial com a promotor (a més d’usuari) del transport 
multimodal amb component ferroviari i perquè afecta a tràfics continentals, no portuaris, el segment de mercat amb 
menor penetració de la multimodalitat.

BASF és una de les empreses més importants del clúster químic de Tarragona i des de fa anys vol portar a terme un 
projecte cooperatiu de construcció d’un terminal intermodal i d’impuls de serveis ferroviaris, principalment amb la 
resta d’Europa i també a la Península.

L’aspecte més destacable per aquest estudi no és l’infraestructural (per cert, ja existeix un nou terminal ferroviari en 
amplada mixta al Port de Tarragona) sinó la funció promotora, de manera que BASF ha establert aliances amb opera-
dors ferroviaris i transportistes (Kombiverkehr, Hoyer, Schmidt, Contank i Pañalón) tant per la construcció com per la 
posterior explotació de serveis ferroviaris. Aquests serveis, majoritàriament amb destinacions europees, pretenen 
captar tràfics dels tres grans sectors de l’entorn (l’agroalimentari, el d’automoció i el petroquímic).

El projecte resta a l’espera que es construeixi la connexió en amplada UIC de l’àrea de Tarragona.
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B. Ampliació del mercat multimodal

Aquesta és una tasca indefugible, especialment en tots els segments del mercat ferroviari i a Catalunya, a causa de 
l’encara baixa quota global del ferrocarril en els tràfics terrestres. A continuació es descriuen tres vies que poden ser 
complementàries per treballar en l’ampliació del mercat multimodal.

Modal Shift (Holanda)/Suècia/Anvers

Sota el nom de Modal Shift, el Departament de Transports del Govern holandès va llançar a principis dels anys 2000 
una iniciativa destinada a influir en un conjunt d’empreses carregadores seleccionades perquè desviessin part dels 
seus tràfics cap a modes diferents del de la carretera.

La metodologia utilitzada va consistir en seleccionar 100 empreses grans i mitjanes (de 100 a 500 empleats) de dife-
rents sectors (químic, alimentació, electrònica, automoció, paper i vidre) amb tràfics susceptibles d’utilitzar cadenes 
multimodals més eficients i respectuoses amb el medi ambient. En cada cas, s’havia de comptar amb el compromís 
dels directius per intentar aplicar els canvis recomanats com a resultat del treball d’uns auditors especialitzats pagats 
pel Ministeri de Transport juntament amb els especialistes en transport i logística de les empreses analitzades.

Com a resultat d’aquestes anàlisis detallades, en un 80% dels casos es va poder recomanar el canvi d’algun tipus de 
tràfic. Finalment, 15 empreses van implantar canvis i 14 ho intentaven quan el projecte va acabar.

Durant el projecte, l’anàlisi i les recomanacions es van focalitzar en quatre aspectes principals:

• L’adaptació del mode de transport.
• El canvi de la unitat de transport.
• Canvis en la cadena logística (per exemple, la relocalització dels estocs).
• Necessitat d’ajuda econòmica per propiciar el canvi.

Les empreses es van mostrar més partidàries de les dues últimes recomanacions.

Amb el propòsit d’analitzar com impulsar el canvi modal i disminuir l’impacte sobre el medi ambient, l’Agència de 
Protecció del Medi Ambient de Suècia ha finançat amb prop de 400.000 euros un projecte per estudiar els millors 
instruments per accelerar el canvi modal a les empreses.

Per la seva part, el Port d’Anvers ha dedicat 1,4 milions d’euros per finançar set projectes que fomentin el canvi modal 
per tal de disminuir el nombre de camions que utilitzen les seves instal·lacions i transiten per la regió, ja que es consi-
deren involucrats en millorar la mobilitat a la seva zona d’influència. En aquest cas, els projectes estan liderats per 
operadors de transport.
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FIGURA 12

Projecte modal Shift del Port d’Anvers

Font: Port d’Anvers.

Carpooling for Cargo (TRI-VIZOR, Itàlia)

El concepte de Carpooling for Cargo designa el projecte de facilitar la col·laboració horitzontal entre diverses empre-
ses carregadores i algun proveïdor de serveis de transport i logístics. Aquesta cooperació és pilotada per l’empresa 
TRI-VIZOR, que actua com actor neutral i com arquitecte que impulsa l’agrupació de càrregues per compartir serveis 
i recursos logístics i, entre altres objectius, afavorir la multimodalitat.

TRI-VIZOR utilitza els seus coneixements i recursos tecnològics tant per iniciar, organitzar i posar en marxa la col-
laboració entre les empreses participants i, entre altres funcions (vegeu la figura13), estudia i planifica la compatibili-
tat entre els requeriments dels diferents tràfics de les empreses participants utilitzant un algoritme que identifica les 
oportunitats de transport.

Un dels resultats d’aquest enfocament ha estat la cooperació de dos competidors (Nestlé i PepsiCo) que amb l’ajut de 
l’operador de fred STEF i de TRI-VIZOR han compartit l’emmagatzematge, el co-packing i la distribució dels seus pro-
ductes a Bèlgica i Luxemburg.
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FIGURA 13

Projecte carpooling for cargo. Funcions de TRI-VIZOR

Font: TRI-VIZOR.

Intermodability

El projecte anomenat Intermodability és un altre exemple de col·laboració entre carregadors per afavorir la intermo-
dalitat impulsant el canvi de la carretera al ferrocarril. En aquest cas, dins del sector de la producció de productes de 
gran consum i de la seva distribució comercial. La iniciativa està liderada per l’associació GS1 Italy/Indicod-ECR (equi-
valent a l’AECOC espanyola). 

Com a resultat del projecte s’han elaborat i difós dins del sector diversos documents per donar a conèixer les possibi-
litats que la intermodalitat ofereix al sector. Entre ells:

• Un document que recull la visió sobre les possibilitats de la intermodalitat pel sector.
• Una anàlisi quantitativa de la demanda ferroviària potencial del sector del consum.
• Un mapping de l’oferta ferroviària.
• Una guia pràctica que descriu els principals passos operatius per utilitzar el transport ferroviari.
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FIGURA 14

Projecte Intermodability

Font: Associació GS1 Italy/Indicod-ECR.

Aquest és un exemple de promoció de la intermodalitat en un clúster que abasta més de 35.000 empreses. A més dels 
aspectes informatius, el projecte és interessant perquè ha estudiat en detall les cadenes logístiques i de transport, i la 
problemàtica i els avantatges específics del canvi modal per aquest tipus d’empreses. 

C. Cooperació entre operadors

Viking Train

El Viking Train va néixer com a projecte intermodal internacional de les empreses ferroviàries nacionals de tres països 
–Lituània, Bielorússia i Ucraïna– amb l’objectiu principal de disminuir el transit time i resoldre les dificultats duaneres. 
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FIGURA 15

Projecte Viking Train

Font: Website Viking Train.

Actualment abasta vuit països i funciona com a servei regular de més de 1.700 quilòmetres (www.vikingtrain.com) 
que connecta la regió bàltica amb la zona del mar Negre en 52 hores i amb un estalvi de més del 45% respecte al 
trajecte d’únicament per carretera. El volum de tràfic l’any 2017 va ser de 46.000 TEU.

Es tracta d’un transport intermodal per a contenidors que es vol ampliar per transportar semiremolcs posant en servei 
dues noves composicions dedicades a aquest tipus de tràfic.

Els operadors públics i privats (GEFCO i altres) que intervenen en aquest projecte es comprometen a aplicar un acord 
tarifari avantatjós per als usuaris del servei.

Multirail

Multirail és un operador ferroviari –resultat de la cooperació entre dues empreses de transport especialitzades en 
tràfics de granels químics–, que des del 2015 explota un servei regular entre Catalunya i Andalusia.
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FIGURA 16

Serveis de multirail

Font: Multirail.

La creació del servei ha estat possible per la complementarietat dels tràfics de les dues empreses (TCS TRANS i EU-
CONSA), ja que en una eren dominants els tràfics nord-sud i en l’altra, al contrari. També al fet que amb els seus propis 
tràfics cobrien el 60% de la capacitat dels trens. Un altre factor favorable ha estat el fet que el transport ferroviari de 
productes químics és molt competitiu en preu respecte al de carretera.

Encara en fase de consolidació, Multirail opera en els segments de mercat continental (no portuari), el més difícil del 
transport ferroviari. En primer lloc, degut a que no existeix concentració de tràfic com als ports i també a la manca de 
flexibilitat, ja que les rigideses de les condicions del booking dels carregadors no permeten una gestió de les ordres 
de transport més flexible en l’assignació de trens. 

Actualment, l’oferta ferroviària és de dos serveis setmanals en cada sentit. L’empresa també ofereix serveis comple-
mentaris i gestiona un terminal a Còrdova.
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Consorci SETRAM+Multirail+Tomás Expediciones+FGC

Es tracta d’una iniciativa de cooperació recent per transportar vehicles per ferrocarril utilitzant un nou tipus de conte-
nidor gàbia anomenat Vucaframe (que seria fabricat per l’empresa UNIT 45, que l’ha dissenyat). 

FIGURA 17

Projecte pilot consorci SETRAm+multirail+Tomás Expediciones+Fgc

Font: Consorci del projecte.

Es tracta d’un altre intent d’ampliar el mercat ferroviari creant una nova unitat de transport. Aquest enfocament des 
de la banda de la innovació tècnica és relativament freqüent a Europa on, al contrari que als Estats Units, es disposa 
d’un ampli ventall de solucions tècniques amb l’objectiu de fer més competitiu el ferrocarril. 

Aquest projecte ha estat escollit com a pilot pel Comitè de Serveis Multimodals i rebrà una petita ajuda a càrrec del con-
veni entre el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat i el Consell General de Cambres de Catalunya.

Actualment s’està a l’espera de l’homologació del Vucaframe per part de l’ADIF. Aquest és el primer pas per endegar 
les proves del seu transport per ferrocarril i carretera.

D. Aplicació de tecnologia

La digitalització del transport i del sector logístics en general ha esdevingut la consigna del moment impulsada per 
les innovacions tecnològiques i per l’èxit comercial de l’e-commerce. Les dades ja hi són i s’espera que de la seva digi-
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talització, transmissió i gestió es puguin derivar importants guanys de productivitat i millora dels serveis, especial-
ment en àmbits més complexos com el de la multimodalitat.

Malgrat això, les aplicacions per afavorir la multimodalitat són encara poc nombroses, ja que aquest sector està enca-
ra poc desenvolupat des del punt de vista del tractament de la informació i de la utilització de les noves aplicacions 
tecnològiques, al contrari del que succeeix amb els operadors que treballen per l’e-commerce.

A continuació es presenten dues referències en desenvolupament dins de l’àmbit de la multimodalitat que permeten 
visualitzar els canvis que es produiran en la forma en què es planificaran i contractaran serveis multimodals.

Central Booking Platform/Connectivity Platform (Port d’Anvers).

La Central Booking Platform (CBP) va néixer com un projecte de plataforma tecnològica neutral entre l’associació de 
transitaris d’Anvers, el Port d’Anvers i altres partners amb l’objectiu d’incrementar la intermodalitat amb els transports 
ferroviari i fluvial.

La CBP hauria de permetre que qualsevol transitari amb una càrrega per una destinació al hinterland disposés  
de propostes intermodals subministrades per l’aplicació. D’altra banda, un operador de serveis de transport amb el 
hinterland podria respondre a demandes de transport.

En l’actualitat el que ha implementat el Port d’Anvers és una solució menys ambiciosa per impulsar la intermodalitat 
anomenada Connectivity Platform que ofereix a qualsevol usuari del port:

• Informació sobre totes les connexions i serveis marítims (deep sea i short sea).
• Un mapa interactiu de tots els terminals del hinterland i els seus serveis.
•  Un planificador de rutes on-line amb les connexions del port amb 200 terminals. L’aplicació recomana els mo-

des de transport, horaris dels serveis i operadors més convenients per la petició efectuada.
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FIGURA 18

connectivity Platform del Port d’Anvers

Market Places (EVENIS)

En el cas del transport multimodal, un market place (MP) és un lloc a Internet que ha de permetre a un client obtenir 
de manera segura una combinació eficient de modes que alhora compleixi amb els seus requeriments de temps, 
qualitat i altres. Per això, la plataforma ha de disposar en temps real i fer visible totes les dades necessàries: serveis, 
capacitats disponibles, horaris, preus, etc. El MP no es limita a fer simulacions realistes, sinó que permet efectuar reser-
ves, contractar serveis i realitzar pagaments.
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El concepte de MP va, per tant, un pas més enllà de la proposta que pugui fer un OTM per respondre a les necessitats 
expressades per un client, ja que atorga al carregador la possibilitat de dissenyar la combinació més adient als seus 
interessos. 

En el camp del transport, les iniciatives de MP són bastant recents. D’una banda, existeixen MP d’operadors logístics 
globals –XPO Logistics i JB Hunt– que permeten als clients tenir accés a tota la xarxa de serveis de transport pròpia de 
cada operador i contractar la solució integrada més convenient.

Un segon tipus de MP correspon a iniciatives com Freightos o FreightHub que constitueixen casos de nous actors (el 
segon es defineix com a digital asset-free freight service provider) orientats al transport internacional i que tenen capa-
citat tant de prestar serveis a empreses importadores i exportadores com a transitaris o transportistes, en general 
navilieres i empreses de transport per carretera (FreightHub també incorpora el transport ferroviari). Sense entrar en 
detalls, el punt més rellevant és que són instruments per a crear un mercat digital de serveis de transport que afecta 
a tots els intervinents de la cadena.

A Catalunya, s’està desenvolupant el projecte EVENIS, un MP multimodal on el ferrocarril tindrà gran rellevància i que 
compta amb el lideratge de l’operador multimodal Tomás Expediciones i el suport de la Generalitat (Comitè de Serveis 
Multimodals). En l’execució del projecte participen Ferrocarrils de la Generalitat, Tomás Expediciones, Railgrup, Ferr-
med i la Regió de Perpignan, entre d’altres.

FIGURA 19

Projecte de market place EVENIS

Font: www.evenislogistics.com
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4.3. Conclusions per a Catalunya

A partir de les experiències de la promoció i de les iniciatives per impulsar la multimodalitat a Europa, es poden inferir 
algunes conclusions aplicables al cas de Catalunya:

A. Respecte a la promoció multimodal

Organisme de promoció únic
Tot i que no és la fórmula habitual –excepte en el cas d’Itàlia– aquesta sembla la fórmula més coherent amb el con-
cepte de multimodalitat ja que:

•  Permet abastar tota la problemàtica de la multimodalitat, oferir informació, suport i fer simulacions conside-
rant diferents combinacions de modes.

•  Es constitueix com a finestreta única, per facilitar el seu coneixement per part dels potencials interessats i per 
interactuar amb ells.

En el cas de l’existència d’altres centres especialitzats –com els dels shortsea centers o l’Escola Europea Intermodal 
Transport– es poden trobar fórmules i solucions tecnològiques per presentar una oferta coordinada de recursos.

En aquest sentit, la creació del Comitè de Serveis Multimodals sembla la solució correcta per l’amplitud de les seves 
funcions. Manca la incorporació del mercat del TMCD, l’altre àmbit més crític juntament amb el ferroviari.

Ampliar la prestació de serveis als socis i interessats
Juntament amb les tasques generals de difusió d’informacions i experiències, de disposar d’eines com els observatoris 
dels mercats o els simuladors o el suport en projectes pilots, alguns dels centres de promoció ofereixen a més als seus 
associats o interessats serveis pràctics en el dia a dia. Per exemple:

• Ajudes en la gestió de subvencions o en la participació en projectes europeus.
• Serveis de consultoria en projectes de canvi modal.
• Serveis de gestió: assistència legal, devolució de l’IVA i d’altres.
• Avantatges comercials com reduccions de peatges o nolis.
• Ajuts a la digitalització i al desenvolupament tecnològic.

En cada cas, això depèn de la història i composició de cada organisme de promoció. En definitiva, es tracta de fer més 
tangible els avantatges de pertànyer o ser usuari de l’entitat de promoció i d’ampliar i retenir als interessats.

Necessitats de recursos humans dedicats i de finançament
Els organismes de promoció han de comptar amb recursos humans dedicats exclusivament a portar a terme les seves 
funcions de forma quotidiana. En cas contrari, es corre el risc de discontinuïtats en l’activitat, de que aquesta es limiti 
a activitats a diversos nivells entre els ja conscienciats o de quedar desacreditats. 
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Amb un plantejament únicament basat en el voluntarisme de dedicar algun temps a l’activitat de promoció per part 
dels socis impulsors, es perd o desaprofita el potencial de les eines desenvolupades o de les iniciatives endegades, 
que haurien de projectar-se cap a fora. Un dels paranys, per exemple, és considerar que disposar d’una website sense 
inserir-la en una estratègia de màrqueting digital és suficient.

En el cas del Comitè de Serveis Multimodals, encara no s’ha passat a la fase de la professionalització de l’activitat, pas 
que comporta la disposició de recursos financers, ja que en la gran majoria de les activitats s’actua a títol no lucratiu.

B. Respecte a les experiències d’impuls de la multimodalitat

Treballar tant per part de la demanda com de l’oferta de serveis
Les experiències citades en l’apartat 4.2 incideixen sobre tots els aspectes del negoci d’un OTM, des de la part del 
mercat (demanda) com de la prestació de serveis (oferta). I tenint en compte les dificultats d’aquest tipus d’activitat, 
per ajudar al seu èxit cal actuar sobre tots els factors del negoci.

L’impuls de nous serveis –per exemple, sota la modalitat de projectes pilots– és prioritari, especialment en el transport 
ferroviari, però no pot constituir l’única activitat d’un centre de promoció multimodal. El treball orientat a la demanda 
–bàsicament transportistes per carretera i carregadors– ha de ser una part important de l’activitat promotora i s’hau-
ria de traduir en la generació de solucions adaptades a grups d’usuaris o en la generació d’iniciatives de col·laboració 
entre aquests per generar nous serveis a partir d’una massa crítica. La cooperació tant en el camp de l’oferta com de 
la demanda de serveis és avui una de les grans consignes en el camp logístic.

Importància de promoure la digitalització
La introducció de les tecnologies de la informació i de la comunicació en el sector del transport i la logística està a 
l’ordre del dia. Pel que fa a la multimodalitat, passen a primer terme la digitalització de la informació –la documentació 
i d’altres– així com el seguiment de les operacions i de les seves incidències.

Aquest és un àmbit horitzontal de treball perquè afecta a tots el modes de transport i de l’activitat logística. Però la 
digitalització és molt important en el cas del transport multimodal perquè permetrà analitzar més en detall les cade-
nes de transport i disposar d’informació que permeti detectar les ineficiències i també trobar millors alternatives 
multimodals. 

Les eines més avançades serien els market places digitals on un carregador o usuari operador podria trobar informació 
en temps real de serveis, capacitats disponibles, transit times, preus i altres condicions ofertes per molts operadors, de 
manera que pugui dissenyar les millors solucions pels seus enviaments i reservar i contractar l’execució de tota l’ope-
ració multimodal. 
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Anàlisi de les propostes i programes de foment de la intermodalitat a Europa (del transport intermodal i transport 
combinat) i de la seva incidència en la potenciació de la figura de l’OTM (Unió Europea: Mobility package).

5.1. Polítiques i actuacions a la Unió Europea

Fa anys que a Europa hi ha experiències d’impuls de la multimodalitat i dels operadors d’aquesta modalitat de negoci 
per part del sector públic. Així, l’any 1992 es va publicar la Directiva 92/106/CEE (ara en revisió) sobre transport com-
binat en què s’establien ajudes per incentivar l’ús de modes menys contaminants que la carretera en els transports 
transfronterers. 

Amb posterioritat –a partir de la publicació al 2001 del Llibre Blanc sobre la política comunitària de transport– s’han 
posat en marxa altres instruments de promoció de la multimodalitat com la definició de la xarxa prioritària de trans-
port (RTE-E) amb ajuts per a infraestructures o els programes PACT (Pilot Actions for Combined Transport) i MARCO 
POLO (I i II) o ajuts al transport marítim, entre altres.

Per la seva part, els Estats membres van adaptar la Directiva 92 a la seva legislació (cas d’Espanya) i, en menys ocasions, 
han establert ajudes pròpies: cas de l’Eco-bono a Itàlia, Noruega i Suècia o subvencions a l’explotació de serveis ferro-
viaris a França, etc. També a nivell regional s’han llançat algunes iniciatives com en el cas del País Basc.

Segons un estudi de la Unió Europea de 20151 que revisa la política d’ajudes al transport combinat (TC), els tipus d’in-
centius utilitzats han estat els següents:

•  Exempció de l’impost sobre vehicles per carretera.
•  Exempció o reemborsament de les despeses d’infraestructura viària.
•  Derogació de la Directiva 96/53/CE per permetre un major pes o dimensió de vehicles pesats en operacions de TC.
• Exempcions de prohibició de conduir per a vehicles de carretera.
• Reducció de càrregues d’accés a la xarxa ferroviària.
• Ajuts (subvencions directes) per a operacions de TC.
• Ajuts (subvencions) per a inversions en infraestructura de terminals de TC.
• Ajuts (subvencions directes) per a inversions en equips de TC.
• Mesures específiques dirigides als serveis ferroviaris/carretera de TC acompanyats.

D’acord amb l’estudi abans esmentat, els actors del TC consideraven que les mesures incloses a la Directiva 92 eren 
insuficients per fomentar el TC a la UE. Entre les ajudes considerades més eficaces, es comptaven:

• L’acceptació de les 44 tones com a pes màxim en operacions de TC.
• Les ajudes al finançament de terminals de TC (i d’operacions dins els terminals).
• Els incentius per les inversions en tecnologies de la informació i en projectes innovadors.

1 Analysis of the EU Combined Transport 2015. Versió final. Comissió Europea. Gener del 2015.
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D’altra banda, les parts interessades en el TC també consideraven necessària una revisió a fons de la Directiva 92 per 
ampliar el seu abast geogràfic i modal (incloent-hi el transport marítim) i els tipus i volum dels ajuts.

El fet és que dins de la seva estratègia d’impulsar amb més força una economia descarbonitzada i una mobilitat sos-
tenible (New Mobility Package2), la Unió Europea va proposar al 2017 un nou programa per l’impuls del TC amb els 
criteris següents:

Una revisió de la Directiva 92 per establir noves ajudes, ampliar el seu abast i simplificar les tramitacions.

Crear un Fòrum de Transport i Logística digitals per la digitalització i acceptació dels documents de transport.

Establir un sistema estadístic per disposar d’una informació més precisa i harmonitzada sobre els transports com-
binats a Europa.

En la proposta de nova Directiva sobre TC3 presentada al Parlament Europeu per la seva discussió i aprovació, s’inclou 
la següent definició de TC:

“Als efectes de la present Directiva, s’entendrà per ‘transports combinats’ els transports de mercaderies mitjançant 
una operació de transport, composta d’un trajecte inicial o final del viatge efectuat per carretera, o tots dos, així 
com un trajecte del viatge no efectuat per carretera, utilitzant el transport per ferrocarril, vies navegables o marí-
tim:

a.  en un remolc o semiremolc, amb o sense unitat tractora, caixa mòbil o contenidor, identificats de conformitat 
amb el règim d’identificació establert d’acord amb el que disposen les normes internacionals ISO 6346 i  
EN 13044, si la unitat de càrrega es transborda entre els diferents modes de transport; o

b.  en un vehicle de carretera transportat per ferrocarril, vies navegables interiors o transport marítim en el trajec-
te del viatge no efectuat per carretera.

Els trajectes no efectuats per carretera que utilitzin vies navegables interiors o transport marítim per als quals no 
hi hagi transport per carretera alternatiu equivalent o que siguin inevitables en una operació de transport viable 
des del punt de vista comercial no es tindran en compte a l’efecte de les operacions de transport combinat.”

Tot i que la nova proposta exclou de la definició de TC alguns tipus de multimodalitat on el tot carretera no és una 
opció, és clar que aquests casos exclosos també es beneficiaran d’altres mesures com la digitalització dels documents 
de transport, la millora de les terminals intermodals i altres.

En el cas de les operacions definides com de TC, la proposta de nova Directiva amplia les mesures d’ajudes econòmi-
ques. Estableix mesures obligatòries pel finançament d’infraestructures i instal·lacions de transferència modal i també 

2 Europe on the Move. COM (2017) 283 final. European Commission

3 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL.COM (2017) 648 final/2. European Commission.
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ajudes voluntàries dels Estats membres per aconseguir que una operació de TC sigui competitiva respecte al trajecte 
únicament per carretera. Per això, a l’article 6.5 es diu:

“Els Estats membres podran adoptar mesures addicionals per tal de millorar la competitivitat de les operacions de 
transport combinat en comparació amb les operacions equivalents alternatives de transport per carretera.

Aquestes mesures poden referir-se a tota operació de transport combinat o a part d’aquesta, com l’operació en un 
trajecte efectuat per carretera o no efectuat per carretera, inclòs el vehicle utilitzat en aquest trajecte, o com la 
unitat de càrrega o les operacions de transbordament.”

És a dir, pràcticament deixa les mans lliures als Estats per tal de promoure modes alternatius a la carretera sense que 
les ajudes puguin considerar-se una vulneració de la competència.

Per la seva part, les empreses de transport per carretera a Catalunya i Espanya s’oposen a una línia d’actuació que 
consideren discriminatòria pel seu mode de transport i consideren que el ferrocarril hauria de resoldre les seves inefi-
ciències i manca de competitivitat sense recórrer a ajudes externes. (Aquesta posició ha estat compatible amb la uti-
lització de serveis de Renfe Mercancías amb preus baixos subvencionats per l’Estat.)

A nivell estatal, en el document que defineix l’estratègia logística d’Espanya es fan les següents propostes per al trans-
port multimodal:

•  Implantació de programes nacionals per a la promoció del transport multimodal, que facin factible conjugar el 
transport per carretera amb altres modes de transport, com el marítim i el ferroviari.

•  Establiment de nous models de promoció i gestió de terminals intermodals.

•  Promoció de contractes de qualitat en el transport multimodal de mercaderies entre carregadors, empreses de 
transport i operadors logístics.

•  Impuls al desenvolupament dels operadors logístics que inclogui formació sobre noves tecnologies, medi am-
bient i seguretat.

•  Suport a polítiques d’aliances entre operadors de mercaderies, bàsicament a la comercialització dels serveis 
multimodals.

•  Anàlisi de les condicions específiques que afecten el transport de contenidors i caixes mòbils i facilitació dels 
processos de contractació multimodal.

Com a síntesi del llarg període d’ajudes al transport multimodal per part de la Unió Europea i els seus Estats membres, 
es pot afirmar que:
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Els avanços han estat molt insuficients en el cas del transport ferroviari. Aquesta opinió és compartida per la 
Unió Europea mateixa i pel conjunt del sector del transport. Pel contrari, s’han aconseguit bons resultats en el cas 
del transport marítim de curta distància (short sea shipping).

Ha existit una clara desproporció entre les ajudes a les infraestructures i instal·lacions i als serveis. Entre els 
programes PACT i Marco Polo I i II s’han destinat menys de 700 milions d’euros a serveis multimodals i desenes de 
milers de milions a infraestructures. Amb l’agreujant que, en el cas del ferrocarril, les mancances en la interopera-
bilitat de les infraestructures han incrementat els costos operatius en la relació de la Península amb la resta d’Eu-
ropa. Respecte a les ajudes per infraestructures, els transportistes reclamen petites inversions més ràpides que 
permetin posar en marxa nous serveis i que no es fan.

Moltes vegades les ajudes a les experiències pilot no han tingut suficientment en compte la viabilitat dels 
serveis a mitjà termini, de manera que aquests s’han vist interromputs en acabar-se l’ajuda. Aquest fet ha provo-
cat un impacte negatiu sobre la imatge del transport multimodal i el perjudici per als usuaris.

Inclús a partir d’una experiència exitosa com el cas del transport marítim de curta distància, la Unió Europea ha definit 
nous criteris per la concessió dels futurs programes d’incentius:

•  Les ajudes s’haurien d’orientar prioritàriament a la demanda, als usuaris dels serveis multimodals seguint la 
pauta de l’Ecobonus italià (un mecanisme que bàsicament subvenciona als transportistes perquè escullin les 
línies que prefereixin).

•  Les ajudes a l’oferta haurien de donar preferència a iniciatives innovadores, especialment en l’àmbit de les 
tecnologies de la informació i comunicació.

•  Es fa necessari ser més rigorós en l’anàlisi prèvia a la concessió dels ajuts i, per això, establir uns criteris generals.

De fet, aquestes conclusions poden ser aplicables al conjunt dels mercats multimodals tot i tenir en compte que en el 
cas del transport ferroviari seran necessàries també ajudes a l’oferta per continuar afavorint la consolidació d’opera-
dors intermodals privats en un mercat històricament monopolitzats per les companyies ferroviàries nacionals.

5.2. Ajudes al transport multimodal a Espanya i Catalunya i al CMED

En els casos de Catalunya i, en general, Espanya les ajudes no infraestructurals al transport multimodal per part de les 
administracions han seguit les pautes marcades per la Unió Europea. Així, s’ha aplicat la Directiva 92 sobre transport 
combinat i s’ha promogut la participació en els diferents programes d’incentius europeus.

Pel que fa als resultats, el transport marítim de curta distància ha esdevingut un cas d’èxit degut principalment al 
compromís de les navilieres i de les autoritats portuàries. Bàsicament perquè les navilieres han invertit en vaixells i han 
mantingut la qualitat dels serveis, i els ports han facilitat les operacions. Com a resultat de la competitivitat dels ser-
veis, els transportistes han utilitzat aquestes cadenes multimodals.
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Els avanços del transport ferroviari han estat més lents i menys amplis tot i produir-se progressos significatius com el 
fet que els operadors ferroviaris privats representen ja quasi un terç del mercat o l’èxit ja descrit del Port de Barcelona. 
Tot i això, el balanç global està encara molt lluny dels objectius fixats per la Unió Europea respecte a la participació del 
ferrocarril en la distribució modal.

A. Impuls del transport ferroviari

Davant d’aquesta situació, l’anterior Govern espanyol va definir a finals de 2017 l’anomenat Plan de Impulso del Trans-
porte Ferroviario de Mercancías por Ferrocarril 2017-2023 presentat a la Unió Europea per al seu vistiplau. La primera 
incògnita és si aquest pla serà aplicat pel nou Govern tot i que s’ha anunciat la seva continuïtat. En qualsevol cas al-
guna actuació serà necessària, ja que el pla esmentat parteix del fet que la quota del transport ferroviari de mercade-
ries al 2015 a Espanya va ser del 5% i del 17,3% a la Unió Europea.

El pla proposa millorar l’eficàcia global del sistema ferroviari de mercaderies actuant en dos àmbits:

•  La remodelació de Renfe Mercancías. Amb accions com l’establiment d’un pla de gestió, la compra de material 
mòbil i la recerca d’un partner estranger.

•  La promoció del transport ferroviari de mercaderies, incloent-hi les autopistes ferroviàries.

En l’apartat de Renfe Mercancías, es tracta de l’enèsima proposta d’adaptació de la companyia a les necessitats del 
mercat i, probablement, del pas previ de la seva privatització. Pel que fa al model de negoci, s’aposta per crear un 
“operador logístic integral” seguint altres pautes europees (SNCF francesa i DB alemanya) en lloc del model americà 
on les empreses ferroviàries es focalitzen a oferir bons serveis terminal-terminal i els operadors intermodals ofereixen 
serveis porta-porta i altres prestacions logístiques.

En qualsevol cas, l’aspecte més rellevant és saber si –com demanden la resta d’actors– s’impulsa realment l’obertura 
del sector a la competència eliminant els privilegis de l’operador públic. 

Pel que fa a la promoció del transport ferroviari de mercaderies, es proposa un programa d’ajudes de 25 milions d’eu-
ros/any durant cinc anys amb les assignacions següents:

• Fins a 2,5 milions d’euros per subvencionar rebaixes en els cànons ferroviaris.
• Fins a 11,25 milions d’euros per subvencions a empreses ferroviàries (las que disposen de locomotores).
• Fins a 11,25 milions d’euros per ajudes a operadors logístics intermodals.

Aquestes ajudes tenen per objecte la reducció de les externalitats negatives del transport de mercaderies i l’incre-
ment de la quota modal del ferrocarril. Amb aquestes finalitats es proposa una ajuda de 2,25 euros per cada  
1.000 tones-km transportades per ferrocarril i es calcula que la major part de les subvencions aniran a les empreses 
ferroviàries (55%) i la resta a empreses carregadores i operadors logístics.

Finalment, el pla inclou un apartat per impulsar les autopistes ferroviàries. Per això, el Ministeri de Foment va llançar 
un primer concurs per obtenir propostes de solucions tècniques per part de dissenyadors i fabricants i després un 
segon concurs per trobar un constructor-explotador d’una autopista ferroviària mediterrània i altra en l’arc atlàntic.
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En paral·lel a l’actuació anterior, el Ministeri de Foment ha posat en marxa l’anomenat Plan de Innovación para el Trans-
porte y las Infraestructuras 2018-2020 que, amb un pressupost total de 50 milions d’euros durant 3 anys, vol modernit-
zar les operatives del transport i la logística. Dins de les 67 iniciatives que inclou el pla, les que tenen una relació més 
directa amb el transport multimodal són les indicades a continuació:

Eje 2. Plataformas inteligentes

E2L3-1 Plataforma puerto inteligente
ACCIONES
Desarrollar una plataforma horizontal propia del Grupo Fomento para el puerto inteligente.
Análisis y definición tecnológica y funcional de la plataforma. 
Desarrollo propio de la plataforma horizontal.
Integración con funcionalidades y verticales desarrollados en otras iniciativas del Plan.
Generación de cuadros de mando con capacidades de Business Intelligence y Analytics para la gestión de la estación.
Implantación de prueba en entorno real.

PRESUPUESTO: 700.000 euros.
LIDERAZGO: Puertos del Estado.

E2L5-1 Plataforma de mercancías
ACTUACIÓN
Desarrollo de una plataforma propia desarrollada por el Grupo Fomento que incorporará todos los datos de interés 
para el tráfico de mercancías generados dentro del Grupo Fomento. Esta plataforma es una pieza clave en el ecosiste-
ma de plataformas inteligentes diseñado en el marco de este Plan.

PRESUPUESTO: 700.000 euros.
LIDERAZGO: Puertos del Estado.

Eje 3. Rutas inteligentes

E3L4-1 Observatorio de costes de transporte de mercancías 
ACTUACIÓN
Establecer un observatorio de costes de transporte de mercancías que permitirá modelizar los costes a través de la 
información que se pueda disponer según cada modo de transporte. 

PRESUPUESTO: 700.000 euros.
LIDERAZGO: Ministerio de Fomento.
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E3L4-2 Intermodalidad sin barreras
ACTUACIÓN
Desarrollar un sistema de gestión integral y colaborativo, entre los distintos modos y nodos de la cadena de transpor-
te, para la digitalización de los flujos de información y documentos ligados al transporte multimodal de mercancías, 
facilitando el intercambio de información entre los diferentes agentes (SIMPLE). Este sistema formaría parte de la 
plataforma de mercancías desarrollada en el Eje 2 del Plan. 

PRESUPUESTO: 5,26 millones de euros.
LIDERAZGO: Ministerio de Fomento.

Eje 4. Eficiencia energética y sostenibilidad

E4L2-3 Plan de implantación de servicios intermodales eficientes
ACTUACIÓN
Establecimiento de servicios combinados marítimo-ferroviarios: programas de incentivos y ayudas en mecanismos de 
superación de las actuales barreras en infraestructura, operatividad, distancias competitivas, legales y reglamentarias, 
etc. 

Implantación de nuevos servicios de autopista ferroviaria: impulso público a estos servicios con posibilidad de finan-
ciación o incentivos. Implantación de nuevos servicios de autopistas del mar: Formación de asociaciones publicopri-
vadas para la gestión de los servicios. 

PRESUPUESTO: 1 millón de euros.
LIDERAZGO: Renfe.

B. Impuls del transport marítim de curta distància

Després dels programes Marco Polo, no hi ha ajudes comunitàries per al TMCD. En el cas italià continua funcionant 
l’anomenat ara Marebonus, però no hi ha un sistema d’incentius similar en el cas espanyol.

Per ampliar el sistema italià, França, Portugal, Espanya i Itàlia han posat en marxa el projecte europeu Med Atlantic 
Ecobonus amb la finalitat de definir un sistema d’ajudes als usuaris dels serveis i les autopistes del mar de les àrees 
mediterrània i atlàntica, i d’establir per consens i sobre bases objectives els criteris de concessió de subvencions.

Els incentius no abastaran l’oferta perquè es considera que ja existeix un mercat competitiu i que cal evitar distorsions.

Segons el Ministerio de Fomento, els estudis mostren una forta elasticitat de la demanda com reacció a ajudes com 
l’Ecobonus, la qual cosa es pot traduir en un important creixement de tràfic, excepte quan hi ha una demanda poten-
cial alta al Mediterrani, segons estimacions del grup Grimaldi.

Pel que fa a l’oferta de serveis marítim de curta distància, el MIFO únicament contempla l’ajuda a projectes d’aplicació 
de les tecnologies de la informació i telecomunicació per eliminar la documentació en paper, comercialitzar millor els 
serveis o facilitar el seguiment de les operacions, entre d’altres. 
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FIGURA 20

Projecte mED ATLANTIc EcOBONuS

Font: Ministerio de Fomento.

C. La situació a Catalunya

El compromís de la Generalitat de Catalunya en la promoció de la multimodalitat està molt vinculat a dues estratègies 
complementàries: l’impuls del Corredor del Mediterrani (CMED) i del Pacte Nacional per a la Indústria (PNI). 

L’impuls del CMED es veu com una necessitat estratègica en tractar-se d’un corredor multimodal indispensable per 
respondre a les necessitats de mobilitat de persones i mercaderies, i per servir a la competitivitat econòmica de Cata-
lunya. L’instrument per portar a terme aquesta estratègia ha estat la taula estratègica del CMED, creada el 2016, i que 
s’ocupa de tots els aspectes relatius al corredor: des dels institucionals, infraestructurals, de serveis de transport, eco-
nòmics, de comunicació i d’operativa interna.

Pe la seva part, el PNI constitueix un acord programàtic impulsat pel Govern de la Generalitat per impulsar la indústria 
com a eix central de l’economia catalana que compta amb un ampli suport dels partits polítics, sindicats, organitzacions 
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patronals i molts altres col·lectius i entitats. Per a l’execució de les seves actuacions, el Pacte disposa també d’una 
Taula i de grups de treball. El dedicat a Infraestructures i Energia s’ocupa també del CMED.

En el curs d’aquestes iniciatives va néixer al 2016 el Comitè de Serveis Multimodals (CSM) fruit d’una proposta dels 
consellers dels departaments de Territori i Sostenibilitat (DTiS) i d’Empresa i Coneixement (DEiC). Pel DTiS, el CSM es 
considerava un instrument per facilitar la integració de les necessitats operatives i de mercat, especialment des de la 
perspectiva de la demanda. El DEiC necessitava disposar d’un òrgan per impulsar els transports multimodals compe-
titius i sostenibles per a les empreses catalanes. 

Des del punt de vista operatiu, la presidència del CSM correspon conjuntament a la persona titular de la secretaria 
sectorial amb competència en matèria de transport i a la persona titular de la secretaria sectorial amb competències 
en matèria de polítiques industrials. Tot i això, cal tenir en compte que el DTiS inclou les secretaries de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, a més de la d’Infraestructures i Mobilitat a la qual pertany la Direcció General de Transports i Mobilitat, 
de manera que el CSM pot abastar tots els aspectes de la multimodalitat: empresarials, de transport, infraestructurals 
i mediambientals.

Prèviament a la constitució del CSM la Generalitat havia participat en el projecte europeu iFreightMED (2013-2015) 
que va donar lloc a la redacció d’estudis de viabilitat i plans de negoci pels sectors de l’automoció, químic i carni, con-
siderats com potencials usuaris del ferrocarril en el CMED. 

Actualment, per tant, el CSM és l’instrument de promoció de la multimodalitat a Catalunya amb una visió multipro-
ducte i multiclient, i entre les seves funcions principals es troben les següents:

•  Actuar com a centre d’atenció, suport i informació als sectors que representen la demanda de serveis multi-
modals.

•  Promoure la realització de projectes i proves pilot de nous serveis.

•  Donar suport a la realització d’estudis de viabilitat i plans de negocis així com estudiar nous models de negoci 
multimodal.

•  Ajudar a desenvolupar el sector del ferrocarril com a sector industrial (participa a Railgrup).

•  Promoure el desenvolupament i l’entrada al mercat multimodal de tecnologies innovadores.

L’activitat realitzada en el període 2017-2018 ha consistit en:

1) Aconseguir finançament del programa europeu POCTEFA destinat a projectes transfronterers. Fruit d’aquest 
treball s’ha aconseguit l’aprovació del projecte TRAILS per “Oferir solucions efectives al gran dèficit de multimoda-
litat i quota ferroviària en el transport de mercaderies a la frontera francoespanyola de la Jonquera (Corredor del 
Mediterrani)”. Es tracta d’un projecte liderat per CIMALSA, amb un horitzó temporal 2018-2010 i dotat amb un 
pressupost de 3,25 milions d’euros (amb un cofinançament del 65%). 
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2) Llançar dos nous projectes pilot:

•  Consorci format per SETRAM, Multirail, Tomás Expediciones i FGC, per provar nous sistemes que permetin mi-
llorar la compatibilitat del transport de cotxes acabats amb una altra tipologia de càrregues, de manera que es 
puguin fer trens mixtos de contenidors i de cotxes. 

•  Consorci liderat per la Terminal Intermodal de Monzón, SA, per desenvolupar un projecte pilot i implantar una 
alternativa més sostenible al transport regular de polietilè tereftalat (PET) des de la planta de Novapet de Bar-
bastre fins a la zona francesa d’Amphion, que limita amb Suïssa, via Port de Barcelona. 

3) Desenvolupar una website (www.csmmed.eu) i treballar en un observatori de costos del transport ferroviari amb 
la intenció que sigui multimodal en el futur.

A l’àmbit mediterrani, la Unión para el Mediterráneo (UpM) ha llançat el projecte TransLogMED 2017-20121 per pro-
moure solucions multimodals sostenibles en la regió euromediterrània com el desenvolupament d’autopistes del mar 
entre ports mediterranis de les dues façanes marítimes.
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Aquest document tracta el transport multimodal fonamentalment des d’un vessant de mercat i operatiu. La finalitat 
d’aquest apartat és donar una breu ullada al context jurídic d’aquesta activitat i la seva evolució per mostrar alguns 
dels aspectes de l’àmplia, complexa i controvertida problemàtica legal que presenta.

6.1. Limitacions de la regulació mundial del TM i de l’OTM

Per imperatius econòmics, el transport és cada vegada més internacional i integrat de manera que l’operativa i la co-
mercialització s’han vist obligades a evolucionar per intentar respondre a aquests nous requeriments. Nogensmenys, 
la situació ha estat molt menys dinàmica en l’àmbit regulador de manera que la formulació del concepte de transport 
multimodal no està fins ara acompanyada d’una regulació jurídica universalment acceptada.

El fet és que la regulació de l’activitat (el servei) de transport està integrada per un conjunt molt variat de normes 
unimodals internacionals i nacionals –aplicables al transport per carretera, ferrocarril, marítim i aeri– i que no han re-
eixit els intents de crear un cinquè mode –el transport multimodal– diferent dels altres (tot i que els integra) amb una 
regulació pròpia acceptada nacionalment i internacional.

Si ens atenim als tres modes –carretera, ferrocarril i marítim– que constitueixen la massa crítica de la multimodalitat, 
a grans trets, la regulació és la següent:

Transport per carretera
Nivell internacional

Conveni relatiu al contracte internacional de mercaderies per carretera (CMR).
La Carta de Port CMR és el document que determina les condicions i les responsabilitats. No funciona com a títol 
de propietat de les mercaderies.

Nivell estatal
Llei del contracte de transport terrestre de mercaderies (LCTTM).

Transport ferroviari
Nivell internacional

Conveni Internacional relatiu als Transports Internacionals per Ferrocarril (COTIF). L’apèndix B tracta el transport de 
mercaderies (RU CIM). La Carta de Port Ferroviari (CIM) és el document que acredita el contracte de transport i 
serveix com a títol de propietat de la mercaderia.

Nivell estatal
Llei del contracte de transport terrestre de mercaderies (LCTTM).

Transport marítim
Nivell internacional

Pluralitat de textos normatius. El més complet és el conegut com a Regles de Rotterdam.
Nivell estatal

Llei de Navegació Marítima
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S’ha de comentar que les diferents regulacions unimodals també inclouen especificacions sobre situacions en les 
quals intervenen modes de transport complementaris al principal però això no pot considerar-se com a una regulació 
multimodal. 

6.1.1. El contracte multimodal

Com s’ha comentat en el capítol 3 d’aquest document, el tret bàsic que defineix l’OTM és la signatura d’un contracte 
multimodal pel qual assumeix tota la responsabilitat de la cadena de transport, independentment de les subcontrac-
tacions modals que s’hagin establert per fer efectiva la prestació del servei. Perquè l’OTM pot actuar com a portador 
efectiu en tota la cadena, en una part o simplement com a organitzador del servei.

Ara bé, des del punt de vista del carregador, el punt crític d’un contracte multimodal és el de la responsabilitat de 
l’OTM i és precisament en aquest aspecte on no s’ha trobat fins al moment una proposta internacionalment accepta-
da malgrat els intents duts a terme. La realitat és que el Conveni de Ginebra del 1980, que és la versió més acabada de 
l’intent de redacció d’un contracte multimodal internacional de mercaderies, no ha entrat en vigor per la manca de 
ratificacions suficients per part dels països (i també dels operadors, especialment les grans navilieres).

L’escull principal per l’establiment d’un règim uniforme de responsabilitat (en cas d’incidències durant el transport) 
rau en les importants diferències entre les regulacions unimodals sent la més favorable pels interessos dels carrega-
dors-clients la del transport per carretera i la marítima la menys convenient. Davant aquesta situació històrica, l’ope-
rador que vulgui actuar com a OTM es podria trobar davant del seu client amb una reclamació econòmica global su-
perior a la que ell podria demanar als seus transportistes subcontractats i que es regeix per la pròpia de cada mode de 
transport. En aquest context, no és difícil veure les reticències i els frens que des del camp dels operadors es poden 
posar al contracte multimodal així com les dificultats per arribar a una solució jurídica acceptada per tots.

Malgrat aquesta situació de buit legal, el transport multimodal creix i cada vegada més operadors de transport actuen 
o es veuen obligats a actuar com a OTM per les pressions d’un entorn competitiu. Un cas típic és el dels transitaris que 
per exigències de la clientela no poden limitar-se a actuar com a comissionistes responsabilitzats únicament de la 
contractació de mitjans de transport sinó que s’han de comprometre en l’operació global. Com sempre, la realitat 
marxa davant les lleis.

En la pràctica, aquesta manca de regulació del contracte multimodal es resol –pel que fa al tema de les responsabili-
tats– fixant en els models de contracte genèric dels operadors els límits fixats en cadascuna de les regulacions unimo-
dals i negociant bilateralment aspectes com l’establiment d’assegurances amb cobertures més àmplies. La negociació 
és també el procediment més utilitzat quan es produeixen incidències importants durant el transport i, en casos més 
lleus, l’OTM valora segons la importància del client l’assumpció de responsabilitat més enllà del límit contractual. En 
altres casos, s’utilitza la costosa via de la reclamació judicial que és també freqüent, raó per la qual els experts en dret 
del transport consideren necessari arribar a un acord sobre el contracte multimodal.
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6.1.2. Les convencions multimodals

A causa de la dificultat de la via jurídica per trobar una solució generalment acceptada al contracte multimodal, s’han 
fet altres intents en paral·lel per redactar documents que mitjançant acord entre les parts serveixen per respondre a 
les necessitats del creixent tràfic multimodal.

Es tracta en aquest cas de contractes privats elaborats amb clàusules definides per organismes internacionals i que 
tindrien l’avantatge de clarificar els pactes i salvar els problemes d’interpretació que comporten les diferents norma-
tives nacionals i internacionals. D’altra banda, existeix l’inconvenient que el contingut d’aquests documents no poden 
contravenir les normes legals d’obligat compliment de qualsevol àmbit geogràfic.

El resultat més important d’aquests treballs han estat les conegudes com a Regles UNCTAD/ICC pel transport multi-
modal de mercaderies de 1992. Aquestes regles s’han aplicat, entre altres, al document anomenat Fiata combined 
transport bill of lading (FBL) creat per FIATA, l’associació mundial de transitaris. 

El FBL és el contracte multimodal més utilitzat en la pràctica tot i que els professionals han elaborat també altres tipus 
de contractes multimodals com el Multimodal transport bill of lading (Multidoc 95), el Combined transport sea waybill 
(Combiconwaybill) entre altres.

FIGURA 21

Tipus de contractes de transport

Tipus de contractes de transport

Monomodals

CMR CIM

BL AW

Multimodals

Multidoc 95
Combiconwaybill

Combidoc
Multiwaybill

Combiconbill

FIATA BL

En aquest tipus de contractes multimodals privats, es poden incloure també clàusules ad hoc, aspecte ja previst a les 
Regles en el punt 2 de la introducció on s’adverteix el següent:
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“No obstant això, com les Regles només abasten una part del contingut usual del contracte de transport multimodal, 
l’operador de transport multimodal (OTM) que vulgui basar en elles el seu contracte de transport multimodal haurà 
d’incloure, per atendre les seves necessitats particulars, altres clàusules relatives a qüestions com estiba discrecional, 
itinerari, noli i despeses, privilegis, abordatge per culpa comuna de tots dos vaixells, avaria grossa, jurisdicció i arbitrat-
ge i llei aplicable. Tals termes addicionals poden versar també, per descomptat, sobre qüestions regides per les Regles, 
però només si no estan en contradicció amb elles.”

Un aspecte de creixent importància pel que fa a la responsabilitat de l’OTM és el termini de lliurament. En el punt 5.2 
de les Regles s’estableix que:

“Hi ha retard en el lliurament quan les mercaderies no han estat lliurades dins el termini expressament acordat o, a 
falta d’acord, dins el termini que, ateses les circumstàncies del cas, seria raonable exigir d’un OTM diligent.”

El cas és que en el comerç internacional actual el cost del temps ha augmentat molt, en especial en alguns tipus de 
productes sotmesos a campanyes en mercats molt competitius (productes de moda, electrònics i altres). En aquestes 
situacions no arribar a temps pot suposar una important caiguda del valor dels productes o fins i tot que hagin de ser 
venuts com a saldos, fets que poden representar un alt risc per a l’OTM.

En definitiva, es pot concloure que no existeix un bon instrument jurídic obligatori i d’àmbit universal per respondre 
a les necessitats del transport multimodal i establir les responsabilitats de l’OTM. A més, en opinió d’alguns experts 
tampoc s’està a l’espera d’una solució tenint en compte les posicions i els interessos dels intervinents i dels països que 
haurien de ratificar-ho.

6.1.3. El tractament del transport multimodal a la Unió Europea

La Unió Europea ha tractat el transport multimodal utilitzant dues actuacions complementàries: la reglamentària i 
l’operativa-econòmica.

Sense capacitat per resoldre el problema general abans descrit, la Unió Europea ha utilitzat la via reglamentària d’àm-
bit comunitari per tractar de facilitar el transport multimodal i suprimir obstacles de tipus administratiu. En aquest 
sentit, el transport multimodal ha estat una part de la política comuna de transport que tendeix a aconseguir un 
mercat únic de transport comunitari amb normes harmonitzades. Dins dels tipus d’accions esmentades se situa la 
Directiva 92/106/CE, comentada en el capítol 5 d’aquest document sobre ajudes al transport combinat i que serà 
substituïda per una nova proposta ara en discussió.

Des del punt de vista operatiu i econòmic, la Unió Europea ha impulsat programes per donar suport a estudis i projec-
tes que afecten el transport multimodal, des dels Pilot Actions for Combine Transport (PACT), passant pels Marco Polo 
I i II o la nova Directiva que s’està preparant sobre ajudes al transport combinat (sense oblidar la política de desenvo-
lupament de les infraestructures, la TEN-T, que ha de dissenyar-se per garantir la interoperativitat i la connectivitat 
modal). Tot i que aquestes actuacions no són de tipus reglamentari, és també evident que canviar la realitat facilitarà 
el futur canvi de la legalitat.
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En aquest terreny pràctic s’ha de fer esment a l’estratègia de digitalització de la Unió Europea i la creació del Digital 
Transport and Logistic Forum (DTLF) amb les missions de crear estàndards digitals dels documents de transport ac-
ceptats per les parts. Amb això es pretén aconseguir un transport sense papers, amb menors costos de gestió admi-
nistrativa i major eficiència.

6.2. La regulació del transport multimodal a Espanya

A Espanya, la Llei 15/2009 d’11 de novembre del contracte de transport terrestre de mercaderies tracta al capítol VII el 
transport multimodal de forma parcial, sempre que un dels modes sigui terrestre.

Els criteris bàsics del tractament de la multimodalitat figuren a l’article 68 on s’estableix que:

“1.  El contrato de transporte multimodal se regirá por la normativa propia de cada modo, como si el portador y el 
cargador hubiesen celebrado un contrato de transporte diferente para cada fase del trayecto.

2.  La protesta por pérdidas, avería o retraso, se regirá por las normes aplicables al modo de transporte en que se re-
alice o deba realizarse la entrega.

3.   Cuando no pueda determinarse la fase del trayecto en que sobrevinieron los daños, la responsabilidad del porta-
dor se decidirá con arreglo a lo establecido en la presente ley.”

En els altres dos articles del capítol VII es tracten situacions particulars com el cas en què s’hagi pactat l’ús d’una com-
binació de modes i únicament s’utilitzi un o altres diferents dels previstos o no s’especifiqui el mode i s’empri un mode 
terrestre. En tots aquests casos, s’aplica el límit de responsabilitat més favorable pel carregador.

Tot i que no resol el problema general de la contractació multimodal, segons els experts en dret del transport, els 
avantatges principals d’aquest nova regulació són l’existència d’un sol contracte pel qual l’OTM respon per la integri-
tat de l’operació i la salvaguarda que, quan no es pugui determinar el mode de transport on s’ha produït un dany a la 
mercaderia, s’aplica la indemnització més favorable pel carregador.

D’altra banda, aquesta regulació incrementa el risc financer de l’OTM ja que en cas de danys a la càrrega l’obliga a fer 
front a una indemnització superior a l’establerta a cadascun dels modes utilitzats mentre que ell únicament pot recla-
mar als transportistes efectius que participen a l’operació amb els límits fixats a cada mode.

6.3. Conclusions sobre l’evolució de la normativa multimodal i de l’OTM

A partir del ràpid recorregut sobre la normativa del transport multimodal i la seva incidència sobre l’OTM, es pot con-
cloure que:

1.  La inexistència d’una normativa global, especialment en temes de responsabilitats, és un hàndicap per a 
l’activitat de l’OTM que es troba a la pràctica forçat pels clients a responsabilitzar-se del conjunt de la cadena 
de transport i alhora assumir el risc financer a causa de la manca d’harmonització entre els sistemes de res-
ponsabilitats dels diferents modes. 
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2.  El fet que, a la pràctica, moltes vegades l’OTM imposi –i el carregador accepti– que la seva responsabilitat no 
superi els límits unimodals no resol el problema, especialment per causa del creixent poder de negociació 
dels carregadors, incrementat per les tendències a orientar-se al client posant-lo en el centre de l’estratègia 
empresarial en tots els sectors econòmics.

3.  En la pràctica, la inexistència d’una normativa obligatòria única i clarificadora comporta el recurs a la via ju-
dicial amb els costos que comporta. A més, la juxtaposició de normatives de diversos àmbits complica la 
gestió.

4.  Segons l’opinió dels experts, no sembla factible a mitjà termini que s’arribi a un acord internacional sobre el 
contracte multimodal. En els plans de la Unió Europea o de l’Estat espanyol es fan referències vagues a la 
necessitat d’impulsar els treballs harmonitzadors però sense cap més concreció.

Davant d’aquesta situació, tot sembla indicar que l’única via efectiva d’avenç és ara per ara la pràctica de l’evolució del 
transport i la logística. Des del punt de vista comercial, liderat per l’explosió de l’e-commerce (intern i transfronterer) 
que obliga a la integració i la millora del transport, ja que aquest canal de comercialització i l’experiència de l’usuari és 
el factor crític i la recepció del producte en temps i sense danys és l’indicador principal. Des del punt de vista organit-
zatiu i tècnic, els esforços per incrementar la interoperabilitat dels modes, les innovacions tecnològiques i la digitalit-
zació dels transports tendeixen a disminuir les incidències i, per tant, el risc de les operacions i dels OTM.
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07. POSIcIó DELS INTERVINENTS EN EL TRANSPORT muLTImODAL I REquERImENTS DELS AcTuALS OTm DEL cmED

7.1.  Enfocaments des del sector del transport per impulsar la multimodalitat a Catalunya/
Espanya

Dins del sector del transport es troben diferents posicions a l’hora d’avaluar la conveniència de les ajudes públiques 
als serveis multimodals.

Multimodalitat ferrocarril-carretera
•  Els dos obstacles més importants pel creixement d’aquest mercat a la Península són les deficiències que enca-

ra presenta el transport ferroviari i l’encara escassa vocació multimodal de les empreses de transport per carre-
tera. En les manifestacions públiques dels actors d’aquest mercat s’invoca una d’aquestes causes segons con-
vingui per tractar d’explicar les diferències amb altres països dins la Unió Europea. 

•  A causa de l’anterior, en l’enfocament de les ajudes a la multimodalitat apareixen dos argumentaris contradic-
toris. Pels transportistes per carretera es tracta sobretot de remoure els obstacles que fan ineficient l’oferta 
ferroviària sense afavorir amb subvencions un mode sobre l’altre. Des de l’altra banda, els operadors ferroviaris 
estan d’acord amb l’eliminació dels actuals obstacles al transport ferroviari de mercaderies i dels privilegis de 
Renfe, tot i que es mostren també partidaris d’ajudes per compensar els costos interns i externs que, en la seva 
opinió, la carretera no suporta.

Multimodalitat del transport marítim de curta distància amb la carretera
•  Especialment en els serveis d’autopistes del mar, existeix un consens bastant ampli entre els intervinents sobre 

la utilitat dels serveis i el potencial del mercat. A més, es tracta d’un mercat amb una clara separació de funci-
ons: les navilieres actuen com si fossin una infraestructura (com una autopista) i no competeixen contra els 
seus clients (les empreses de transport i d’altres).

•  Respecte a les ajudes, també hi ha consens sobre la seva conveniència general i en considerar que han d’estar 
orientades prioritàriament a la demanda, seguint el model de l’Ecobono italià.

Multimodalitat del transport marítim oceànic (deep sea) amb la carretera
•  No es planteja cap tipus de subvenció pública i la seva millora depèn de la modernització general d’aquest ti-

pus de cadena de transport, especialment amb la digitalització de la cadena de transport internacional. 

Multimodalitat del transport marítim de curta distància (short sea) amb el ferrocarril
•  La posició del transport per carretera és mes favorable en els cas del transport de semiremolcs utilitzant auto-

pistes ferroviàries que és la solució més àmpliament acceptada entre els transportistes pel pas de la carretera 
al ferrocarril.

Multimodalitat del transport marítim oceànic (deep sea) amb el ferrocarril
• Les posicions són les mateixes que en el cas del ferrocarril-carretera.

A continuació, s’examinen amb més detall els plantejament que fan els actors dels dos principals mercats per pro-
moure el canvi modal: el de component ferroviari, el més crític, i el marítim de curta distància.
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7.2. Multimodalitat amb component ferroviari

El punt de vista dels transportistes per carretera, de les empreses ferroviàries i dels usuaris del ferrocarril
Els dos col·lectius més importants que cal tenir en compte pel que fa al seu posicionament sobre la multimodalitat 
són els operadors –i en primer lloc els transportistes per carretera que haurien de protagonitzar el canvi modal– i els 
usuaris carregadors.

A continuació es presenten els plantejaments donats a conèixer per aquests actors sobre les ajudes a la multimodali-
tat, especialment els que afecten al component ferroviari.

Com s’ha dit al principi d’aquest capítol, s’han de diferenciar dos tipus de plantejaments:

a)  L’eliminació d’obstacles d’un mode per impulsar el canvi modal.
De tipus infraestructural
De naturalesa tècnica-operativa 
De tipus comercial i de mercat

b)  Les ajudes a un mode per incentivar el canvi modal.
Ajudes als serveis
Altres tipus d’ajudes (que no siguin per infraestructures)

7.2.1. Posició dels transportistes per carretera

Els criteris generals sobre la multimodalitat d’aquest col·lectiu estan formulats per la principal associació del sector, la 
Confederació Espanyola del Transport de Mercaderies (CETM). Compartint les opinions bàsiques, dues organitzacions 
dins la CETM dedicades al transport multimodal (ASTIC-UOTC i CETM Multimodal) afegeixen el seu punt de vista més 
específic.

A. Posició de la CETM

Pel que fa a l’opinió general de la CETM, es tracta en síntesi de:

•  Definir un model de multimodalitat que no sigui una amenaça per la carretera i que estigui liderat per 
aquest mode que és el més eficient. En aquest sentit, es considera que l’Administració no està impulsant la 
multimodalitat com alternativa i que aquest cinquè mode requereix canvis mentals i de gestió de transportis-
tes i carregadors. D’altra banda, per la CETM el Govern central juga un paper determinant en aquest mercat i 
ha de prendre decisions estructurals ben fonamentades.

•  No afavorir el ferrocarril sinó la comodalitat (la col·laboració entre modes). Per tant, no es tracta d’incremen-
tar la fiscalitat de la carretera i que, en tot cas, les subvencions han d’anar a projectes que necessitin un impuls 
i no als que continuaran sent deficitaris des de la seva posada en marxa.
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•  Posar fi a la rigidesa i la manca de transparència del sector ferroviari. El ferrocarril ha de mostrar la seva efi-
ciència com a mode i no justificar-se únicament per raons mediambientals. 

•  Desenvolupar la infraestructura ferroviària lineal en els corredors prioritaris, les terminals polivalents i els 
ports. També separar la propietat, la gestió i la prestació dels serveis en les infraestructures, especialment en 
les terminals intermodals.

B. Posició d’UOTC-ASTIC

Coincidint amb els criteris anteriors, la Unió d’Operadors de Transport Comodal (UOTC) que agrupa dins d’ASTIC (As-
sociació de Transport Internacional per Carretera) les empreses dedicades al transport comodal nacional i internacio-
nal considera que:

Els diferents modes han de competir sense avantatges i fomentar que es redueixi l’impacte ambiental sense afavorir 
uns modes sobre uns altres. Per això, s’ha de promoure la utilització de les tecnologies de la informació en el transport 
per carretera per millorar la gestió i reduir les emissions de CO2.

Respecte al transport ferroviari, opinen que és vital pel desenvolupament econòmic i proposen 13 mesures que inclo-
uen ajudes com ara:

• La minimització dels costos infraestructurals (els cànons).
• La reducció de costos de l’operador ferroviari per millorar la productivitat.
• La creació d’ajudes directes al transport combinat.

C. Posició de la CETM Multimodal

Per la seva part, CETM Multimodal agrupa empreses que no s’han limitat a utilitzar la multimodalitat sinó que han 
desenvolupat serveis de transport multimodal i volen traslladar la seva experiència al conjunt del sector de la carrete-
ra. Consideren que els transportistes per carretera són la gran força de vendes de les combinacions multimodals.

A partir de la seva experiència proposen actuacions concretes a curt i mitjà termini (no plans estratègics a llarg termi-
ni) com enfocament nou del problema de la multimodalitat. Entre aquestes:

•  Impulsar l’eficiència del ferrocarril amb actuacions com la millora de la càrrega útil (admetre les 25 tones per eix 
en el transport ferroviari), les correccions d’alguns gàlibs a les principals línies, les rectificacions d’alguns trams, 
la construcció d’alguns apartadors i l’eliminació de restriccions per a les mercaderies perilloses a les terminals. 

Alineats amb la posició general de la CETM, demanen una xarxa dedicada exclusivament a les mercaderies com a base 
per redreçar el transport ferroviari i consideren que el Corredor del Mediterrani és apte pel tràfic de càrrega.
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Es mostren d’acord amb les ajudes financeres als serveis ferroviaris, que haurien de ser multiclients i multiproducte (al 
contrari del que fa Renfe Mercaderies). Per ajudar al desenvolupament d’aquesta nova oferta, cal facilitar el lloguer de 
material mòbil.

Respecte a les autopistes ferroviàries, proposen arribar a una definició clara de quins són els itineraris amb gàlibs per 
autopistes ferroviàries. S’oposen als projectes públics i proposen que sigui la iniciativa privada la responsable de de-
senvolupar serveis.

7.2.2. Posició de les empreses ferroviàries

Les empreses ferroviàries es caracteritzen fonamentalment perquè disposen de material de tracció homologat (loco-
motores), de llicència ferroviària, certificat de seguretat i personal de conducció (maquinistes). Dins de la seva oferta 
també poden incloure vagons de diverses característiques. La diferència amb els operadors logístics ferroviaris és 
precisament la capacitat d’oferir serveis de tracció.

La major part dels operadors privats s’agrupen a l’Associació d’Empresas Ferroviàries Privades (AEFP).

Per aquests operadors, la liberalització dels serveis de transport ferroviari de mercaderies és l’eina més eficaç per  
desenvolupar aquest mercat. Teòricament a Espanya s’ha produït aquesta liberalització tot i que persisteixen barreres 
importants que, a la pràctica, continuen atorgant avantatge a l’operador públic dominant (Renfe Mercaderies) i supo-
sen un fre per a les empreses ferroviàries privades, que són claus per a l’èxit del mode ferroviari pel seu major dinamis-
me i la capacitat d’entendre les necessitats dels OTM i els carregadors als quals serveixen.

L’AEFP considera que el manteniment de la situació actual presenta obstacles molt grans per l’expansió de la intermo-
dalitat ferroviària i que s’hauria de definir un nou model de transport ferroviari que permeti anar resolen els proble-
mes. Hi destaquen:

•  L’accés al material rodant en mans de Renfe Lloguer de Material (la ROSCO espanyola). És tracta d’un problema 
molt rellevant ja que el mercat d’amplada ibèrica és petit. Falten locomotores per organitzar serveis, tant d’am-
pla ibèrica com d’UIC. La ROSCO hauria de sortir del grup Renfe i del MIFO i disposar de material en bones 
condicions per llogar els operadors privats.

•  Falten maquinistes. Els recursos de formació estan molt majoritàriament en mans de Renfe (únicament ACCIO-
NA i COMSA disposen d’escoles) i aquesta empresa capta maquinistes de les empreses privades (uns 200 en 
quatre anys).

•  Alts costos d’accés a la xarxa ferroviària (cànons de l’ADIF) i els costos dels requisits exigits per poder operar, 
especialment per part de l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. 

•  Els costos dels serveis a les terminals públiques. A més, consideren que han estat un error les concessions a risc 
i perill de terminals públiques ja que provoquen caigudes de servei i pujades de preus. A més, cal ajustar els 
horaris de les terminals a les necessitats del servei als clients.
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En general, l’AEFP considera que no es donen unes condicions de mercat que permetin fer competitiu el ferrocarril. El 
futur de Renfe Mercaderies està sense definir, les anunciades ajudes no arriben i els entrebancs més petits són molt 
nombrosos, a més dels més importants ja descrits.

L’AEFP es mostra també d’acord amb la definició d’una xarxa de línies convencionals (no AVE) orientades prioritària-
ment al tràfic de mercaderies. També coincideixen amb la petició general de trens més llargs (de 750 m) i més pesats 
perquè això faria més competitiu el ferrocarril.

7.2.3. Posició del usuaris del transport ferroviari

En aquest apartat se situen principalment les associacions d’empreses carregadores com AEUTRANSMER, ANFAC, 
FEIQUE, ASCER o de transportistes i d’operadors logístics com CETM i UNO, entre altres.

Les opinions recollides a l’enquesta de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC) del 2017 mostren 
força similituds amb les dels operadors ferroviaris. Així, els usuaris consideren que:

•  El transport ferroviari és avui una opció apropiada únicament per nínxols de mercat molt específics.

•  És necessari desenvolupar corredors de mercaderies competitius on s’ofereixin diferents alternatives als usua-
ris finals. En aquest sentit, caldria garantir la intermodalitat i la cobertura logística de tot el territori.

•  Consideren important la construcció d’apartadors privats, tot i que els costos administratius i la manca d’una 
demanda mínima han frenat aquestes iniciatives.

•  Finalment, coincideixen en la necessitat d’ampliar la competència en el mercat.

Acord CETM-FETEIA-Railgrup
Recentment s’ha produït un acord entre les organitzacions CETM, FETEIA i Railgrup per promoure el transport multi-
modal. Els tres organismes coincideixen en què la multimodalitat per funcionar com a negoci necessita centrar-se en 
el carregador i fer arribar el missatge que pot oferir millors condicions que la unimodalitat. Per això ha d’inserir-se en 
l’entorn tecnològic de la logística 4.0 que comporta la digitalització, l’ús del blockchain i altres innovacions.

L’acord inclou, entre altres, les actuacions següents:

• La identificació de projectes innovadors que puguin executar qualsevol de les parts o els seus associats.
• La difusió dels projectes posats en marxa fruit de la col•laboració de les parts.
• La recerca de finançament per projectes d’R+D+i.
• La celebració de jornades i cursos de formació especialitzats.
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7.3. Multimodalitat amb component marítim: transport marítim de curta distància

El dos tipus d’actors principals en el cas del TMCD són el transportistes –que actuen de facto com a OTM– i les empre-
ses navilieres. Els ports actuen proactivament com a facilitadors de les operacions mitjançant la millora de les conne-
xions terrestres, les infraestructures portuàries, els procediments i ofereix ajudes per reduir costos.

Les principals preocupacions i demandes actuals de les empreses navilieres es refereixen a:

•  El canvi que es produirà el primer gener del 2020 on s’haurà d’utilitzar dièsel oil en lloc de fuel oil, cosa que 
representarà un augment del preu del combustible estimat en un 70%. De moment, la Unió Europea no ha 
plantejat cap tipus d’ajuda.

•  El sector de l’estiba portuària té gran importància en l’operativa Ro-Ro però també en el cost de la manipulació 
de les UTI i, fins al moment, no ha acabat la reestructuració d’aquest sector.

•  Per la seva part, la naviliera Grimaldi considera que no s’hauria d’aplicar taxa portuària a la mercaderia en el cas 
del TMCD.

Pel que fa als transportistes per carretera, els principals requeriments de la patronal CETM i d’importants empreses 
usuàries són els següents:

INFRAESTRUCTURES

Millora dels accessos viaris als ports (connectivitat).

Infraestructures portuàries adequades.

Augment de l’espai a les terminals.

SERVEIS MARÍTIMS

Increment en la freqüència i la regularitat dels trajectes.

Reducció temps de trànsit.

Fiabilitat de càrrega als vaixells.

Establir responsabilitats per incompliments.

Insuficiència de capacitat en determinats períodes.
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OPERATIVA PORTUÀRIA

Reducció sinistralitat en maniobres amb disminució de cops i reparacions.

Agilitat en els moviments dels semiremolcs a les terminals.

Incidències amb la mà d’obra portuària: vagues, aturades...

PROCEDIMENTS

Simplicitat documental.

Duana: circuits que impliquen retards.

Fitosanitari: retards en temps de treball.

GENERALS

Reducció de costos.

Millora de la qualitat.

Respecte a les ajudes financeres, hi ha consens sobre la nova orientació de la Unió Europea d’incentivar la demanda, 
seguint el model de l’Ecobono, i no està previst subvencionar la inversió en vaixells com es va fer amb el programa 
Marco Polo tot i que les navilieres han de fer fortes inversions per captar més quota de mercat potencial.

En el cas espanyol, tampoc estan previstes subvencions a l’oferta marítima per no distorsionar un mercat que es con-
sidera ja consolidat i el MIFO considera que les ajudes hauran d’anar a promoure plataformes tecnològiques per faci-
litar les tramitacions, el seguiment dels enviaments i la publicitat dels serveis, entre d’altres.

7.4.  Requeriments de les empreses que estan actuant com a OTM en el mercat ferroviari  
a Catalunya i al CMED

7.4.1 Caracterització de les empreses que actuen com a OTM ferroviàries

A continuació es caracteritzen les empreses que actuen com a OTM al CMED considerant els 5 components següents 
del seu funcionament. En aquest cas es tracta de veure en esquema quina estructura presenten i com utilitzen els 
diferents components del seu model general de negoci per organitzar els serveis i la venda tenint en compte la situ-
ació de la demanda i les possibilitats de concurrència i cooperació amb altres OTM.
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FIGURA 22

components de l’activitat empresarial

Organització dels serveis

Mercats i demanda

Comercialització dels serveis

Concurrència i cooperació

Estructura empresarial

Estructura empresarial
Com és ben conegut, l’oferta al mercat ferroviari espanyol de transport de mercaderies continua dominada per l’ope-
rador públic (Renfe Mercaderies). Així, segons dades del 2016 publicades pel Ministeri de Foment, la distribució del 
mercat entre empreses ferroviàries (disposen de llicència i certificat de seguretat per mercaderies i prestar serveis a la 
xarxa ferroviària) era la que es mostra a la figura 23.

FIGURA 23

quota de mercat de les empreses ferroviàries

Operador públic

Operadors privats

Operador  ferroviari
Quota de 

mercat

RENFE MERCANCÍAS SME, S.A. 72,7%

COMSA RAIL TRANSPORT, S.A. 9,3%

CONTINENTAL RAIL, S.A 7,6%

ACCIONA RAIL SERVICES, S.A. 1,1%

TRANSFESA RAIL, S.A. 5,4%

TRACCIÓN RAIL, S.A. 1,4%

LOGITREN FERROVIARIA, S.A.* 1,7%

FERROVIAL RAILWAY, S.A.

TRANSITIA RAIL, S.A 0,8%

70%

30%

Nota: Comptes anuals 2016. Dades 2015

Font: Ministeri de Foment.

A banda d’aquestes dades, s’ha de tenir en compte que el grup Renfe controla també elements operatius tan impor-
tants com la resta de material mòbil que no utilitza Renfe Mercaderies (amb Renfe Lloguer Material), el manteniment 
i la formació de personal.
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Si es mira des del cantó positiu, es pot concloure que –malgrat les difi cultats i els retards en la liberalització– s’ha tren-
cat el monopoli de Renfe en la tracció, i els operadors logístics ferroviaris ja poden contractar amb altres companyies 
aquest serveis en millors condicions de preu i fl exibilitat (l’existència d’aquest nova oferta privada ha estat una de les 
causes de l’èxit en l’ús del ferrocarril al Port de Barcelona).

Pel que fa al CMED, les empreses ferroviàries que presten serveis de tracció a Catalunya són bàsicament Renfe Merca-
deries, COMSA, CONTINENTAL i TRANSFESA. Com ja s’ha comentat sobre les característiques del mercat ferroviari eu-
ropeu i espanyol, aquestes empreses ofereixen serveis de tracció a operadors logístics ferroviaris i alhora comercialit-
zen els seus propis trens.

En un segon nivell es situen els operadors logístics ferroviaris –també anomenats operadors intermodals o combined 
transport operators– que organitzen serveis ferroviaris i els comercialitzen afrontant el risc fi nancer. En aquest àmbit 
d’OTM conviuen grans empreses (HUPAC, KOMBIVERKEHR, TRANSFESA) amb altres més petites (APM Terminals Spain 
Railway, Synergy, TP Nova, SICSA Rail Transport o Multirail) i és entre aquestes segones on es registra el major dèfi cit 
ja que es tracta d’empreses relativament noves amb estructures encara febles i facturacions ferroviàries baixes, que 
estan suportades per empreses matrius que els proporcionen personal i recursos.

Finalment es troben els usuaris dels serveis ferroviaris, que contracten amb els operadors intermodals una part de la 
capacitat. Dins d’aquest grup es trobenels socis d’UOTC, transportistes per carretera que s’han tornat multimodals (i 
que són també OTM) i que haurien de ser l’altre pilar per ampliar el mercat ferroviari.

A la taula 3 es fa una breu descripció de les estructures de les empreses ferroviàries i els operadors logístics ferroviaris 
amb activitat a Catalunya i al CMED.

TAULA 3

caracterització OTm a catalunya i al cmED

Renfe Mercaderies
Empresa ferroviària i operador logístic ferroviari

Any de creació 2013

Ingressos 218 milions d’euros (2017)

Empleats 1.394

Segment de mercat Contenidors marítims i càrrega continental

Àmbit d’activitat Europa

Altres dades 329 locomotores i més d’11.000 vagons
Escola de formació de maquinistes
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caracterització OTm a catalunya i al cmED

COMSA Rail Transport (COMSA Corporación)
Empresa ferroviària i operador logístic ferroviari

Any de creació 2002

Ingressos 40 milions d’euros

Empleats 355

Segment de mercat Càrrega continental

Àmbit d’activitat Península i resta Europa

Altres dades Locomotores pròpies i escola formació maquinistes

TRANSFESA
Empresa ferroviària i operador logístic ferroviari

Any de creació 1943

Ingressos 119,8 milions d’euros (2016)

Empleats 1.085

Segment de mercat Càrrega continental

Àmbit d’activitat Europa

Altres dades 1.700 vagons portavehicles i 20 locomotores
Escola de maquinistes

Kombiverkehr
Operador logístic ferroviari
(KombiRail Europe)

Any de creació 1969

Ingressos 447 milions d’euros (2017)

Empleats 132 (full time)

Segment de mercat Contenidors marítims i càrrega continental

Àmbit d’activitat Europa

Altres dades 262 vagons
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TAULA 3

caracterització OTm a catalunya i al cmED

HUPAC
Operador logístic ferroviari

Any de creació 1967

Ingressos 437 milions d’euros

Empleats 470

Segment de mercat Càrrega continental

Àmbit d’activitat Europa

Altres dades 5.941 vagons plataformes propis

APM Terminals Spain Railway, S.L.
Operador logístic ferroviari

Any de creació 2006

Ingressos 21,8 milions d’euros (2016)

Empleats 14

Segment de mercat Contenidor marítim

Àmbit d’activitat Espanya

Synergy (Hutchison Logistics Spain, S.A.)
Operador logístic 

Any de creació 2015

Ingressos > 2,5 milions d’euros

Empleats 3 + suport terminal BEST (grup Hutchison)

Segment de mercat Contenidor marítim

Àmbit d’activitat Europa
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TP Nova Rail Logistics Services, S.L. 
(Transportes Portuarios, S.A.)
Operador logístic ferroviari

Any de creació 1963 (Transportes Portuarios)

Ingressos 36 milions d’euros (2016)

Empleats 72 (Transportes Portuarios)

Segment de mercat Contenidor marítim i càrrega continental

Àmbit d’activitat Europa

Sicsa Rail Transport (Grupo VÍAS - Continental)
Operador logístic ferroviari

Any de creació 1998

Ingressos 30 milions d’euros (2016)

Empleats 11

Segment de mercat Contenidor marítim

Àmbit d’activitat Espanya

Multirail, S.L.
Operador logístic ferroviari

Any de creació 2015

Ingressos > 2,5 milions d’euros

Empleats 2 + suport TCS Trans i Euconsa

Segment de mercat Càrrega continental (granels)

Àmbit d’activitat Espanya
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TAULA 3

caracterització OTm a catalunya i al cmED

Tomás Expediciones
Operador logístic ferroviari

Any de creació 1993

Ingressos 6,1 milions d’euros (2016)

Empleats -

Segment de mercat Càrrega continental (temperatura controlada)

Àmbit d’activitat Europa

Pel que fa a la resta de components de l’organització de l’activitat dels operadors intermodals, les principals caracte-
rístiques són les que es mostren a la taula 4.

TAULA 4

Altres components de l’activitat dels OTm ferroviaris

Organització dels serveis Comercialització

Renfe mercaderies és dominant, s’orienta al monoclient i no té capacitat d’atracció dels 
transportistes per carretera. 

Les empreses ferroviàries privades tenen grans difi cultats per prestar serveis als operadors 
logístics ferroviaris (problemes amb el material mòbil, maquinistes, alts costos, etc.)

Necessitat d’oferir serveis complementaris per incrementar la facturació.

Poc ús d’Internet per les tasques comercials.

Mercats i demanda Concurrència i cooperació

Separació entre els mercats marítim i continental.

Poca demanda en el mercat continental per trens multiclient-multiproducte per causa de 
baixos preus per carretera, defi ciència ferrocarril, poca orientació multimodal dels 
transportistes i els carregadors.

Difi cultat d’ampliar el mercat intermodal a causa de la poca utilització de caixes mòbils i de 
semiremolcs reforçats per part dels transportistes.

Poca cooperació entre operadors intermodals en el desenvolupament de serveis.

Escasses experiències de col•laboració en la compra de serveis o en la cessió de tràfi cs a altres 
operadors especialitzats en altres mercats.

7.4.2. Requeriments dels OTM ferroviaris al CMED

Per conèixer més en detall la situació dels mercats i dels negocis, s’ha contactat amb una mostra d’OTM ferroviaris 
(COMSA, Synergy, Multirail, Tomás Expediciones i Kombiverkehr), Górgori i Port de Barcelona en el cas del TMCD i 
s’han consultat altres fonts com les opinions manifestades per directius d’empreses i entitats professionals.

En general, existeix una gran coincidència amb les posicions de les organitzacions professionals perquè aquests te-
mes ja porten molt temps sent debatuts en reunions de treball i actes públics. 
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A continuació s’exposen els principals comentaris sorgits en aquests contactes, organitzats segons els components 
del negoci afectats:

Partners clau

Proveïdors d’infraestructures (ADIF)

• Excés de personal que es tradueix en costos elevats dels serveis.
• Es vol aplicar una pujada del 3% anual en els cànons durant els pròxims deu anys (per carregar els 

costos reals de les infraestructures).
• Permetre trens internacionals més pesats (�ns a 1.800 t en lloc de 1.500 t) per poder competir 

amb la carretera (això és més important que la longitud).

Terminals intermodals

• Moltes terminals a les àrees de Barcelona i Tarragona. Alts costos de transferència entre terminals 
que poden fer no competitives les ofertes ferroviàries. Establiment d’ajudes per disminuir els costos 
d’aquestes operacions.

• La privatització de la gestió operativa de les terminals més importants en condicions de risc i perill 
provoca caiguda del nivell de serveis i augment de costos. Cal ajustar els horaris de les terminals a 
les necessitats del servei als clients.

• Limitacions en l’acceptació de mercaderies perilloses en algunes terminals.

Empreses ferroviàries

• Falten condicions perquè les empreses ferroviàries facin ofertes competitives a causa dels 
problemes que denuncia l’AEFP (vegeu l’apartat 7.2.2 d’aquest capítol).

• Les empreses ferroviàries haurien de ser més �exibles en les condicions de contractació dels 
serveis.

Col·laboració amb altres OTM

• Baixos nivells de cooperació amb altres operadors logístics ferroviaris. En part per la di�cultat de 
combinar mercat marítim i terrestre. Les sinergies són difícils a causa dels problemes enfrontats, 
que són comuns.

Activitats 
clau

Recursos 
clau

Relacions
amb 

clients

Canals

Partners
clau

Proposta 
de valor

Segments 
de mercat

Estructura de costos Fonts d’ingressos

Activitats clau

Activitats 
clau

Recursos 
clau

Relacions
amb 

clients

Canals

Partners
clau

Proposta 
de valor

Segments 
de mercat

Estructura de costos Fonts d’ingressos

• Digitalització de l’activitat interna documentària, operativa i comercial que permeti millorar 
l’activitat i l’atenció i la �delització dels clients.
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Recursos clau

Activitats 
clau

Recursos 
clau

Relacions
amb 

clients

Canals

Partners
clau

Proposta 
de valor

Segments 
de mercat

Estructura de costos Fonts d’ingressos

• Falta de locomotores, parc de vagons i maquinistes per les empreses ferroviàries privades. 

• Renfe Lloguer Material hauria de sortir del grup Renfe i disposar de �ota moderna (com s’ha fet a 
França).

• Problemes per desenvolupar autopistes ferroviàries a causa de la falta de vagons de pis baix 
(vagons poche) en amplada ibèrica i de semiremolcs reforçats entre els transportistes espanyols.

Proposta de valor (servei)

Activitats 
clau

Recursos 
clau

Relacions
amb 

clients

Canals

Partners
clau

Proposta 
de valor

Segments 
de mercat

Estructura de costos Fonts d’ingressos

• Es necessiten ajudes als OTM (empreses ferroviàries i operadors intermodals logístics) pel 
llançament serveis. 

• Impulsar el llançament de noves propostes de serveis ferroviaris amb capacitat competitiva. 
• L’oferta bàsica ferroviària ha d’anar acompanyada per serveis complementaris a causa dels 

marges ajustats i per �delitzar al client.
• Di�cultat per fer trens multiclients-multiproducte pels problemes operatius (insu�ciència 

d’espai en terminals, operacions entre terminals, limitacions per alguns tipus de productes).

Relacions amb clients

Activitats 
clau

Recursos 
clau

Relacions
amb 

clients

Canals

Partners
clau

Proposta 
de valor

Segments 
de mercat

Estructura de costos Fonts d’ingressos

• Es necessita disposar de capacitat per generar ofertes multimodals ràpidament (digitalització).
• Experiències amb clients per agrupar demanda i disposar de massa crítica per llançar nous 

serveis.



89

canals amb clients

Activitats 
clau

Recursos 
clau

Relacions
amb 

clients

Canals

Partners
clau

Proposta 
de valor

Segments 
de mercat

Estructura de costos Fonts d’ingressos

• Complementar la comercialització clàssica amb l’ús d’Internet.
• Elaboració de plans de màrqueting digital i utilització de les xarxes socials per promoure els 

serveis.
• Creació d’un mapping de serveis multimodals.
• Creació de plataformes amb informació multimodal, de simuladors i de market places. 

Segments de mercat

Activitats 
clau

Recursos 
clau

Relacions
amb 

clients

Canals

Partners
clau

Proposta 
de valor

Segments 
de mercat

Estructura de costos Fonts d’ingressos

• Claredat en l’estructuració del mercat del TMCD i distorsió en el ferroviari a causa del rol 
dominant de Renfe Mercaderies i als grans entrebancs als operadors privats.

• Mercat segmentat per condicions infraestructurals (terminals portuàries i terrestres, dispersió de 
terminals) i per raons operatives (gestió de contenidors i relacions amb navilieres, condicions de 
booking, necessitat de serveis complementaris específics, etc.) que compliquen el funcionament 
de trens multiclients-multiproducte pels mercats marítim i terrestre (aquest tenen menys 
flexibilitat i exigeixen serveis regulars).

• Per augmentar el mercat ferroviari s’han de combinar diferents accions:
 – Treballar amb les empreses transportistes i amb els carregadors per estudiar els avantatges de  

  solucions multimodals en concret.
 – Posar en marxa incentius als usuaris (Ferrobono) i ajudar els operadors logístics ferroviaris i les  

  empreses ferroviàries privades –com es fa en altres països– si es vol impulsar de veritat el  
  ferrocarril.





Proposta de pla 
d’actuació per 
potenciar a curt/
mitjà termini la 
fi gura de l’OTM 
al CMED

08 
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8.1. Recomanacions per definir un nou pla d’actuació

Partint de les informacions recollides als capítols anteriors d’aquest document i de l’anàlisi realitzada sobre la situació 
dels mercats multimodals considerats més crítics –el de component ferroviari i el de TMCD–, es considera que la pro-
moció de la multimodalitat i dels OTM hauria d’atenir-se als criteris següents:

FIGURA 24

Proposta de Pla de promoció de la multimodalitat a catalunya

Pla de promoció de la multimodalitat a Catalunya

CRITERIS
D’ACTUACIÓ

1. Concentrar i coordinar els esforços de promoció.

2. Donar absoluta prioritat a les tasques de gestió.

3. Augmentar els recursos �nancers.

4. Concentrar esforços en la demanda: transportistes per carretera i carregadors.

5. Impulsar la digitalització del transport multimodal. 

1. Concentrar i coordinar els esforços de promoció

Com s’ha comentat en l’apartat 4.3, la centralització en un sol organisme –el Comitè de Serveis Multimodals– de l’im-
puls de totes les formes de multimodalitat és l’opció correcta per coherent amb l’objectiu, més eficient en la gestió 
interna i més eficaç pels usuaris al disposar d’una finestreta única on trobar el que necessiten.

És l’opció més coherent perquè la logística –impulsada per l’e-commerce– es fa cada dia més complexa en la combi-
nació de modes per respondre a un mercat on es combinen diferents nivells d’urgències que involucren des del trans-
port oceànic més lent per els aprovisionaments a macroplataformes de distribució fins al transport urgent aeri.

En aquest escenari, els usuaris dels serveis oferts pel CSM han de trobar idealment totes les opcions multimodals 
possibles. De forma realista, caldria incorporar les dues intermodalitats més crítiques: la ferroviària i la del TMCD.

2. Donar absoluta prioritat a les tasques de gestió

Les reunions de coordinació, els grups de treball i la participació o l’organització de jornades, són activitats necessàri-
es però que, en general, involucren els més convençuts (“sempre ens trobem els mateixos” és la típica frase de saluta-
ció en qualsevol acte públic). 
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Però la promoció efectiva requereix projectar les idees generades internament cap a fora i també tenir capacitat d’exe-
cutar les decisions preses. I, com mostra la pràctica, això és difícilment assolible si no es disposa d’una estructura bà-
sica de professionals amb dedicació exclusiva a aquestes activitats (vegeu els exemples de l’apartat 4.1).

3. Augmentar els recursos financers

Aquest criteri és en part un corol•lari de l’anterior, ja que la contractació de personal i l’ampliació de les tasques de 
promoció o el desenvolupament d’eines de suport requereixen més pressupost del que disposa ara el CSM. Però l’in-
crement dels recursos financers és necessari també per fer front a les ajudes que s’estableixin pels OTM i pels usuaris 
del serveis. En primer lloc, per ajudar als operadors ferroviaris a superar les importants barreres actuals descrites.

En conjunt, el volum del pressupost és molt rellevant per l’èxit de les tasques endegades. Per part de la Unió Europea, 
la proposta de nova Directiva sobre transport combinat permet pràcticament qualsevol tipus d’ajuda operativa pel 
canvi del tot carretera a opcions multimodals. D’altra banda, els estats comencen a destinar recursos per impulsar 
solucions multimodals (sense considerar infraestructures). Per exemple:

•  Itàlia: 40 milions d’euros per 2018-2019 pel transport ferroviari (Ferrobono) i 138 milions d’euros durant 3 anys 
al TMCD (Marebonus).

•  França: 30 milions d’euros per 2014-2017 pel transport ferroviari (operacions de manipulació de semiremolcs 
reforçats).

• Suècia: 54 milions d’euros per 2018-2019 pel transport ferroviari (amb una quota ferroviària superior al 20%).

•  Espanya: 25 milions d’euros/any durant 5 anys pel transport ferroviari (quota ferroviària entorn al 5%). (Fins al 
moment, no aprovat).

• Alemanya: hi ha previstes subvencions al Freight Transport and Logistics Action Plan del Ministeri de Transport.

4. Concentrar esforços en la demanda: transportistes per carretera i carregadors

La generació de nous serveis ferroviaris ha estat l’activitat principal dins la missió promotora. I ha de continuar sent-
ho. Però el cas és que l’èxit dels projectes pilot i la continuïtat dels existents depenen de la capacitat per aconseguir 
una massa crítica d’usuaris que permeti el seu desenvolupament.

Per tant, el treball cap a l’oferta de serveis és indeslligable de l’actuació sobre la demanda. Són les dues cares de la 
moneda.

En el mercat de la multimodalitat amb component ferroviari, els dos tipus de demandants principals són els transpor-
tistes per carretera i el carregadors (especialment els grans carregadors en el cas del transport ferroviari no portuari). 
I l’èxit del ferrocarril dependrà en gran mesura de com s’abordi el treball cap a la demanda, que no pot limitar-se a una 
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anàlisi estadística o un estudi de mercat sinó que ha de fonamentar-se en el contacte directe amb les empreses i en el 
desenvolupament d’iniciatives com les tractades en l’apartat 4.2 d’aquest document (Modal Shift, Carpooling for Car-
go, Intermodability) o d’altres que permetin apropar oferta i demanda en les condicions més concretes i reals possi-
bles.

5. Impulsar la digitalització del transport multimodal 

La digitalització del sector del transport i la logística per respondre als requeriments de la indústria 4.0 ha esdevingut 
una consigna generalitzada. Pel que fa al cas de la multimodalitat, hi ha raons específiques que lliguen la digitalització 
i el creixement d’aquest mercat, com:

•  Permetrà “banalitzar la intermodalitat”, fent-la més visual utilitzant simulacions d’alternatives i fins i tot ofertes 
reals on-line en market places privats. 

•  Aportarà transparència a la cadena de transport i major seguretat en la seva execució i en la detecció d’incidèn-
cies.

•  La digitalització de la documentació i la informació permetrà la detecció d’ineficiències i de millores i afavorirà 
les alternatives multimodals.

Les entrevistes i els contactes realitzats durant aquest estudi han mostrat un acord generalitzat sobre la necessitat de 
la digitalització en un sector com el del transport, encara amb retards en aquest camp. Una digitalització que és espe-
cialment rellevant per als OTM ja des de la fase de prevenda perquè necessiten generar i presentar als seus clients o 
potencials clients diferents alternatives multimodals que en mostrin els avantatges amb diferents paràmetres: cost, 
temps o impacte mediambiental.

8.2. Àmbits i mesures del pla d’actuació

Per respondre a l’objectiu d’aquest document de dissenyar un pla d’actuació per promoure el transport multimodal 
des del sector públic utilitzant el CSM, es proposa el quadre de mesures següent ordenades per àmbits i tipus d’actu-
acions que es comenta a continuació.

Encara persisteixen molts obstacles pel desenvolupament de solucions multimodals, especialment en el transport 
ferroviari, que han estat analitzades en estudis i presentades per organitzacions professionals i entitats. Però el punt 
de vista d’aquest pla d’actuació està orientat no a la denúncia dels entrebancs sinó a intentar canviar la situació pre-
sent.
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FIGURA 25

mesures del Pla d’actuació

Objecte Àmbit d’actuació Mesures

Demanda 
TM

Oferta 
TM

Comitè
serveis

multimodals

1.1 Apropar els transportistes al ferrocarril.
1.2 Fomentar la cooperació entre transportistes per desenvolupar el transport multimodal.
1.3 Incentivar l’ús d’unitats intermodals (UTI) entre els transportistes.

Transport per 
carretera

2.1 Detecció d’oportunitats d’ús de solucions multimodals.
2.2 Foment de la cooperació entre els carregadors.

Carregadors

3.1 Pla de màrqueting digital.
3.2 Finançament per ajudar als OTM i als usuaris del TM.

Mercat

4.1 Ajudar als operadors ferroviaris privats i impulsar el llançament de nous serveis.
4.2 Crear un protocol de suport als nous serveis.

Serveis TM

6.1 Dotar al CSM d’una estructura professional.
6.2 Cobrir tot el camp de la multimodalitat.

Millorar el 
funcionament

5.1 Impulsar la digitalització del transport multimodal.Tecnologia

A continuació, es comenta el quadre de mesures proposades.

A. Objecte de l’actuació: Demanda del TM

Àmbit d’actuació 1. Transportistes per carretera

1.1. Apropar els transportistes al ferrocarril
Des del CTM Multimodal s’afirma que el transport per carretera és el gran venedor del ferrocarril. Per la seva part, entre 
les empreses de transport per carretera no usuàries del ferroviari existeix una gran desconfiança cap a aquest mode 
per causa de diversos factors com els seus defectes actuals i al fet que els obliga a canviar l’organització dels serveis. 
Però també per reticències sobre l’estructura actual del mercat ferroviari on les empreses ferroviàries –i, en primer lloc 
Renfe Mercaderies– no es limiten a oferir serveis ferroviaris, sinó que actuen com a operadors logístics competint amb 
els seus usuaris. Una important distorsió del mercat, al contrari del que passa al sector ferroviari dels Estats Units o en 
el cas del TMCD (on les navilieres es limiten a fer “d’autopistes” oferint únicament el servei marítim port-port). D’altra 
banda, els plans per transformar Renfe Mercaderies no sembla que vagin a resoldre aquest problema.



96

08. PROPOSTA DE PLA D’AcTuAcIó PER POTENcIAR A cuRT/mITjÀ TERmINI LA FIguRA DE L’OTm AL cmED

Aquest context complica l’aproximació dels transportistes per carretera al ferrocarril i fa difícil concretar la idea de 
comodalitat, de cooperació entre els dos modes. El llançament de serveis d’autopista ferroviària apareix com una 
sortida al problema tot i que, malauradament, aquest tipus de serveis són minoritaris i es troben davant serioses difi-
cultats, per exemple la manca de vagons de pis baix en amplada ibèrica i de semiremolcs reforçats, entre d’altres.

Cal, per tant, desenvolupar un treball de contacte amb els transportistes per carretera, començant pels més proclius 
al ferrocarril (els de CETM Multimodal i UOTC) i a la intermodalitat marítima (els usuaris de TMCD) per elaborar un ar-
gumentari i presentar experiències de com es pot passar del tot carretera a solucions intermodals.

1.2. Fomentar la cooperació entre transportistes per desenvolupar el TM
De l’anàlisi realitzada en l’apartat 6.4 d’aquest informe, s’infereix que l’estructura empresarial dels operadors intermo-
dals ferroviaris és feble, si s’exceptua el cas de Renfe Mercaderies, COMSA o Kombivekehr i Hupac.

Es necessita la cooperació com a via per generar i mantenir un oferta de servei ferroviari multiproducte i multiclient. 
El CSM ja ha treballat en aquest sentit, donant suport als projectes de Multirail, i el que vol és desenvolupar un nou 
servei per als cotxes utilitzant un nou tipus de contenidor adaptat a aquest producte.

De fet, segons les entrevistes realitzades ja es produeixen formes de cooperació entre empreses que actuen com a 
operadors logístics ferroviaris tant en la compra de serveis de tracció i altres com en recomanar als potencials clients 
serveis d’altres operadors més especialitzats en un determinat tipus de servei.

La cooperació entre transportistes per carretera pot ser la via per portar a la pràctica el concepte de comodalitat se-
gons la CETM, de manera que siguin aquests actors els que protagonitzin el nous canvis modals, el facin viable com-
partint riscos i es beneficiïn dels resultats. En aquest sentit, les diferents especialitats de transport (cotxes, productes 
perillosos, etc.) són àmbits favorables per trobar formes de cooperació.

1.3. Incentivar l’ús d’unitats intermodals (UTI) entre els transportistes
Tot i que l’autopista ferroviària pot ser una fórmula per facilitar el pas de la carretera al ferrocarril, les administracions 
haurien d’establir un sistema de senyals i incentius per promoure l’ús d’UTI per part de les empreses de transport per 
carretera. I, principalment, de contenidors i caixes mòbils que no necessiten vagons especials (abans del double-stack, 
als Estats Units, els semiremolcs representaven un 50% dels tràfics ferroviaris després substituïts per contenidors).

Com és conegut, mentre que a la resta d’Europa s’utilitzen contenidors, caixes mòbils i almenys semiremolcs reforçats 
per facilitar-ne la manipulació, a Catalunya/Espanya, els dos últims tipus d’UTI pràcticament són inexistents. Això difi-
culta els trajectes internacionals ferroviaris de llargues distàncies, els més favorables per aquest mode.

Àmbit d’actuació 2. Carregadors

2.1. Detecció d’oportunitats d’ús de solucions multimodals
Moltes vegades, els carregadors desconeixen les oportunitats que els ofereix el transport multimodal, no de manera 
general sinó concreta, personalitzada a les seves condicions. Això és en part per la manca d’informació i també per-
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què, a vegades, els seus proveïdors de serveis logístics no estan interessats a presentar alternatives (perquè ells ma-
teixos estan compartimentats per modes).

Per això, són recomanables actuacions com el Modal Shift presentat en l’apartat 4.2 per analitzar en detall amb els 
responsables de transport i logística de les empreses carregadores les característiques dels tràfics de l’empresa i les 
possibilitats de canvis modals. Aquest tipus d’auditories poden ser dutes a terme per experts (cas d’Holanda) o per 
operadors (cas d’Anvers). 

2.2. Foment de la cooperació entre els carregadors
Simètricament al proposat en el cas de les empreses de transport per carretera, la cooperació entre carregadors per 
trobar solucions multimodals comunes i negociar millors condicions de contractació dels serveis és una altra via per 
promoure el TM.

En l’apartat 4.2 de l’informe es presenten dues experiències d’aquest tipus de pràctica: els projectes anomenats Car-
pooling for Cargo i Intermodability.

En el cas del Carpooling for Cargo, s’utilitza un agent que aporta tecnologia per resoldre el problema gens fàcil de 
compatibilitzar dels requeriments de cada tipus de tràfic de cada empresa del pool, a més de desenvolupar altres 
funcions, en primer lloc la d’engrescar les empreses participants. L’entorn tecnològic avançat de Barcelona (un viver 
de startups) facilita aquest tipus d’iniciatives.

En el cas de l’Intermodability, els objectius d’utilitzar solucions multimodals no són tan immediats però te la virtualitat 
d’apropar a clústers i altres col•lectius d’empreses amb una problemàtica logística similar al TM o bé per proximitat 
geogràfica com el cas del polígons industrials. Es pot considerar com una etapa prèvia al primer cas.

Àmbit d’actuació 3. Difusió i impuls de l’ús del TM

3.1. Pla de màrqueting digital
En l’època actual, la promoció d’un servei no pot prescindir d’Internet ni es pot limitar a una pàgina web. Resulta ne-
cessari combinar les tècniques del màrqueting convencional amb les pròpies del digital quan es tracta –com en el cas 
de la multimodalitat– de dirigir-se a públics molt amplis per tal de captar-ne l’atenció, generar-ne l’interès, portar-lo a 
provar noves solucions o a generar serveis i, finalment, a prendre la decisió. En definitiva, es tracta d’aplicar la meto-
dologia de l’inbound marketing i potenciar la website seguint els objectius i els criteris establerts en un pla de màrque-
ting digital.

Un pla que aprofiti Internet i les xarxes socials (en primer lloc Linkedin) per ampliar el coneixement de les solucions 
multimodals existents, ampliar el públic assabentat i interessat i facilitar els contactes directes per generar noves 
oportunitats d’utilització del serveis i la creació d’altres de nous.

L’avantatge avui a l’hora de fer un pla de màrqueting digital és que existeixen metodologies i eines que permeten una 
aplicació progressiva, mesuren els resultats i permeten introduir canvis d’acord amb la pràctica i els objectius fixats. 
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3.2. Finançament per ajudar els OTM i els usuaris del TM
Com s’ha descrit abans, els promotors de serveis ferroviaris consideren necessàries les ajudes financeres. D’altra ban-
da, l’esmentada experiència de la Unió Europea –especialment en el cas del TMCD– aconsella la subvenció prioritàri-
ament als usuaris dels serveis alternatius a la carretera.

La conclusió és que entrar més a fons i més àmpliament a promoure la intermodalitat requereix disposar de finança-
ment ad hoc. Aquests fons poden provenir de la Unió Europea (com ara el projecte TRAILS), del Govern central, de la 
Generalitat o d’altres fonts. En qualsevol cas, l’establiment d’un pla de finançament és una peça bàsica i indefugible 
de la promoció intermodal, que hauria d’anar acompanyat amb serveis de suport per gestionar l’obtenció de les aju-
des. 

B. Objecte de l’actuació: Oferta de TM

Àmbit d’actuació 4. Generació i impuls de serveis multimodals

4.1. Ajudar els operadors ferroviaris i impulsar el llançament de nous serveis
L’ajuda als operadors ferroviaris és la tasca prioritària entre les activitats de promoció de la intermodalitat ferroviària 
almenys per contrarestar les múltiples dificultats actuals per causa de la situació d’aquest mercat. 

A més, en opinió dels entrevistats, és també necessari generar nous projectes amb OTM i demostrar que són compe-
titius i que poden executar-se. En aquests casos, hi ha un acord general en què són necessàries ajudes financeres però 
per períodes curts (en la primera etapa de llançament del servei, per exemple sis mesos) o en cas de períodes més 
llargs (dos anys) amb revisió dels objectius, ja que es tracta d’evitar experiències com la dels projectes pilot que moren 
quan s’acaba la subvenció.

Una manera de disminuir el risc de fallida dels projectes i d’alinear-los amb els objectius del CSM consisteix a fixar 
unes condicions prèvies per poder obtenir suport. Per exemple, utilitzar trens multiclients i multiproducte, disposar 
d’entrada de transit times i tarifes competitives, digitalitzar funcions o acceptar el monitoratge inicial per estudiar 
millores.

4.2. Crear un protocol de suport als nous serveis
Com mostren els casos abans presentats del Port de Barcelona i de Rotterdam (Rail Incubator), la promoció eficient de 
nous serveis requereix el muntatge d’una organització i d’un protocol d’actuació sobre com donar suport des del 
moment de la generació de la idea fins a la seva plasmació. Això suposa utilitzar no sols els recursos del CSM sinó els 
dels seus partners per estar en condicions d’ajudar en aspectes com els fixats en el cas de Rotterdam:

•  Suport en la definició del servei i en la selecció dels mercats targets.

•  Ajudes en la inversió per crear noves connexions ferroviàries o per incrementar la freqüència de serveis exis-
tents.

•  Suport en el màrqueting a nivell europeu del servei, en la identificació de clients potencials. Ajudes per part 
dels recursos del Port desplegats al hinterland.
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Àmbit d’actuació 5. Digitalització del TM

5.1. Impulsar la digitalització del transport multimodal
En parlar dels criteris del Pla d’actuació, s’han exposat els avantatges de la digitalització per la promoció i el creixe-
ment del TM. Aquesta digitalització no forma part del core business del CSM a causa de l’amplitud del camp d’actuació 
i dels mitjans necessaris. 

El que sí li pertoca al CSM és actuar perquè aquest objectiu es concreti en les instàncies corresponents, com ara els 
departaments pertinents de la Generalitat, i que s’inclogui entre els objectius del Pacte nacional per a la indústria.

A més dels aspectes bàsics de la digitalització com ara el procés documentari i el seguiment de les operacions, un 
àmbit d’interès especial en el cas de la intermodalitat és la creació de plataformes tipus Central Booking Plataform del 
Port d’Anvers o dels market places. Es tracta sempre d’iniciatives privades on els potencials clients poden consultar 
on-line dades reals de serveis i obtenir solucions personalitzades.

C. Objecte de l’actuació: Comitè de Serveis Multimodals

Àmbit d’actuació 6. Millorar el funcionament del CSM

6.1. Dotar el CSM d’una estructura professional
La promoció multimodal és una tasca complexa i difícil i que comporta alhora la generació de nous serveis i de noves 
demandes i, per tant, el treball quotidià sobre el terreny per contactar empreses transportistes i carregadores, tasques 
difícilment compatibles amb moltes altres feines.

Les necessitats de professionals dependrà dels plans d’activitat del CSM (naturalment, amb el condicionament pres-
supostari) així com dels suports parcials que pugui rebre dels partners del projecte. El que convé destacar és que la 
llista de funcions i d’activitats ha d’anar acompanyada pels recursos humans per executar-les i que aquesta concor-
dança marcarà l’efectivitat de l’actuació del CSM.

Com a mínim, serà necessari un responsable que assumeixi la direcció del comitè i, prioritàriament, els contactes ex-
terns i la generació de nous projectes. Però aquest lloc de treball necessitarà ràpidament també el suport d’alguna 
persona encarregada de tota la tasca de difusió i sensibilització, amb coneixements de màrqueting digital.

6.2. Cobrir tot el camp de la multimodalitat
Per l’aplicació efectiva d’aquest enfocament es requereix que el CSM ampliï l’abast de la seva activitat a l’altre àmbit 
multimodal definit com a crític: el TMCD (i, en el futur, també al transport oceànic i a l’aeri).

L’ampliació efectiva de l’àmbit d’activitat del CSM ha de ser compatible amb l’existència d’altres iniciatives com ara el 
Shortsea Promotion Centre Spain o l’Escola Europea Intermodal Transport i per això s’hauran d’establir els acords perti-
nents així com les interconnexions que la tecnologia permet.

D’altra banda, cal que el CSM desenvolupi noves eines i serveis que abastin tot l’àmbit multimodal com, per exemple, 
la creació d’un simulador que incorpori també el mode ferroviari.
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8.3. La multimodalitat dins d’una estratègia de potenciació del sector logístic

En la fase de mundialització econòmica, la logística ha esdevingut una activitat crítica de les empreses, fet que s’ha 
accentuat encara més amb la revolució tecnològica, de manera que logística i digitalització constitueixen avui dia 
les bases de l’economia moderna. D’altra banda, aquesta fusió entre logística i tecnologia resulta necessària per res-
pondre al nou paradigma d’orientació al client amb els requeriments d’agilitat, flexibilitat, rapidesa i d’altres. En aquest 
sentit, el nou canal que suposa l’e-commerce és l’avançada d’un procés que afecta a tots els sectors industrials, des 
dels més evolucionats (automoció o electrònica) als més clàssics (químic i productes industrials). 

En conseqüència, el sector industrial i el comercial no poden menysvalorar els processos logístics a la seva activi-
tat. Aquests processos determinen el valor dels productes al mercat. En dos sentits. Primer, per la influència sobre el 
preu final del producte, tenint en compte que els requeriments de rapidesa i d’altres (logística inversa, respecte me-
diambiental, etc.) augmenten el cost logístic i exigeixen operacions més eficients. Segon, com a oportunitat ja que un 
producte que no arribi en temps i condició al mercat pot desvalorar-se molt o, directament, no ser venut.

Òbviament, el transport és l’element més feble de la cadena logística ja que és sotmès a l’efecte de variables externes 
menys controlables. I, el transport multimodal presenta les majors dificultats. Hi ha, per tant, una estreta vinculació 
entre competitivitat industrial i comercial, logística i transport multimodal.

Però a més de la creixent importància estratègica del sector logístic com a sistema circulatori de l’economia i per ga-
rantir els estàndards de servei cada vegada més alts que demanen empreses i consumidors de la societat digitalitza-
da, aquesta activitat té també un gran pes econòmic. 

Segons PIMEC Logística, a Catalunya, les activitats logístiques representaven el 2015 més del 12% del VAB de l’econo-
mia, incloent-hi la logística interna de les empreses. Per la seva part, el sector logístic a Catalunya abasta més de 
26.000 empreses i es dediquen a aquesta activitat més de set milions de metres quadrats. 

A més, és un sector clau per a les exportacions i les importacions. I, en els cas de Catalunya amb dos ports oceànics de 
primer nivell i un gran aeroport, la logística és clau per atreure grans centres de distribució d’empreses internacionals, 
com Amazon, i ampliar la base econòmica catalana. D’altra banda, el sector logístic està mostrant una capacitat atrac-
tiva de centres de digitalització i innovació que aquesta activitat necessita així com de noves superfícies comercials 
com destaquen els operadors immobiliaris.

Ja que la funció logística afecta a tots els sectors industrials i comercials i a les seves potencialitats tant internacionals 
com internes, hauria de ser considerat un sector estratègic al Pacte nacional per a la indústria, al nivell del sector in-
dustrial (la indústria 4.0 requereix una logística 4.0) i no únicament en termes d’infraestructures, sinó com activitat, i 
dins d’aquesta la multimodalitat és el component més crític pel resultat final del procés industrial-logístic.

En definitiva, es necessita una actuació vigorosa especialment en l’àmbit ferroviari que barri el pas a la pregunta ja 
formulada: si no hi ha serveis, per què es necessita el Corredor del Mediterrani?
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9.1. Conclusions de l’anàlisi

1.  L’operador de transport multimodal (OTM) és la figura clau pel funcionament d’aquest “5è mode” de transport i 
pel seu creixement, necessari per raons ambientals i d’estalvi energètic. Aquest rol d’OTM l’exerceixen de facto 
molts tipus de professionals del transport i fins i tot carregadors, però és més escàs en la multimodalitat ferrovi-
ària, el segment de mercat més crític pel seu retard, on es necessiten més operadors privats i de major dimensió.

2.  Promoció de l’OTM i promoció del transport multimodal són les dues cares de la moneda. Com mostra el cas del 
transport marítim de curta distància (TMCD) –i, especialment, en els serveis d’autopistes del mar–, el bon fun-
cionament del mode marítim i dels ports ha incrementat molt el nombre de transportistes per carretera que 
l’utilitzen i es transformen en OTM. En el cas de la multimodalitat ferroviària és especialment important ajudar 
al funcionament del mode principal, actuant sobre l’oferta i la demanda de servei per facilitar la tasca dels ope-
radors intermodals i aconseguir-ne el creixement.

3.  En multimodalitat no es pot parlar d’un mercat homogeni sinó de segments de mercat amb situacions de parti-
da i problemàtiques específiques. Els segments prioritaris on promoure aquest tipus de transport són aquells on 
hi ha alternativa únicament per carretera: els casos de la multimodalitat ferroviària i del TMCD sense origen o 
destinació insular.

4.  A Catalunya s’han registrat èxits al Port de Barcelona en els segments de la multimodalitat ferroviària amb el 
transport marítim oceànic i en el de la carretera i el TMCD, aquest últim encara amb gran potencial de creixe-
ment. Per la seva part, la multimodalitat entre ferrocarril i TMCD està pendent de la posada en marxa de les  
autopistes ferroviàries en projecte. Finalment, la multimodalitat entre els modes terrestres és la que més retard 
porta, la que presenta més dificultats i requereix major ajuda.

5.  La promoció de la multimodalitat compta ja amb un gran nombre d’experiències a Europa, impulsades per ini-
ciatives públiques i privades, nacionals i continentals i que poden servir d’exemple a Catalunya. Aquestes inicia-
tives abasten tots els components del negoci de l’OTM, des de l’operativa dels serveis fins a la seva comercialit-
zació. També a les modalitats de promoció públic-privada de la multimodalitat. A Catalunya ja s’ha adoptat la 
fórmula del centre de promoció únic (el Comitè de Serveis Multimodals) que és la més coherent i eficient. 

6.  La introducció de les tecnologies de la informació i de la comunicació en el sector del transport i la logística està 
a l’ordre del dia. Pel que fa a la multimodalitat, passen a primer terme la digitalització de la informació –la docu-
mentació i d’altres– així com el seguiment de les operacions i de les seves incidències. La digitalització és molt 
important en el cas del transport multimodal ja que permetrà analitzar més en detall les cadenes de transport i 
disposar d’informació que permeti detectar les ineficiències i també trobar millors alternatives multimodals. 

7.  La inexistència d’una normativa mundial multimodal, especialment en temes de responsabilitats, és un hàndi-
cap per l’activitat de l’OTM que es troba a la pràctica forçat pels clients a responsabilitzar-se del conjunt de la 
cadena de transport i alhora assumir el risc financer per la manca d’harmonització entre els sistemes de respon-
sabilitats dels diferents modes de transport. Segons els experts, no sembla factible a mitjà termini que s’arribi a 
un acord internacional sobre el contracte multimodal.
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8.  Ja existeix tradició d’ajuda al transport multimodal a la Unió Europea i actualment hi ha una revisió de la Direc-
tiva anterior sobre transport combinat que permet ampliar el ventall d’ajudes. També es va anunciar un pla 
d’ajuda al transport ferroviari a Espanya que no s’ha executat malgrat que són imprescindibles les ajudes a 
aquest sector. Tot i això, es pot afirmar que:

• Els avanços han estat molt insuficients en el cas del transport ferroviari i els frens continuen sent molt grans.
•  Ha existit una clara desproporció entre les ajudes a les infraestructures i les instal•lacions i als serveis ferro-

viaris.
•  Moltes vegades les ajudes a les experiències pilot no han tingut suficientment en compte la viabilitat dels 

serveis a mitjà termini.

Actualment existeix una opinió majoritària per orientar les ajudes prioritàriament a la demanda, als usuaris de 
serveis multimodals i a projectes innovadors i de digitalització. Però en el cas ferroviari cal ajudar també a l’oferta.

9.  Els avanços en el transport multimodal dependran, entre altres aspectes, dels canvis de mentalitat en dos  
col·lectius: els transportistes per carretera i els carregadors. Però la situació no és simètrica en els casos de la 
multimodalitat ferroviària i la del TMCD. 

En el cas ferroviari, els transportistes consideren que els progressos no seran possibles si no es resolen el proble-
mes d’ineficiències i es va a la complementarietat modal amb la carretera –com passa en el TMCD– evitant la 
distorsió del mercat que suposen les ajudes al ferrocarril i al fet que l’operador ferroviari públic és alhora el seu 
competidor, cosa que no passa en el TMCD. D’altra banda, els operadors ferroviaris privats són encara febles, 
malgrat els avanços des de la teòrica liberalització del mercat que no ha creat un mercat competitiu.

10.  Per redreçar la situació en el mercat intermodal més crític (el ferroviari) i impulsar les possibilitats de creixement 
en el cas del TMCD, cal fer un fort canvi d’escala pel que fa al volum i els tipus d’ajudes. 

Es necessiten recursos no únicament per atorgar subvencions a operadors o usuaris del serveis sinó per a l’orga-
nisme promotor –el Comitè de Serveis Multimodals– perquè pugui desenvolupar un pla d’actuació que abasti 
també aspectes com el contacte directe amb empreses, el canvi de mentalitat envers la multimodalitat de trans-
portistes i carregadors, la participació en projectes multimodals o l’impuls de la digitalització, entre d’altres des-
crits en aquest document.

9.2. Recomanacions per a l’actuació

Amb la premissa que el Comitè de Serveis Multimodals (CSM) és l’òrgan adient per concentrar i impulsar la promoció 
de la multimodalitat a Catalunya i al CMD, es proposa un pla d’actuació d’aquest organisme públic-privat que respon 
als criteris següents:

1. Concentrar i coordinar els esforços de promoció. 
2. Donar absoluta prioritat a les tasques de gestió.
3. Augmentar els recursos financers.
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4. Concentrar esforços en la demanda: transportistes per carretera i carregadors.
5. Impulsar la digitalització del transport multimodal. 

Respecte a les actuacions a dur a terme recomanades coherents amb els criteris anteriors i amb l’analitzat en aquest 
document, es proposen les 12 següents ordenades per objecte i àmbit d’actuació i explicades al capítol anterior:

A. Objecte de l’actuació: Demanda de Transport Multimodal (TM)

Àmbit d’actuació 1. Transportistes per carretera

1.1. Apropar els transportistes al ferrocarril.
1.2. Fomentar la cooperació entre transportistes per desenvolupar el TM.
1.3. Incentivar l’ús d’unitats intermodals (UTI) entre els transportistes.

Àmbit d’actuació 2. Carregadors

2.1. Detecció d’oportunitats d’ús de solucions multimodals.
2.2 Foment de la cooperació entre els carregadors.

Àmbit d’actuació 3. Difusió i impuls de l’ús del TM

3.1. Pla de màrqueting digital.
3.2. Finançament per ajudar els OTM i els usuaris del TM.

B. Objecte de l’actuació: Oferta de TM

Àmbit d’actuació 4. Generació i impuls de serveis multimodals

4.1. Ajudar els operadors ferroviaris privats i impulsar el llançament de nous serveis.
4.2. Crear un protocol de suport als nous serveis.

Àmbit d’actuació 5. Digitalització del TM

5.1. Impulsar la digitalització del transport multimodal.

C. Objecte de l’actuació: Comitè de Serveis Multimodals

Àmbit d’actuació 6. Millorar el funcionament del CSM

6.1. Dotar el CSM d’una estructura professional.
6.2. Cobrir tot el camp de la multimodalitat.
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Finalment, es recomana que ja que la funció logística afecta a tots els sectors industrials i comercials i a les seves po-
tencialitats tant internacionals com internes, hauria de ser considerat un sector estratègic al Pacte nacional per a la 
indústria, al nivell del sector industrial (la indústria 4.0 requereix una logística 4.0) i no únicament en termes d’infraes-
tructures, sinó com activitat, i dins d’aquesta la multimodalitat és el component més crític pel resultat final del procés 
industrial-logístic.

En definitiva, es necessita una actuació vigorosa especialment en l’àmbit ferroviari que barri el pas a la pregunta ja 
formulada: si no hi ha serveis, per què es necessita el Corredor del Mediterrani?
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