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0. Disclaimer

Aquest Informe de Definició Estratègica ha estat preparat per la UTE DeloitteMcrit per CIMALSA, d'acord amb l'adjudicació del treball d'elaboració de
l'"ESTRATÈGIA LOGÍSTICA per la internacionalització de l'economia catalana",
formalitzat el passat 04 de setembre de 2019 , i sobre la base de l'abast i les
limitacions que s'establien en els termes de referència de la licitació i en
l'oferta presentada per la UTE a la mateixa.
Aquest Informe de Definició Estratègica s'ha preparat únicament amb el
propòsit de presentar de manera sintètica els resultats i conclusions de la feina
realitzada durant la primera fase d'elaboració de l'Estratègia Logística, tal com
s'estableix en el Contracte.
No s'ha d'utilitzar per cap altre propòsit ni en cap altre context. Ni Deloitte ni
Mcrit assumeixen responsabilitat contractual i / o extracontractual per
possibles pèrdues, danys o despeses, sigui quina sigui la seva naturalesa, que
tercers diferents a CIMALSA poguessin incórrer en ocasió dels resultats
proporcionats per a aquest informe.
L'informe està dirigit únicament i exclusivament per ús de CIMALSA segons els
termes del Contracte, i no és confeccionat per conferir una solució específica a
tercers.
Aquest informe i el seu contingut no constitueixen un assessorament
professional. Abans de prendre qualsevol decisió o adoptar qualsevol mesura
que pugui afectar la seva situació financera o al seu negoci, ha de consultar
amb un assessor professional qualificat.
Cap entitat de la Xarxa Deloitte ni Mcrit seran responsables de les pèrdues
sofertes per qualsevol persona que actuï basant-se en aquesta publicació.
En la mesura del possible, tant Deloitte i Mcrit com CIMALSA rebutgen
qualsevol responsabilitat derivada de l'ús (o no ús) de l'Informe i el seu
contingut, inclosa qualsevol acció o decisió presa com a resultat d'aquest ús (o
no ús).
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1

Antecedents
1.

Enfocament i abast del treball

2.

Entrevistes de feedback amb agents

3.

Conclusions de l'anàlisi i diagnòstic

4.

DAFO, Objectius i Reptes identificats

5.

Tallers de contrast amb agents

1. ANTECEDENTS

1.1. Enfocament i abast del treball

ANTECEDENTS I OBJECTIUS

ENFOCAMENT GENERAL I ABAST DEL DIAGNÒSTIC

Els Departaments de Territori i Sostenibilitat i d'Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya, a través de l'empresa pública CIMALSA, van iniciar
el setembre de 2019 l'elaboració de “l'Estratègia Logística per la
internacionalització de l'Economia Catalana“ pel període 2020-2040.

L'enfocament metodològic proposat per complir
plantejats contempla tres fases d'execució dels treballs :

L'objectiu fonamental de l'Estratègia és fomentar el desenvolupament i la
competitivitat del sector del transport i la logística a Catalunya a partir d'un
model que permeti impulsar i suportar la seva consolidació, modernització i
internacionalització.
Pel que fa als objectius metodològics generals de l'assistència tècnica
contractada a Deloitte-Mcrit pel disseny de l'estratègia, caldria destacar els
principis sota els que es vol realitzar l'estudi:
•

Sòl

Infraestr.

Gestió

L'organització d'un Procés Participatiu ampli per la definició de
l'Estratègia en comunicació i coordinació constant amb els agents clau del
sector, tant públics com privats.

Implicació d’agents clau

Entrevistes

Enquestes

Workshops

objectius

ÀMBITS PRIORITARIS

•

Realitzar un detallat treball d’anàlisi en el qual identificar, caracteritzar
i analitzar, en base a informació pública disponible, les condicions de
contorn i les principals variables i indicadors d'oferta i de demanda del
sector del transport i la logística a Catalunya, així com les referències i
millors pràctiques que es poden extreure del benchmarking nacional i
internacional de la planificació existent en matèria de transport i logística
a territoris similars a Catalunya.

•

Fer un ampli contrast de mercat a partir d'entrevistes, enquestes i
taules de treball amb els principals agents públics i privats del sector del
transport i la logística a Catalunya.

•

Dur a terme un treball de diagnòstic meditat que conclogui amb les
principals directrius estratègiques per la potenciació del sector del
transport i la logística a Catalunya per part de la Generalitat a mitjà i
llarg termini, tot concretant-les en un Pla d’Acció que serveixi de
referència per a la consolidació i millora competitiva del sector.

Aspectes “Soft”

Teixit
Noves
Formació
empresarial
tecnologies

DEF. ESTRATÈGICA

els

En concret, l'abast general plantejat amb el conjunt de les diferents fases
inclou:

La definició d'una Estratègia "integral" pel sector del transport i la
logística a Catalunya, que consideri tant els aspectes "Hard" com els
aspectes "Soft" d'aquest sector.

Aspectes “Hard”

•

ANÀLISI I DIAGNÒSTIC

amb

Un cop realitzat un detallat treball d'anàlisi i diagnòstic, el present
Informe de Definició Estratègica té per objectiu recollir tant les
principals directrius estratègiques per a la potenciació del sector
del transport i la logística a Catalunya, com el Pla d'Acció que
serveixi de referència a la Generalitat i el Sector per a l'adequada
implementació de l'estratègia definida.
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1. ANTECEDENTS

1.1. Enfocamentament i abast del treball

El següent quadre aporta un major detall de l’enfocament metodològic aprovat
per a l’execució de l’estudi.

ANÀLISI I DIAGNÒSTIC

DEFINICIÓ ESTRATÈGICA

ÀMBITS PRIORITARIS

Condicions de Contorn

Formulació d’Escenaris

Identificació d’Àmbits

Caracterització de l’Oferta

Definició d’Estratègies i Accions

Definició del Pla d’Acció

Caracterització de la Demanda

Desplegament del Pla Estratègic

Benchmarking de Plans Regionals
Resultat
Model
SIG

Projecció
Demanda

DAFO

Dèficits
O/D

Factors
Clau

PROCÉS PARTICIPATIU
Visites

Entrevistes

Entrevistes

Workshops
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1. ANTECEDENTS

1.2. Entrevistes de feedback amb agents
EMPRESES CONTACTADES

AGENTS PÚBLICS

Es va contactar més de 50 empreses, d'àmbit nacional i internacional,
entre empreses carregadores, operadors de transport per carretera, operadors
logístics, promotors logístics, agrupacions i associacions empresarials i
organismes i administracions públiques.
Finalment es van planificar i realitzar 29 entrevistes, tant a agents públics
com privats.

Empresa

Càrrec

Lloc

Data

Barcelona

14-oct

Barcelona

16-oct

Barcelona

31-oct

Barcelona

20-nov

Barcelona

31-oct

Barcelona

17-oct

Tarragona

29-oct

AGENTS INSTITUCIONALS
CETMO
BCL-Catalunya

Operadors

Contacte
Óscar Oliver

Director General

Alberto Palacios

Consultor Senior

Santiago Bassols

Director General

Elisabet Cirici

Directora General

Josep Armengol

Actuac. Estratègiques

Antoni Sierra

Director Financiero

Generalitat Urb.
INCASÒL

GESTORS D'INFRAESTRUCTURA I SÒL DE T&L
Infr. Gestió Territorial

Organismes

Carregadors

FGC

Pere Calvet i Tordera

Director General

Infr. Gestió Compartida
Santiago Garcia-Milá

Subdir. General

AP Barcelona
Jordi Torrent
AP Tarragona

Dir. Estratègia

Genoveva Climent

Dir. Comercial

LFP Figueres-Perpinyà

Petros
Papaghiannakis

Director General

Girona

4-nov

Aena (Gest.Immob)

Fernando Gutiérrez

J. Gestió Immob.

Madrid

27-nov

Puertos del Estado

Álvaro Rodríguez

Dir. Planif. i Des.

Madrid

10-dic

Adif

Ramón Moraleda

Subdir. Serv. Log.

Barcelona

17-ene

Infr. Gestió Central
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1. ANTECEDENTS

1.2 Entrevistes de feedback amb agents

AGENTS PRIVATS
Empresa

Contacte

Càrrec

Lloc

Data

Contacte

Càrrec

Lloc

Data

CARREGADORS DE T&L

OPERADORS DE T&L
Associacions
FEAT

Empresa

Associacions
José Luis Aymat

Director

Tarragona

30-oct

Ops. Ferroviaris
Alfil Logistics

Jaume Bonavia

Director General

Barcelona

23-oct

VIIA

Miguel De Sanjuan

Sales Manager

Barcelona

31-oct

Synergy

Pablo García

General Manager

Barcelona

23-oct

Noatum Maritime

Oscar Rodriguez

Chief Commercial

Madrid

21-nov

Ops. Marítims

AECOC

Alex Sánchez

Director de Logística

Barcelona

16-oct.

Transprime

Jordi Espín

Gerent

Barcelona

17-oct.

Juan Pedro Díaz

Gerent

Tarragona

29-oct

Rafael Siles

Dir. Planif. i Logística

Barcelona

23-oct.

David Verde

Management Dir. (MBA)

Barcelona

11-nov

Químic
AEQT

Consum
DAMM

Retail
Mango-MBA

Ops. Càrrega Aèria
DB Schenker

Aleix Figueras

Dir. Gral Iberia

Barcelona

14-nov

Altres sectors

Emirates-Genair

Luis Martínez

BCN Manager

Barcelona

28-nov

CELSA

Carles Castan

Dir. Planif. i Logística

Barcelona

22-oct.

WFS

Marc Grau

Station Manager

Barcelona

29-nov

SEAT

Manuel Medina

Resp. Distribució

Barcelona

28-oct.

Carolina Rodríguez

Dir. Supply Chain

Madrid

21-nov

Juan Carlos Moro

CEO

Barcelona

24-oct.

Sixte Cambra

Soci

Barcelona

17-oct.

Ops. Logístics
XPO-Logístics

Transitaris
DB Schenker

Altres
Ineo Corporate
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1. ANTECEDENTS

1.3. Conclusions de l'anàlisi i diagnòstic

Es presenta a continuació una síntesi de les
principals idees i conclusions obtingudes després
d'aquesta primera fase d'anàlisi i diagnòstic.
Aquestes conclusions s’emmarquen dins dels set
grans àmbits d'anàlisi que estructuren aquest
informe:
•

•

Els cinc àmbits sobre els quals ha pivotat
l'anàlisi de l'oferta i la demanda de Transport
i Logística a Catalunya:
⁃

Carretera i Ferrocarril

⁃

Ports Comercials

⁃

Aeroports de Càrrega

⁃

Sòl i Naus logístiques

⁃

Altres aspectes hard-soft

Els dos àmbits que han permès analitzar i
entendre el context, les tendències i les
millors pràctiques sectorials a l'estat Espanyol
i al Món:
⁃

Condicions de contorn

⁃

Benchmarking de Plans Territorials

Condicions de
contorn

Infraestructures
Carretera i Ferrocarril

Benchmarking
de Plans Territorials

Infraestructures
Ports Comercials

Sòl i Naus
Logístiques
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1. ANTECEDENTS

1.3.- Conclusions de l'anàlisi i diagnòstic

Condicions de
contorn

ELEMENTS RELLEVANTS ANALITZATS
CREIXEMENT POBLACIÓ, 2018-30

CONTEXT GLOBAL

CLÚSTER – INDÚSTRIA QUÍMICA

Font: IDESCAT

MARC REGULADOR

TENDÈNCIES SECTORIALS

TRÀNSIT

BALANÇA COMERCIAL

DE

Integració
Territori-Sòl-Infraes.

Aposta per la
multimodalitat

Boom del mercat
immologístic

Integració vertical
en els operadors

Transformació
digital del negoci

Sostenibilitat, un
valor innegociable

Problemàtica DUM
sense resoldre

Boom de
l´e-commerce

Economia
col·laborativa

MERCADERIES

Font: Indicadors Sistema Logístic Català 2019

Font: IDESCAT

600

100.000

90.000

550

Milions de tones

Milions d´euros

80.000

70.000
60.000
50.000
40.000

500
450
400

30.000

529

500

488
73,7%

23,9%

350

10.000

<0,1%

425

415

403

395
374

365

352

20.000

2,4%

368

343
319

300

0

Total importacions

Total exportacions
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1. ANTECEDENTS

1.3.- Conclusions de l'anàlisi i diagnòstic
Condicions de
contorn

CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI

REFLEXIONS PER LA DEFINICIÓ ESTRATÈGICA

La població a Catalunya presenta un ritme de creixement moderat, es
concentra principalment a l'AMB i al Litoral (desequilibri territorial).

Entorn socioeconòmic

l'economia catalana, després d'un període de moderat retrocés, torna a
créixer amb dinamisme, suportada pel bon comportament de la seva activitat
exportadora. Destaca el pes de clústers productius com ara automoció,
farmacèutic, químic, tecnològic, agroalimentari i logística de distribució.

• Quines mesures permetran fer del sector del T&L un pilar fonamental per
l'eficiència del teixit productiu / grans clústers de Catalunya?
• Com pot el sector de la T & L ajudar al reequilibri territorial de l'activitat
productiva i població (zones interiors)?

El pes del transport i la logística en l'economia catalana s'ha reduït des de
2008, i no és capaç de seguir el bon comportament de les exportacions ni
tampoc de l'economia des del 2013.

• Com pot l'Estratègia Logística, amb tot l'anterior, ajudar al sector del T&L a
recuperar la seva importància a l'economia catalana?

El context polític-econòmic global planteja importants tensions i
incerteses, essent el Brexit, en principi, menys rellevant que altres aspectes
com les tensions aranzelàries globals (p. ex. amenaça a la indústria del
motor).

• I dotar l'economia catalana d'una major resiliència enfront de les tensions
globals (p. ex. estratègia de Xina a Europa, Covid-19, etc.)?
Marc regulador sectorial

El marc regulador sectorial aposta per:
• l'homogeneïtzació normativa entre països i territoris, encara que amb
marge per aplicar certes polítiques i límits a nivell local.
• l'eficiència del sistema de transport, incrementant la mercaderia moguda
per unitat de transport (p. ex., 44Tn, 25x25).
• La multimodalitat, tant per la promoció de l'intercanvi modal, com per
polítiques restrictives amb el transport per carretera.
• La protecció del medi ambient mitjançant polítiques restrictives/
impositives (p. ex., normativa de control d'emissions).

• Quina política d'atracció s'hauria de plantejar, i no només de restricció, per
a què les empreses de transport per carretera apostin de forma
generalitzada per la intermodalitat, entenent bé els seus avantatges?

El pla d'infraestructures de Catalunya prioritza la finalització del Corredor
Mediterrani, la potenciació de l'Eix Transversal i el desenvolupament de nodes
logístics i intermodals.

• S'hauria de promoure una homogeneïtzació del marc regulador (p. ex.,
DUM)?

D'entre les tendències sectorials, caldria destacar la necessitat d'integració
amb el territori de les infraestructures i sòl per a T&L, l'aposta de molts
operadors per la integració vertical de serveis, la imparable irrupció de la
transformació digital i la necessitat d'optimitzar la DUM.
Finalment caldria destacar l'acceptació general dels principis de la
sostenibilitat i els ODS com un valor innegociable en aquest sector (p. ex.,
Pla Nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya).

• Quin sistema d'incentius a la intermodalitat (tipus ecobonus) s'hauria
de plantejar a Catalunya? Com s'hauria d'aplicar?
• l'Estratègia Logística pot plantejar una ampliació/reforç dels indicadors de
mesurament de l'acompliment en intermodalitat, medi ambient,
eficiència del transport, etc. del sector logístic a Catalunya?

Pla d'Infraestructures
• Com es pot adequar el desplegament de l'oferta intermodal buscant la
viabilitat en el curt termini però sense perdre l'ambició a mig termini?
Tendències sectorials
• Quins mecanismes d'interlocució administració-agents permetrien
anticipar tendències de mercat i reflectir-les en la planificació sectorial?
• Com pot l'Estratègia logística facilitar el compliment dels compromisos de
Catalunya amb els ODS (Pla Nacional implementació de l'Agenda 2030)?
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1.3.- Conclusions de l'anàlisi i diagnòstic

Infraestructures
Carretera i Ferrocarril

ELEMENTS RELLEVANTS ANALITZATS
XARXA VIÀRIA

XARXA DE FERROCARRILS

Oferta Xarxa a Catalunya

Oferta Xarxa a Catalunya

Demanda – Orígens/destins

Demanda – Orígens/destins

Demanda – Comparativa escenaris futurs
3.000

+1.000 Variació VP E. tendencial
+1.000 Variació VP E. Intermodal
+1.000 Diferència E.Tend. – E.Int.

+9.800
+8.000
AP-7

A-2

+1.200

+

2.600
2.200

500

2.000
+3.600
+2.300

+7.200
+4.800

+1.300

+2.400
AP-7

+2.100
+7.800
+7.000

1.800
1.600
1.400

+3.000
+ 900

+2.200
+1.000
+1.200

+1.800

2.400

+6.100
+5.600

+3.000
+1.800

Demanda – Evolució recent

2.800

B-23

1.200
1.000

+ 800

Intern
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1.3.- Conclusions de l'anàlisi i diagnòstic
Infraestructures
Carretera i Ferrocarril

CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI

REFLEXIONS PER LA DEFINICIÓ ESTRATÈGICA

Valoració general

Finalització de projectes

• Catalunya és líder en dotació viària i ferroviària. La xarxa terrestre està
estructurada en torn a tres grans eixos: Mediterrani i Ebre (viari i
ferroviari), i Transversal (viari), garantint una bona intermodalitat.
• Hi ha diverses actuacions de millora/ampliació/connexió planificades,
especialment al corredor Mediterrani, si bé, moltes no disposen d'un
calendari d'execució concret.
• El Corredor Mediterrani és clau per reforçar la competitivitat de
Catalunya i del seu teixit productiu (p. ex., clúster petroquímic), pel que és
urgent completar-ho i connectar-ho amb ports i terminals.
Carretera
• És el mode predominant, amb un 73,7% de quota de mercat, si bé el
seu pes s'ha anat reduint des de l'any 2006 (83% de quota). El 36% dels
vehicles que travessen la Jonquera són de pas per Catalunya.
• Cal destacar la necessitat de finalitzar projectes com la connexió AP7/A-2 al Papiol, el nou accés viari al Port de Barcelona pel sud, el quart
cinturó per descongestionar el Vallès.
• La finalització de contractes de concessió implicarà un reequilibri de
trànsits que requerirà d'ampliacions de capacitat puntuals (p. ex., AP-7).
Ferrocarril
• La quota del ferrocarril, amb un 2,4% en tn-km, és encara molt reduïda.
No obstant això, l'ample de via europeu des de Barcelona ha permès
incrementar de manera global el trànsit internacional ferroviari.
• Resulta urgent finalitzar projectes com ara el perllongament de l'ample
UIC cap a Tarragona i Valencia, o actuacions com apartadors de >750m o
el foment d'autopistes ferroviàries.
Equipaments
• Convé concretar iniciatives com la xarxa d'aparcaments segurs a la UE o
el foment d'àrees específiques per a mercaderies perilloses.

• Com es pot, des de l'Estratègia Logística, influir en l'administració catalana
i estatal per aconseguir finalitzar el més aviat possible les actuacions
infraestructurals clau pendents o fixar-ne un termini? (p. ex., extensió
del Corredor Mediterrani i connexió amb ports o nodes clau).
Optimització de la infraestructura existent
• Com es pot, des de l'Estratègia Logística, coordinar la planificació,
construcció i explotació d'infraestructures amb la regulació de l'activitat
empresarial per implantar mesures que potenciïn l'eficiència en el
transport de mercaderies? (p. ex., trens de carretera, 44 tones, gàlibs per
a autopista ferroviària, apartadors de >750m, retorns en buit, etc.).
• Què es pot fer per coordinar els agents (administracions, operadors, etc.)
en accions d'optimització de corredors clau a territoris veïns? (p. ex.,
millora del corredor de l'Ebre fins a Madrid, amb apartadors ferroviaris en
línia, terminals intermodals a Saragossa i Corredor de l'Henares).
• S'ha de potenciar el desenvolupament d'autopistes ferroviàries com a
millor alternativa per fer la intermodalitat més atractiva a la carretera?
Amb quina tecnologia/es? Per a quines connexions?

Planificació d'infraestructura futura
• Què caldria implementar per a una òptima planificació futura de les
infraestructures que respongui a les demandes reals i potencialitats del
mercat (funcionalitat del disseny, organització flexible en fases del
desenvolupament, participació d'iniciativa privada, etc.)?
• Caldria/podria ser la Generalitat proactiva i liderar a l'Estat Espanyol la
iniciativa d'implementar una xarxa d'aparcaments segurs, aprofitant
per a això el pla d'ajuts previst per la UE?

• S'identifica una necessitat de desenvolupar infraestructura/instalacions/
serveis específics per a les mercaderies perilloses, en ser el petroquímic un clúster estratègic a Catalunya?
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Entorn competitiu general

Col·laboració entre Autoritats Portuàries

• Els dos grans ports comercials de Catalunya: Barcelona i Tarragona, són
líders de mercat a l'Estat Espanyol i a la Mediterrània, en conjunt van
moure prop de 100 Mtones el 2018 (BCN:68; TGN:32). Presenten un
important nivell d'especialització (Barcelona: contenidors; Tarragona:
granels líquids) i una positiva varietat d'orígens-destins de la mercaderia,
(el 37,4% dels tràfics de Tarragona provenen de Rússia).
• Ambdós ports han sabut consolidar-se com a hubs mediterranis de
determinats tràfics portuaris: contenidors, petro-químic, automoció.
• Però també una evolució desigual del tràfic (Barcelona: fort creixement
des de 2013; Tarragona: un cert estancament).

• Per contra, els Ports de la Generalitat mouen poca càrrega, destacant
Alcanar, amb prop de 0,8 Mton pel pes dels granels de Cemex.
Infraestructures i sòl

• Quins àmbits es podrien identificar per obtenir el màxim profit de la
col·laboració entre dos dels grans agents del T&L a Catalunya?
⁃ Extensió del Hinterland a Aragó i Madrid de manera sinèrgica.
∙ Desenvolupaments logístics-intermodals al Hinterland.
∙ Apartadors de >750m a la via general.
⁃ Acords d'ambdues Autoritats Portuàries amb les navilieres per
flexibilitzar l'oferta Ro-Ro (terminal i flota) amb Balears i Itàlia en
període estival.
⁃ Integració del Port Community System dels dos ports.
• Quin nivell de flexibilització de l'oferta conjunta podria aportar una
hipotètica connexió ferroviària entre els dos ports?
Potenciació del T&L a Catalunya

• Ambdós ports pateixen importants restriccions al creixement al llarg de la
costa i projectes inacabats de millora d'accessos, fet que pot reduir la
seva competitivitat a mitjà-llarg termini.
• Disposen d'una bona connectivitat intermodal amb el seu Hinterland,
tant de Catalunya com de l'interior de la Península i França/Europa, i tenen
una excel·lent imbricació amb l'activitat econòmica a través dels
desenvolupaments logístic-industrials en sòl portuari i en zones annexes.
Operativa
• Presenten una quota ferroviària creixent del 4,9% a Tarragona i 7,5% a
Barcelona (15% en el tràfic de contenidors, amb perspectiva d'assolir el
28,6% l'any 2050).
• Els seus principals operadors i usuaris tenen reclamacions pendents en
aspectes com l'operativa 24/7, la manca d'oferta Ro-Ro amb Balears i Itàlia
en període d'estiu, la integració de PCS en ambdós ports o la simplificació i
digitalització administrativa.

• Quines actuacions de sòl/infraestructures a Catalunya s'hauria de
promoure activament per part de les Autoritats Portuàries, si bé amb
diferents models de participació (accionariat, gestió, etc.)?
⁃ Terminals intermodals (Vilamalla-Empordà, La Llagosta, etc.).

⁃ Desenvolupaments logístics (Logis Empordà, CIM el Camp, etc.).
• Com es pot potenciar des de l'Estratègia Logística una major participació
del transport ferroviari en el transport terrestre dels ports?
• Què es podria fer per aconseguir operativa de Ports 24/7 (a terminal,
duana, etc.) tal i com reclama el sector?
• Es poden o cal plantejar des de l'Estratègia Logística iniciatives per una
major participació dels Ports de la Generalitat en el volum de
mercaderia portuària moguda a Catalunya?
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Entorn competitiu general

Catalunya

• A Catalunya 2 aeroports van gestionar càrrega el 2019: Barcelona - El
Prat, amb 177.270 ton i Girona - Costa Brava amb 78 ton. La càrrega a
Girona ha baixat des de les 133 ton del 2018. A Barcelona ha crescut des
del 2015 per la forta obertura de rutes intercontinentals. El principal
origen-destinació és Àsia (37%).

• Quines possibilitats s'han de considerar a l'Estratègia Logística de
Catalunya per propiciar una major i òptima coordinació entre agents del
sector de la càrrega aèria a Catalunya (Barcelona Air Freight Community
de BCL, Comitè de Desenvolupament de Rutes de Barcelona, etc.) per
promocionar conjuntament el seu desenvolupament a Catalunya?

• En 2019 el ritme de creixement es va reduir al 2,5%, Barcelona va cedir a
Saragossa la seva 2ª posició històrica d'aeroports amb major càrrega de
l'Estat Espanyol, ja que aquesta té una estratègia de vols de càrrega purs
mentre al Prat gran part de la càrrega es transporta en celler (74%).

• Com es pot, sobre la base d'aquesta coordinació, atreure companyies de
càrrega pures que optin per posicionar a Catalunya el seu hub de càrrega
pel Sud d'Europa?

• Els seus volums estan molt lluny del potencial de càrrega teòrica que
hauria de generar el teixit productiu de Catalunya, i més comptant amb
importants sectors com el tèxtil, automoció i farmacèutic-químic.
Infraestructures i sòl
• El sector reclama actuacions com la millora dels accessos terrestres per
camions al Port i altres desenvolupaments logístic-industrials (CZF, ZAL,
Mercabarna, CIM Vallès), la millora del PIF de l'aeroport o l'eliminació del
ramal de Rodalies que creua la terminal de càrrega.
• Aena va anunciar el 2018 un ambiciós pla immobiliari a 20 anys amb el
qual treia a mercat 328 ha de terres comercialitzables, amb 75 ha
destinades a càrrega aèria / e-commerce i 58 ha a usos logístics.
Operativa
• Al Prat no hi ha una companyia líder com a altres aeroports de càrrega,
no obstant, destaquen Qatar Airways (12,4%) i Emirates (11,8%).
• La Barcelona Air Freight Community (englobada dins de Barcelona
Catalunya Centre Logístic - BCL) juga un important paper en la promoció
i modernització del sector de càrrega aèria a Catalunya.
• Des del sector es reclama potenciar la càrrega als aeroports secundaris
per donar més opcions d'atreure companyies de càrrega pures i
descongestionar el Prat, agilitzant la distribució a Catalunya.

• Quines opcions hi ha d'influir en el desenvolupament de rutes
intercontinentals de passatgers des del Prat a destins d'interès per les
exportacions/importacions de càrrega aèria des de/a Catalunya?
El Prat
• Com es pot des de l'Estratègia Logística aprofitar l'oportunitat que planteja
el masterplan immobiliari de l'Aeroport El Prat per generar un projecte
de territori que no sigui especulació immobiliària pura?
(p. ex., acció coordinada dels diferents agents públics-privats per atraure
operadors/carregadors multinacionals que aprofitin l'avantatge competitiu
que atorga la connexió per terra, mar i aire per implantar la seva base
operativa al sud/est d'Europa, i amb això reforçar la seva permanència a
mig-llarg termini i la seva disposició a pagar rendes més altes).
• S'hauria de considerar a l'Estratègia Logística de Catalunya actuacions per
millorar la connexió viària de l'aeroport amb el Port i els principals
desenvolupaments logístic-industrials del seu entorn?
Aeroports secundaris
• Com pot recolzar-se des de l'Estratègia Logística el desenvolupament de la
càrrega aèria als aeroports secundaris de Catalunya? I per identificar
usos complementaris de l'aeroport de Lleida-Alguaire?
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Oferta (de sòl i naus logístiques a Catalunya)

Oferta-demanda

• Hi ha diferents agents (públics i privats) a Catalunya que promocionen i
gestionen sòl logístic-industrial. Manca una planificació conjunta pel sòl a
desenvolupar; resulta difícil quantificar el sòl ja disponible que sigui apte
per T&L, si bé s'estima al voltant de 10 milions de m2.
• l'oferta de sòl s'estructura principalment al Corredor Mediterrani, i en
menor grau, al voltant de l'Eix Transversal i a l'Eix de l'Ebre.
• Hi ha una pronunciada saturació/escassedat de sòl apte a l'entorn de
l'AMB, que deriva a situacions com: gran interès per les poques noves
bosses de sòl (p. ex., El Prat), interès creixent per la reconversió de sòl
industrial (p. ex., CZF), o els primers projectes de naus multinivell.
• Els desenvolupaments actuals presenten un bon nivell d'integració amb
les principals infraestructures, el territori i l'activitat productiva.
• l'oferta tradicional de les CIM ha estat més centrada en el transport i
requereix d'adaptació a les noves demandes logístiques (p. ex.,
dimensions).
Demanda (de sòl i naus logístiques a Catalunya):
• Es concentra principalment a l'AMB (≈alta rotació) i entorn de Tarragona,
Lleida i Girona (≈rotació mitjana-baixa); existeixen àmbits de gran
especialització (Vallès, Baix Llobregat, Penedès i Alt Camp).

• Què caldria fer per disposar de sòl/naus adients (dimensions, logísticaindustrial, etc.) als pols de “gran” desenvolupament (AMB i corona
Tarragona-Lleida-Girona)? S'ha de promoure una acció conjunta d'agents
públics i privats per desenvolupar noves bosses de manera àgil i flexible?
Pot afrontar-se una reconversió de sòl industrial a logístic-industrial que
sigui “eficient”?
• Com es pot incentivar la demanda d'activitat logística-industrial als àmbits
de “menor” desenvolupament (eix Transversal i Ebre) però amb
capacitat de sòl i infraestructural? Es pot potenciar des del sector del T&L
la consolidació d'àmbits d'activitat productiva clau i susceptibles de generar
models clúster més lligats al territori?
Promoció pública-privada
• Com es pot millorar el nivell de col·laboració entre agents públics de
desenvolupament de sòl logístic-industrial (CIMALSA, Incasòl, Autoritats
Portuàries, Aena, Adif, etc.) i privats (promotors logístics, operadors,
carregadors, etc.) per anticipar les necessitats i desenvolupar de manera
àgil i ajustada en cost?
Model CIMALSA

⁃ CIMALSA: el benchmarking de la UE permet preveure una bona
absorció dels centres planificats fins 2030.

• Quin rol poden jugar les CIM-Logis (existents i futures) per tal de cobrir la
demanda insatisfeta dels pols de gran desenvolupament? La connexió
intermodal és un aspecte prou valorat i diferencial?

⁃ Ports-Aeroports: Els nous desenvolupaments al Prat i al Port de
Tarragona han despertat un important interès en el mercat.

• Caldria revisar el concepte/disseny de les CIM-Logis per adaptar-ho a les
necessitats de la logística moderna (dimensió, hibridació, etc.)?

⁃ Privat: presenta una absorció bruta mitjana en el període 2009-19
d'uns 450.000 m2/any que podria mantenir-se a mitjà-llarg termini.

• Caldria o es podria plantejar una revisió del model CIMALSA (a nivell
societari, negoci, comercial, etc.) per una promoció més flexible de sòl i
naus logístiques a Catalunya? Quin nou paper poden/haurien de jugar els
promotors privats en aquest model? Es poden combinar actuacions amb
diferent grau de participació privada (p. ex., menor en la planificació i
desenvolupament però total en la gestió), o escala (des de CIM de diverses
hectàrees a parcel·les/naus puntuals), etc.?

• En termes d'absorció futura de sòl logístic:

• La demanda es veu influïda per les noves tendències com les megaparcel·les, la hibridació logística-industrial per incrementar l'eficiència,
l'augment de l'e-commerce, etc.
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Existeixen nombrosos models de desenvolupament i gestió d'infraestructures,
sòl i serveis de T&L en funció del grau de participació públic-privat. A
Catalunya i al seu Hinterland es poden trobar diversos exemples d'aquests
models dels quals es pot obtenir lliçons i pràctiques per futurs projectes.

Intercanvi d'experiències

Es disposa d'una oferta integral de serveis a la mercaderies, vehicles,
empreses, treballadors i usuaris en les diferents infraestructures i
instal·lacions de T&L. En aquest sentit, el sector reclama més i millors serveis
per l'activitat logística a terminals intermodals.
Catalunya disposa d'un potent teixit empresarial, gràcies a la seva
important activitat productiva i exportadora, que necessita del sector del T&L
per créixer i ser eficient. Malgrat això, és un teixit que encara presenta un
elevat nivell d'atomització i de subcontractació, així com una forta presència
de grups internacionals entre les empreses líders. La forta tendència cap a la
integració vertical produirà canvis rellevants en els propers anys.
l'existència de professionals suficients i amb nivells de formació adequats
és clau en la decisió d'implantació de les empreses. A Catalunya el nombre
d'empleats en logística ha anat perdent pes respecte els de la indústria; una
de les grans preocupacions és la falta de conductors de camió. D'altra banda,
la forta irrupció de les noves tecnologies en T&L està obligant a una adaptació
permanent dels cicles formatius i al consegüent reciclatge dels professionals.
La irrupció de les noves tecnologies en T&L és un fenomen imparable i que
expulsarà als agents públics i privats que no sàpiguen adaptar-se. Per part de
les empreses, cal una creixent formació del personal a tots els nivells i un
increment de la capacitat financera d'inversió en desenvolupament tecnològic.
Per part de l'administració, s'ha de destacar la necessitat d'invertir en
digitalització i estandardització de procediments administratius de tot tipus. En
aquest sentit, duanes i PIF presenten una baixa productivitat, llastrant la seva
competitivitat.
Finalment, és necessari reforçar la imatge del sector davant la societat,
explicant els importants beneficis i impactes positius que l'activitat genera, per
tal de propiciar temes com una major acceptació per part de les
administracions locals dels desenvolupaments de T&L o atreure cap al sector
força laboral i talent.

• Com es pot potenciar des de l'Estratègia Logística el model de fòrums de
debat tipus Think-Tank en els quals es poden compartir experiències del
sector en desenvolupament i gestió d'infraestructures, sòl i serveis de T&L?
• Com es pot aprofitar el reconeixement i estructura organitzativa que s'ha
anat generant durant anys BCL - Barcelona Catalunya Centre Logístic?
Modernització i millora competitiva
• S'ha de promoure des de l'Estratègia Logística un pla de suport a les
noves tecnologies i transformació digital en el sector del T&L a Catalunya,
cobrint plans de formació, plans de finançament/desgravació, etc.?
• Com es pot, en base a aquest pla, potenciar/accelerar la implantació de
l'administració electrònica i l'estandardització de procediments
administratius en el sector a Catalunya?
• Com poden aquests avenços traslladar-se als PCS dels ports de Barcelona i
Tarragona?
• Des del sector a Catalunya (agents públics i privats), s'ha de ser més actiu
en la involucració en iniciatives europees com la DGTL (Digital Transport
and Logistics Platform)?
Imatge sectorial i atracció de talent
• Es percep la necessitat/oportunitat de dissenyar un Pla de Comunicació
sectorial amb el que difondre de manera integrada i coordinada els
beneficis i impactes positius del sector a Catalunya?
• Quines necessitats imperioses presenta el sector per a concretar els
destinataris, missatges, canals, etc. d'aquesta comunicació en el curt
termini?
(p. ex., major acceptació dels desenvolupaments de T&L per part de les
administracions locals, atraure talent i en concret, conductors al sector).
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1. ANTECEDENTS

1.3.- Conclusions de l'anàlisi i diagnòstic

Benchmarking
de Plans Territorials

ELEMENTS RELLEVANTS ANALITZATS
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Col·laboradors:

1. ANTECEDENTS

1.3.- Conclusions de l'anàlisi i diagnòstic
Benchmarking
de Plans Territorials

CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI

REFLEXIONS PER LA DEFINICIÓ ESTRATÈGICA

Referència general

Agència Catalana i Llei del sòl

• Es constata una aposta generalitzada per realitzar una Planificació activa
del sector del transport i la logística a tots els àmbits territorials.
• En general, hi ha consens en l'oportunitat d'actuar de manera integrada i
coordinada sobre quatre pilars fonamentals: infraestructures, sòl, serveis
i teixit empresarial, els dos darrers inclouen aspectes com la formació,
noves tecnologies, promoció exterior, etc.
Referències a l'Estat Espanyol
• Algunes Comunitats Autònomes espanyoles disposen de models que
podrien servir de referencia per Catalunya: Andalusia, Aragó i Navarra.
• Entre les iniciatives no implementades encara a Catalunya, destaquen:
⁃ l'establiment d'una Agència de Transport i Logística territorial amb
competències suficients i amb vocació de representació dels agents que
operen en el territori, tant públics com privats.
⁃ La revisió de la Llei del Sòl pel reconeixement específic de la
singularitat i impacte dels nodes terrestres estratègics de transport i
logística, de manera que es pugui passar la seva tramitació i
desenvolupament de l'àmbit municipal al regional, i amb això, estalviar
en burocràcia, terminis i costos de tramitació.

Referències a la UE i la Mediterrània
• El benchmarking a la UE permet confirmar que Catalunya, amb 181 ha de
sòl brut de CTLs/CIMs desenvolupats el 2014, presentava un cert dèficit
en relació al potencial de mercat que indiquen les tones transportades a tot
Catalunya en aquell any. Aquest dèficit podria veure's compensat amb el
desenvolupament efectiu de las quasi 530 ha addicionals de sòl brut de
CTLs/CIMs planificades fins a 2030.
• Els territoris veïns han implantat o estan implantant plans més o menys
ambiciosos per potenciar el sector del transport i la logística des de
qualsevol dels seus punts de vista, el que pot suposar un benefici per
l'activitat exportadora/importadora de Catalunya.

• Hi ha interès/possibilitat de desenvolupar una Agència Catalana del
transport i la Logística en la qual recaiguin les competències i reptes
necessaris per una adient planificació, desenvolupament i coordinació del
sector a Catalunya?
(p. ex., interlocutor vàlid i de referencia davant el sector del T&L a
Catalunya i amb projecció nacional i internacional, fòrum de debat i
coordinació entre agents públics i privats del sector, capacitat efectiva per
influir i facilitar la planificació, desenvolupament i explotació de la xarxa de
nodes terrestres de T&L, influència en el disseny del marc regulador de
l'activitat, etc.)
Com es pot organitzar i on cal ubicar aquesta Agència per a que gaudeixi
de la visió/interlocució/competències necessàries davant dels principals
agents públics i privats del sector a Catalunya?
• Hi ha interès/possibilitat de modificar la Llei del sòl donant un
reconeixement supramunicipal als nodes estratègics de la xarxa terrestre
del T&L a Catalunya? Quina compatibilitat pot tenir aquest reconeixement
singular amb la figura dels Plans Directors Urbanístics (PDU) existents?
Projecció internacional
• Quina capacitat de promoció exterior (l'estat Espanyol, Europa,
internacional,…) podria/caldria assignar a aquesta Agència o organisme
equivalent? Podria liderar la captació i implantació de bases d'operació a
Catalunya per grans carregadors/operadors internacionals? I la concreció
de la relació i acords amb altres àmbits territorials estratègics?
• Quins aspectes hauria de cobrir un Pla específic de relació amb els àmbits
territorials estratègics per l'economia catalana?
(p. ex., intercanvi d'experiències i coneixement, identificar accions
comercials conjuntes, coordinar el disseny, planificació i desenvolupament
d'infraestructures d'interès estratègic comú, etc.)
• Quines accions de lobby cal fer des de la demanda per obtenir ajudes de
la UE pel transport de mercaderies? A quins estaments?
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Col·laboradors:

1. ANTECEDENTS

1.4. DAFO, Objectius i Reptes identificats
1.4.1. DAFO DEL SECTOR A CATALUNYA
De l'anàlisi realitzada en aquesta primera fase (treball de gabinet i de camp)
s'obtenen els aspectes més rellevants pel DAFO del Sector a Catalunya.

DEBILITATS

Concretar calendari execució.

• FERROCARRIL 

Incrementar fiabilitat i quota.

• CÀRREGA AÈRIA  Crear
hub per Cia. de càrrega pura.

• INFRAES 24/7  Suport

inicial fins a consolidar demanda.

• INFRAES GENCAT  Major
ús de ports i aeroports de la
Generalitat per a càrrega.

• SÒL (AMB)  Disposar en

• SERVEIS  Potenciar serveis
de valor afegit a la càrrega a
Terminals Intermodals.

• TRANSF. DIGITAL 

Començar per l'administració
electrònica.

• ATOMITZACIÓ  Potenciar
dimensió i lideratge d'operadors
catalans.

• PROFESSIONALS  Atraure
conductors i formar en Noves
Tecnologies.

• MARC REGULATORI 

• PES  Recuperar i incrementar la

Reconèixer la singularitat del T&L.

• IMATGE  Millorar-la per

concretar suports i atreure talent.

• COOPERACIÓ  Potenciar-la
entre agents públics.

• AGÈNCIA CATALANA 
Integrar competències en
aspectes hard-soft i coordinar
agents públics-privats.

AMENACES

• ACCESSOS PORTS 

• PORTS-AEROPORT 

Aprofitar el seu lideratge europeu
i mediterrani, i la bona integració
amb l'activitat econòmica

• AUTOP. FERROVIÀRIA 
Donar suport a un model que
aporta flexibilitat.

• SÒL (CAT)  Coordinar la

seva àmplia oferta de sòl amb les
grans infraestructures catalanes.

• SOLIDESA I DINAMISME
 Recolzar-se en la bona inèrcia
del sector i el seu teixit
empresarial.

• CARRETERA  Aprofitar i

incrementar la seva progressiva
aposta per la multimodalitat.

• APPs  Aprofitar la nombrosa
experiència en APPs en T&L a
Catalunya i el seu Hinterland.

• CIMALSA  Revisar i

actualitzar un model d'èxit en les
últimes dècades.

d'anticipar-se a la forta
competència de les cadenes
globals i les regions veïnes.

• CONTEXT GLOBAL 

Fomentar un sector amb resiliència
a les incerteses i inestabilitats
econòmiques i sociopolítiques.
curt-mig termini, efectes de
trencaments de subministrament.

• CORR MEDITERRANI 

OPORTUNITATS

FORTALESES

Optimitzar la gestió d'una xarxa
que és àmplia i ben connectada.

• COMPETÈNCIA  Ser capaç

• COVID-19  Minimitzar, en el

quantitat i disseny adient.

• XARXA INFRAES 

seva rellevància històrica en
l'economia catalana.

Reforçar els esforços col·lectius
per completar aquest eix clau en
forma i en termini.

• PÀRQUINGS SEGURS 

Canalitzar l'impuls de la UE per
concretar una xarxa a Catalunya
amb agents públics i privats.

• DEMANDA  Aprofitar la

fortalesa de la demanda de T&L a
Catalunya pels nous projectes de
sòl i infraestructures.
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• INV IMMOLOGÍSTIQUES
 Reconduir el creixent interès
dels inversors i promotors
logístics privats cap a nous
models APP amb agents públics
(CIMALSA, autoritats portuàries,
etc.).

• SECTOR CLAU  Posar en

valor la rellevància del sector per
la internacionalització de les
empreses catalanes, la
competitivitat dels seus clústers i
l'atracció de grups internacionals
(hub pel Sud-oest d'Europa).

Col·laboradors:

1. ANTECEDENTS

1.4. DAFO, Objectius i Reptes identificats

1.4.2. OBJECTIUS DE L'ESTRATÈGIA

1.4.3. REPTES PEL CURT-MITJÀ-LLARG TERMINI

CURT termini

Amb les EMPRESES
• Enfortir i dotar de competitivitat al Sistema de T&L, contribuint així a la
internacionalització de l'economia Catalana.

• COVID-19  Analitzar els seus impactes conjunturals i estructurals.
• SOSTENIBILITAT  Dissenyar un mapa d'indicadors sectorials i un
model d'implementació consistent amb Catalunya 2030.

Amb la SOSTENIBILITAT

• IMATGE  Dissenyar una campanya d'imatge que transmeti l'atractiu

• Configurar un Sector de T&L més eficient, multimodal i compromès
(territori i societat) per aconseguir la convergència amb els ODS.

i impactes positius del sector.

• AGÈNCIA CATALANA  Constituir una Agència Catalana de T&L
que uneixi visió amb capacitat d'implementació.

CURT-MITJÀ termini
• SÒL LOGÍSTIC  Buscar alternatives a la manca de sòl logístic a

l'AMB. Potenciar el desenvolupament en l'arc Tarragona-Lleida-Girona.

• TPT PER CARRETERA  Fomentar l'aposta del propi transport per
CARRETERA per la multimodalitat.

• COL·LABORACIÓ  Incrementar iniciatives de col·laboració entre
agents sectorials rellevants.

• APPs  Propiciar una major participació pública-privada en projectes
de sòl logístic. Revisar el model CIMALSA.

• NOVES TECNOLOGIES  Generalitzar les Noves Tecnologies i la
digitalització documental. Unificar PCS portuaris.

• EFICIÈNCIA  Promoure mesures d'eficiència en el transport:

44Tones, camions 25x25, trens >750m, reduir retorns en buit, etc.

• MARC REGULATORI  Definir un Marc Regulador que reculli la
singularitat del T&L: llei del Sòl, burocràcia actual, etc.

MITJÀ-LLARG termini
ESTRATÈGIA LOGÍSTICA DE CATALUNYA

• INFRAESTRUCTURES  Fomentar la integració de la xarxa:

Corredor Mediterrani, autopistes ferroviàries, pàrquings segurs, etc.

• TERRITORI  Vertebrar el territori des d'un sector del Transport i
Logística que potència models clúster d'activitat econòmica.
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Col·laboradors:

1. ANTECEDENTS

1.5. Tallers de contrast amb agents
1.5.1. TALLER AMB AGENTS PRIVATS
OBJECTIUS

ASSISTENTS

D’acord amb la planificació inicial dels treballs de redacció de l’Estratègia
Logística de Catalunya, s’organitza una Taula de Treball amb Agents Privats
per debatre les conclusions de l’informe d’Anàlisi i Diagnòstic amb la finalitat
de validar els resultats obtinguts, definir possibles línies mestres del nou Pla,
així com identificar àmbits d’actuació prioritaris.

Les següents persones van assistir a la taula de treball:

Empresa

Contacte

Agents Privats
CELSA

Carles Castán

ORGANITZACIÓ

BCL-Catalunya

Santiago Bassols

La sessió de treball es concreta en una reunió a les oficines de CIMALSA el dia
20-02-2020 amb la següent agenda:

SEAT

Manel Medina

TRANSPRIME

Jordi Espín

09:00-09:30

Benvinguda

WFS

Marc Grau

09:30-10:00

Introducció. Conclusions de la Fase I.- Anàlisi i Diagnòstic

FEAT

Josep Lluís Aymat

VIIA

Miguel de Sanjuan

10:00-11:30

Pensament “Divergent”
Discussió oberta sobre la situació del sector i les
conclusions detectades. → recollida d’idees mitjançant
notes individuals de cada agent

Transports Minguet

Domènec Espadalé

Suardiaz

Arturo Fernández

Grimaldi Logística

Juan Antonio Capilla

Pausa cafè → preparació de línies d’actuació a partir de les
idees exposades a les notes

Grupo Romeu

Bruno Serrano

IAS Handling

Beatriz Meléndez

Pensament “Convergent”
Identificació d'escenaris i línies estratègiques d’actuació →
debat i construcció de possibles línies

Merlin Properties

Gerard Crosa

Swissport

Victor Martorell

11:30-12:00
12:00-13:00

13:00-13:30

Resum i Conclusions

Responsables de l'Estudi i Equip Consultor
CIMALSA

Jordi Fornós

DELOITTE

Francisco Jiménez

DELOITTE

Sara Hernández

MCRIT

Efrain Larrea

MCRIT

Laura Pacheco

GPA

Javier Enebral

ESTRATÈGIA LOGÍSTICA DE CATALUNYA
Informe de Definició Estratègica | Pàgina 26

Col·laboradors:

1. ANTECEDENTS

1.5. Tallers de contrast amb agents

1.5.1. TALLER

AMB

AGENTS PRIVATS

PENSAMENT “DIVERGENT”: DISCUSSIÓ OBERTA

Element

Què falta?

Prioritats

Serveis

•
•
•
•
•

Manteniment polígons industrials
Pàrquings per a veh. ind.
Sostenibilitat i medi ambient
Transport públic a zones industrials
Involucrar administració

•
•
•

Duanes- serveis paraduaners (projecte duana EU)
Habitatge de lloguer proper per a la mà d’obra
Serveis 24/7

Personal, formació i
imatge

•
•
•

Política activa d’imatge del sector
Valoració social del sector
Personal qualificat

•
•
•
•

Mà d’obra – conductors de camions
Formació
Millorar competitivitat ciutats EU
Sumar agents públics

Noves tecnologies

•
•
•
•

Plataforma e-Freight integrada
Impacte canvi climàtic
Digitalització de processos
Infraestructura de telecomunicacions

•
•
•
•

Estàndards per a processos de duanes
Simplificar processos
Adaptació del teixit empresarial
Definir el combustible del futur

Infraestructures

•
•
•
•
•
•
•

FFCC per a curta distància
Coordinar els desenvolupaments logístics
Definir model energètic
Centre de càrrega aèria (Prat)
Accessos portuaris
Base FFCC La Llagosta
Millors freqüències a Tarragona

•
•
•
•
•

Regulació per a última milla (transport i emmagatzematge
Coordinació entre agents privats
Coordinació entre ports de Tarragona i Barcelona
C-14 / A-27 / B-40
Llançadores en FFCC cap a ports secs

Sòl

•
•
•
•

Regular el paper de l’administració municipal
Imatge territorial
Magatzems de segona línia especialitzats en aeri i portuari
Mecanismes àgils per a desenvolupament urbanístic

•
•

Planificació i desenvolupament de zones complementàries (serveis)
Agilitzar mecanismes

Marc regulatori

•
•
•
•

Control del dúmping laboral
Criteris òptims de Governança
Objectius clars - Visió
Coordinació electrònica entre agents

•
•
•
•

Unificar criteris
Agilitzar mecanismes
Marc comú de decisió
Agència única

Coordinació entre
agents

•
•

Processos administratius
Optimització càrrega i descàrrega

•
•

Agència única – canal per a comunicació i assessorament
Comunicació amb l’administració europea
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1. ANTECEDENTS

1.5. Tallers de contrast amb agents

1.5.1. TALLER

AMB

AGENTS PRIVATS

PENSAMENT “CONVERGENT”: PROPOSTES D'ACTUACIÓ
Infraestructures
•

Marc Regulatori

Connexió ferroviària d’àrees logístiques i industrials

Intermodalitat
•

Desenvolupar FFCC de curta distància

•

Impulsar la intermodalitat fent que el ferrocarril funcioni

•

Planificació de llançadores ferroviàries

Sòl
•

Parlar amb administracions pertinents per a modificar mecanismes de
regulació urbanística

Personal, Formació i Imatge

•

Millora dels processos duaners i paraduaners

•

Agilitzar i simplificar la burocràcia excessiva

•

Coordinació entre administracions – promotors/gestors – operadors
logístics

•

Document electrònic de transport comú eFTD

•

Plataforma duana europea única

Coordinació entre Agents
•

Grup de treball per al coneixement de les administracions

•

Agència catalana de transport i logística Pla d’acció per a potenciar la
intermodalitat

•

Millora formació logística

•

Grup de treball duanes – serveis paraduaners

•

Pacte per activar la bona imatge del conductor

•

Port 24/7

•

Pla d’acció per a incrementar el nombre de conductors

•

Pla d’acció 24/7

•

Formació a tots els nivells del transport i la logística
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Col·laboradors:

1. ANTECEDENTS

1.5. Tallers de contrast amb agents

1.5.1. TALLER

AMB

AGENTS PRIVATS

FOTOGRAFIES DE LA SESSIÓ
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1. ANTECEDENTS

1.5. Tallers de contrast amb agents

1.5.2. TALLER AMB AGENTS PÚBLICS
OBJECTIUS

ASSISTENTS

D’acord amb la planificació inicial dels treballs de redacció de l’Estratègia
Logística de Catalunya, s’organitza una Taula de Treball amb Agents Públics
per debatre les conclusions de l’informe d’Anàlisi i Diagnòstic amb la finalitat
de validar els resultats obtinguts, definir possibles línies mestres del nou Pla,
així com identificar àmbits d’actuació prioritaris.

Les següents persones van assistir a la taula de treball:

Entitat

Contacte

Càrrec

Agents Públics
Generalitat - Urbanisme

Ramon Marion

Cap Servei Acts Estrat.

ORGANITZACIÓ

Generalitat - Territori

Josep Maria Fortuny

Subdirector General

La sessió de treball es concreta en una reunió a les oficines de CIMALSA el dia
27-02-2020 amb la següent agenda:

INCASÒL

Antoni Sierra

CETMO

Alberto Palacios

Consultor senior

FGC

Oriol Juncadella

Director d’Operacions

Consorci Zona Franca

Montse Novell

Social Corporativa i ODS

APB

Jordi Torrent

Director d’Estratègia

APT

Genoveva Climent

Directora Comercial

LFP

Petros Papaghiannakis

Director General

LFP

Sònia Palomeras

Responsable Comunicació

AENA

Tomás Vázquez

Jefe Div. Desarr. Carga

Cambra de Comerç

Rubén López

Gabinet d’Estudis

Universitat de Barcelona

Ramon Tremosa

ATM

Sergi Martínez-Abarca

09:00-09:30

Benvinguda

09:30-10:00

Introducció. Conclusions de la Fase I.- Anàlisi i Diagnòstic

10:00-11:30

Pensament “Divergent”:
Discussió oberta sobre la situació del sector i les
conclusions detectades. → recollida d’idees i valoració
subjectiva mitjançant notes individuals de cada agent

11:30-12:00
12:00-13:00

13:00-13:30

Pausa cafè → preparació d’un gràfic de posicionament de
les diferents línies estratègiques possibles
Pensament “Convergent”:
Identificació d'escenaris i línies estratègiques d’actuació→
debat i construcció de possibles línies d’actuació

Resum i Conclusions

Cap de transport públic

Responsables de l'Estudi i Equip Consultor
CIMALSA

Enric Ticó

CIMALSA

Jordi Fornós

CIMALSA

Simó Batlle

DELOITTE

Francisco Jiménez

DELOITTE

Sara Hernández

MCRIT

Efrain Larrea

MCRIT

Laura Pacheco

GPA

Javier Enebral
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Col·laboradors:

1. ANTECEDENTS

1.5. Tallers de contrast amb agents

1.5.2. TALLER

AMB

AGENTS PÚBLICS

PENSAMENT “DIVERGENT”: DISCUSSIÓ OBERTA
Element
General

Què falta?
•
•

Prioritats
•

Visió de la perifèria
Com potenciar l’eix Lleida-Castelló

•
•

Serveis

•
•
•
•
•

Teixit empresarial

•
•

Personal, formació i
imatge

Noves tecnologies

•
•
•

•
•

Potenciar transport ferroviari de curt recorregut amb alta rotació
(ex.: AUTOMETRO)
Equilibri de costos
Tendències globals geopolítica: escenaris disruptius vs bussiness as
usual.
Rol central dels OL nacionals i internacionals que donen serveis de
valor afegit a les empreses i sectors (químic, automoció,...)
Logística inversa
Tenir en compte les necessitats de les empreses ja establertes a
Catalunya com les que es podrien captar.
Menció al saló internacional de la logística i a BCL com instruments
de reputació i formació (SIL/BCL)
Analitzar possibles clients pel sector ferroviari
Marc jurídic laboral estable
Creació per part de la Generalitat de nous currículums formatius de
professionals de logística
Formació per conductors àmbit urbà que es moguin amb modes
“soft” (bicis...) especialment en temes de seguretat

Visió de futur i planificació quin tipus d’activitat volem tenir a
futur i on té sentit desenvolupar-la. On s’ubicarà la demanda
futura?
Catalunya HUB del sud-est d'Europa

•

Donar valor al teixit logístic amb serveis dedicats als clústers
industrials

•

Potenciar activitat d’operador multimodal, reconvertir el sector
del transport per carretera.
Protegir els clústers/empreses ja implantades
Aprofitar la recolocalització empresarial i el canvi de model (ecommerce)

•
•

•
•

•
Transició ecològica: vehicles elèctrics.
•
Beneficis/perjudicis mediambientals com a input d’ACB (ferrocarril vs
altres modes)
•

Formació: nous graus formatius
Campanya d’imatge: Missatge potent per millorar imatge sector

Digitalització del sector
Promoure la digitalització dels aparcaments de camions a nivell
autonòmic a partir dels treballs ja realitzats (web o plataforma
amb info. de places i característiques), difusió
Plataforma e-CARGO comú a tots els modes
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PENSAMENT “DIVERGENT”: DISCUSSIÓ OBERTA

Element

Què falta?
•
•

Infraestructures

•
•
•
•

Sòl

Marc regulador

Oferta ferroviària: apartadors
Terminals intermodals per acabar: Granollers, la
Llagosta i Penedès (Protocol Fomento-Generalitat per
la gestió de les terminals ferroviàries)
Connexió deficient amb França via ferrocarril
Sinergies amb regions properes: Aragó i Sud de França
(ferrocarril)
Millorar la infraestructura ferroviària
Disposar mapa de tots els apartadors ferroviaris
existents

•
•
•

Com potenciar l’eix Lleida-Castelló
Oferta sòl logístic-industrial
Preu del sòl vs serveis oferts a aquell preu

•
•
•

Logística inversa
Plataformes tecnològiques, funció?
Introduir uns nous plans urbans o supramunicipals a
realitzar: Plans Logística Urbana (PLU); actualment els
PMUS recullen poca informació de la DUM.
Enfocament sostenibilitat (emissions, coordinació amb
iniciatives mediambientals, ...)
Context supranacional, “Green Deal”: 75% de les
emissions del transport han de ser reduïdes, fomentat
el ferrocarril i navegació interna.

•
•

Coordinació entre
agents

Prioritats

•
•

Potenciar sinergies territorials (vertebració)
Promoure l’ampliació de l’actual TSL (taula sector
logística de la RMB) a l’àmbit autonòmic o provincial
com a pas previ de l’Agència Catalana de T&L

•
•
•

Connexió ferroviària ample UIC a tots els centres logístics i ports.
Potenciar la capacitat de tràfic en xarxes ferroviàries i ferroportuàries
Identificació de la demanda potencial client final al transport ferroviari
Els ports comercials plantegen a les seves estratègies que estan arribant als
seus màxims de creixement mentre que altres ports mediterranis es plantegen
créixer molt més
Creixement dels ports i aeroports a llarg termini (vols més llargs?)
Autopista ferroviària com a solució flexible
Acabar el corredor mediterrani

•

Desenvolupament de sòl logístic de grans parcel·les (50.000m2) a l’AMB.

•
•
•

Marc competitiu ferroviari
Modernitzar la llei del sòl (els plants territorials són del 2010)
Modificació de la llei del sòl per accelerar els tràmits urbanístics dels projectes
estratègics
Regular la reconversió del sòl
Lobby a Europa: marc regulador i línies d’ajuda
Desenvolupar una Llei del Sector Logístic: activitat, sòl, fiscalitat...

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Alinear tots els agents en l’estratègia de futur
Col·laboració Catalunya-Occitània (Proj. Trails)
Missatge potent: Catalunya com a ubicació competitiva en termes logístics
Col·laboració amb “altres economies” (València, Aragó, Sud de França).
Transformar el discurs de competitiu a col·laboratiu
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PENSAMENT “CONVERGENT”: PROPOSTES D'ACTUACIÓ
Personal, Formació i Imatge

Innovació i Transformació Digital
•
•

Potenciar la innovació al sector

•

Formació dels agents públics i privats implicats

Digitalització de la logística (tràmits/ taula...)

•

Creació de graus formatius adaptats a les característiques del sector de la
logística

Imatge
•

Pla d’acció d’imatge per la logística

•

Atractiu logístic de la regió per l’inversor

Teixit Empresarial

Sostenibilitat

•

Identificar sinergies d’operadors ferroviaris amb clients finals

•

Actuacions a ports i aeroports per tal de satisfer la demanda futura i
ampliar el mercat, atraure inversions d’alt valor afegit

•

Estratègia mediambiental

•

Relacions internacionals: Catalunya-Occitània

•

Descarbonització

•

Lobby UE

Infraestructures

Coordinació entre Agents

•

Finalització del corredor mediterrani, connexió ample UIC

•

Cooperació entre agents

•

Connexions capil·lars amb centres logístics, ports, ...

•

Coordinar les diferents administracions públiques. Gestió alineada

•

Implantació trens regionals transfronterers

•

Eliminació de colls d’ampolla a línies ferroviàries i a ports

Intermodalitat
•
•

Marc Regulatori
•

Pla de comunicació

•

Legislació de la logística (Llei del sector): regularització, seguretat...

•

Agilitzar la regulació normativa del sòl – flexibilitat i adaptació de la llei
del sòl

•

Reducció dels costos administratius

•

Regulació de la DUM en elements de planificació locals i supramunicipals
(Desenvolupar Plans de Logística Urbana)

•

Promoure el tren i la cooperació entre carretera-tren
Estructurar el sector per carretera i configurar la figura del operador
multimodal
Eliminació dels colls de botella en la cadena ferroviària intermodal i
adaptar el servei a la demanda.

Serveis
•
•

Ampliació de l’horari d'apertura de les terminals i duanes als ports
Desenvolupament del centre logístic Vilamalla
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1.5.3 TALLER AMB AGENTS PÚBLICS I PRIVATS
OBJECTIUS

ASSISTENTS

D’acord amb la planificació inicial dels treballs de redacció de l’estratègia
logística de Catalunya, s’organitza una taula de treball amb agents públics i
privats per debatre les línies estratègiques identificades i així procedir al seu
desenvolupament posterior en fitxes individuals i detallades.

11:30-13:00

Càrrec

Agents Públics
Ramón Vázquez

President

A.P. Barcelona

Santiago Garcia-Milá

Dir.Gr.Adj Estrat&Com

A.P. Barcelona

Jordi Torrent

Dir. Estrategia

A.P. Tarragona

Genoveva Climent

Dir. Comercial

A.P. Tarragona

Pau Morales

Coordinador Comercial

CETMO

Alberto Palacios

Dir. Tècnic

Consorci Z.Franca

Pere Navarro

Delegat

Presentació de la proposta de definició d’estratègies i
accions

FGC

Carles Casas

Dir. Planif. Estrat i Prosp.

GC–Infra,Tptes&Mob

David Saldoni

Dir.Gral Transp&Mob

Discussió oberta sobre la definició de les línies estratègiques

GC–Infra,Tptes&Mob

Sara Hernandez Martin

Resp. Tècnica

GC–Infra,Tptes&Mob

Xavier Catarineu

Ass. Secr. Infra&Mob

GC–Infra,Tptes&Mob

Santi Ribas

Subd.Gral. Planif&Tecn

GC–Infra,Tptes&Mob

Javier Flores Garcia

Dir.Gral Infr.Mobilitat

GC–Infra,Tptes&Mob

Laia Mercadé

Resp.Ord.Transp.Carr.Log

GC–Urbanismo

Elisabet Cirici i Amell

Dir. General

GC–Urbanismo

Josep Armengol Tatje

Dir.Gral. Terr.Action

LFP

Jean-François Pescador

LFP

Sònia Palomeras Giralt

Degut a les restriccions imposades per l’epidèmia del COVID19, la sessió de
treball es realitza de forma telemàtica el dia 23-06-2020 amb la següent
agenda:

11:15-11:30

Contacte

ACTE

ORGANITZACIÓ

11:00-11:15

Empresa

Benvinguda i introducció

13:00-13:30

Revisió i priorització de les línies estratègiques

13:30-13:45

Agraïments i tancament
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I

ASSISTENTS

Empresa

Contacte

Empresa

Càrrec

Contacte

Càrrec

Agents Privats

Comissió Mixta

Alfil Logistics

Jaume Bonavia

Dir. General

CIMALSA

Enric Ticó

CIMALSA

BCL

Santiago Bassols

Dir. General

CIMALSA

Jordi Fornós

CIMALSA

Simó Batlle

CIMALSA

BEST - Sinergy

Pablo Garcia Per

Dir. General

CIMALSA

CELSA

Carlos Castán

Dir. Planif&Logística

CIMALSA

Fina Jarque

CIMALSA

EDULLESA

Irene Marques

Gerente

GC-Transp&Mob

Josep Fortuny

Sub.Dir.Gral. Ord. Transp

FEAT (Carret)

José Luis Aymat

Director

GC-Industria

Belén Tascón

Dir.Gral. Industria

IAS Handling

Ricardo Bagen

Executive Director

Acció

Roger Costa

Gerente Promo. Internac.

Merlín Properties

Javier Inchauspe

Dir. Logística

Acció

Asun Mayoral

Resp. Localiz. Empres.

Merlín Properties

Gerard Crosa

Dir. Logística Cataluña

Equip consultor

Suardiaz Logistics

Arturo Fernandez

Director

Transports Minguet

Domènec Espadalé

Socio

Deloitte

Francisco Jimenez

Director Tpt,Log&Mov

TRANSPRIME

Jordi Espín Vallbona

Gerente

Deloitte

Sara Hernanez

Gerente Tpt,Log&Mov

Deloitte

Monica lopez

Consultora Tpt,Log&Mov

Mcrit

Efrain

Director Tpt&Log

Mcrit

Laura Pacheco

Consultora Tpt&Log

GPA

Jaume Adrover

Dir. General

GPA

Javier Enebral

Consultor Carga Aérea

KNIL

Josep Grau

Socio
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I

PRIVATS

ELEMENTS DEBATUTS
Governança
• Manca coordinació entre agents
• La nova Agència Catalana del transport i la logística és una bona
oportunitat per a unir tots els agents i que es treballi en la mateixa
direcció

Transició Energètica
• Cal incloure la sortida dels combustibles fòssils en la planificació a mitjà i
llarg termini
• Introducció de plaques solars de forma generalitzada
• Implantació de punts de subministrament de combustibles alternatius

Imatge
• Cal millorar la projecció internacional de Catalunya com a node logístic
• És necessari tenir un projecte únic de país del que la logística en formi
part

Sòl Logístic
• Oferta escassa per a noves implantacions
• La normativa urbanística no està adaptada a les necessitats del mercat:
major alçada de naus, multinivell, majors dimensions

Infraestructures
• Molts elements del corredor mediterrani encara no tenen ni un calendari
tancat ni una proposta tècnica concreta
• Resulta prioritari definir aquests projectes mancants per a disposar d’un
corredor acabat el més aviat possible
• Necessitat de definir les funcions i la Governança de les terminals de La
Llagosta/Granollers i Morrot
• Calen àrees de descans segures per a conductors

Futur de la Mobilitat
• Cal tenir en compte el creixement de la mobilitat personal elèctrica
• Implantació del transport autònom

Digitalització
• La digitalització del transport i la logística s’ha d’accelerar per a permetre
una operativa 24/7 i donar accessibilitat i visibilitat a les dades
• Cal desenvolupar un PCS comú entre APT i APB

Component Territorial
• Cal reforçar el sector logístic més enllà de la RMB.
• El Camp de Tarragona i l’entorn de la ciutat de Lleida s’identifiquen com
a localitzacions amb molt potencial de desenvolupament
• És necessària una bona coordinació entre els diferents ens públics per fer
un desenvolupament eficient d’infraestructures i sòl logístic
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2. DEFINICIÓ ESTRATÈGICA

2.1. Premisses i objectius
2.1.1. PREMISSES

2.1.2. OBJECTIUS

La definició de l’Estratègica Logística de Catalunya i el seu Pla d’Acció 20212025 per la implementació a curt-mitjà termini s’han desenvolupat tenint en
compte les següents premisses bàsiques:

Per la concreció de l’Estratègia Logística de Catalunya, s’estableixen dos nivells
d’objectius:

L’ESTRATÈGIA LOGÍSTICA de Catalunya...

Objectius ESPECÍFICS pel Sector

• SUMA  … no pretén substituir estratègies vigents d’AGENTS públics o

privats del sector, sinó sumar-s’hi, tot aportant una visió de SECTOR més
àmplia i una major vocació de compromís amb el TERRITORI a
Catalunya.

• COOPERACIÓ  … ha estat definida a partir d’un ampli procés

consultiu amb els principals agents del sector, amb el convenciment de
que la seva implementació només podrà reeixir si hi ha una cooperació
honesta i proactiva entre els diferents agents públics i privats a
Catalunya.

Propiciar “a dins” del sector del transport i la logística:

• AGENTS  Més coordinació i cooperació.
• TEIXIT EMPRESARIAL  Àmplia modernització i competitivitat.

• INFRAESTRUCTURES  Òptima integració i funcionalitat.
• SÒL  Desenvolupament àgil i funcional.
• SECTOR  Impuls generalitzat de la imatge i pes específic.

Objectius GENERALS per a Catalunya

El PLA D’ACCIÓ 2021-2025...

Propiciar “a través” del sector del transport i la logística ....

• GUIA  … vol recollir, endreçar i detallar les principals necessitats

identificades durant la fase d’Anàlisi i Diagnòstic, i que ja han estat
contrastades amb els mateixos agents del sector del T&L a Catalunya,
així com sistematitzar les possibles actuacions a curt-mitjà termini
enfront aquestes necessitats, fent de Full de Ruta pels propers 5 anys
tant per als agents identificats com a responsables directes i indirectes
de la seva implementació, com pel Sector del T&L a Catalunya en
general.

• EMPRESES  Major competitivitat i internacionalització.
• TERRITORI  Major nivell de vertebració i permeabilitat.
• SOSTENIBILIDAD  Major garantia d’acompliment dels ODS.
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2. DEFINICIÓ ESTRATÈGICA

2.2. Visió i Línies Estratègiques
2.2.1. VISIÓ

2.2.2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES

En base a les premisses i objectius estratègics identificats, es defineix la
següent Visió de l’Estratègia Logística de Catalunya:

Per desenvolupar de manera adequada els objectius i la visió estratègica
definits, s’han identificat un seguit de projectes i mesures concretes que
s’agrupen en cinc grans línies estratègiques.

VISIÓ
Configurar un SECTOR del transport i la logística a Catalunya
més competitiu, amb resiliència i sostenible....
.... des d’un

Competitivitat del

TEIXIT EMPRESARIAL

GOVERN que mobilitzi de manera eficient i “transversal”

les seves competències i capacitats
en matèria normativa, de planificació i executiva....

Coordinació, regulació i
promoció del SECTOR

.... i mitjançant una òptima i fluida coordinació
d’AGENTES sectorials, tant públics com privats.

Agilitat del desenvolupament
de SÒL logístic/intermodal

Funcionalitat de la Xarxa
d’INFRAESTRUCTURES

Aposta decidida per la

SOSTENIBILITAT
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2.3. Síntesi del Pla
2.3.1. PROJECTES PRIORITARIS
Cadascuna de les 5 Línies Estratègiques identificades es desenvolupa en un
total de 19 projectes i 61 mesures concretes que s’han identificat i
contrastat amb els agents del sector durant l’execució de la Fase I d’Anàlisi i
Diagnòstic.
A continuació s’enumeren i prioritzen els projectes definits per la concreció de
les diferents línies estratègiques.

El grau de prioritat assignat als diversos projectes depèn de dues variables
fonamentals:
•

La seva importància relativa

•

La seva facilitat/viabilitat d’execució en el temps

Així, un projecte pot tenir una prioritat molt alta per la seva gran importància,
per la seva fàcil execució o per una combinació d’ambdós factors.

Coordinació, regulació i
promoció del SECTOR

TEIXIT EMPRESARIAL

Competitivitat del

Agilitat del desenvolupament de
SÒL logístic/intermodal

Funcionalitat de la Xarxa
d’INFRAESTRUCTURES

SOSTENIBILITAT

Aposta decidida per la

P.1. Coordinació

P.5. Context sòcio-econòmic

P.9. Àrea Metrop. Barcelona

P.12. Valor afegit

P.15. Agenda 2030

P.2. Imatge

P.6. Formació i ocupació

P.10. Cimalsa-Incasòl

P.13. Integració

P.16. Intermodalitat

P.3. Promoció Exterior

P.7. Noves Tecnologies

P.11. Corredors Clau

P.14. Capacitat

P.17. Territori

P.4. Marc Normatiu

P.8. Competitivitat

P.18. Flota
P.19. DUM

Prioritat:

Mitjana

Alta

Molt Alta

Cadascuna de les 5 Línies Estratègiques identificades es
desenvolupa en un total de 19 projectes i 60 mesures concretes
que s’han identificat i contrastat amb els agents del sector durant
l’execució de la Fase I d’Anàlisi i Diagnòstic.
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2.3.2. MESURES DE DESENVOLUPAMENT
Prioritat

Línia Estratègica / Projecte/ Acció
I.- Coordinació, regulació i promoció del SECTOR
P.1.- Impuls a la COORDINACIÓ públic-privada a nivell Catalunya
- Concreció de PROJECTES DE COOPERACIÓ entre agents públics i privats
- Anàlisi del potencial d'una AGÈNCIA CATALANA de Transport i la Logística (T&L)
- Potenciació del CONSELL ASSESSOR per a la Internacionalització de la Logística
P.2.- Potenciació de la IMATGE sectorial
- Implementació d'una CAMPANYA d'imatge destinada a empreses i ciutadania
- Elaboració i difusió d'un Informe d'IMPACTES positius i ATRACTIUS del sector
P.3.- Suport a la PROMOCIÓ EXTERIOR del sector
- CAMPANYA de promoció de Catalunya com a node de transport i logística
- Captació d'un HUB de càrrega aèria pel Sud-Est d'Europa
- Coordinació i cooperació amb les REGIONS VEÏNES
- Consolidació del Lobby davant la UNIÓ EUROPEA
P.4.- Adaptació del MARC NORMATIU a la singularitat del T&L
- Adaptació de la LLEI DEL SÒL per a una promoció més àgil de sòl logístic
- Pautes per l’homogeneïtzació del Marc Normatiu de la DUM
- Marc General d'ACTIVITAT/INFRAESTRUCTURES focalitzat en mercaderies

MOLT ALTA
Mol t a l ta
Al ta
Mi tja na

MOLT ALTA
Mol t a l ta
Al ta

ALTA
Mol t a l ta
Mi tja na
Mi tja na
Mi tja na

ALTA
Al ta
Mi tja na
Mi tja na

Línia Estratègica / Projecte/ Acció
II.- Competitivitat del TEIXIT EMPRESARIAL
P.5.- Guia davant un incert CONTEXT SOCI-ECONÒMIC global
- Anàlisi d'impactes del COVID19 i benchmarking d'accions dutes a terme
- Anàlisi d'amenaces i oportunitat de la crisi de l'AUTOMOCIÓ
- Anàlisi d'impactes de la guerra d'ARANZELS i el BREXIT en el sector
- Anàlisi d'amenaces i oportunitats de la RELOCALITZACIÓ productiva
P.6.- Reforç de la FORMACIÓ i OCUPACIÓ en el sector
- Pla per l'increment de l'oferta de CONDUCTORS
- Necessitat de GRAUS i ESPECIALITATS formatives
P.7.- Promoció de les NOVES TECNOLOGIES
- Establiment de LÍNIES D'AJUDA per la promoció de les noves tecnologies
- CAMPANYA de promoció de Digitalització i Noves Tecnologies en el Sector
- Pla per agilitzar i automatitzar la TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA electrònica
- Pla d'integració del PORT COMMUNITY SYSTEM d'Autoritats Portuàries
- Pla de desenvolupament d'una plataforma e-CARGO multimodal
P.8.- Millora de la COMPETITIVITAT empresarial
- Pla de suport a l'ASSOCIACIONISME en el sector
- Anàlisi i difusió del perfil de l'operador de T&L del FUTUR
- Pla de potenciació de CLÚSTERS PRODUCTIUS estratègics des de la logística
- Creació d'una taula de treball regular del CLÚSTER DE T&L
- Pla de promoció de DIMENSIÓ I LIDERATGE de les empreses catalanes
- Observatori de BONES PRÀCTIQUES en contractació i operativa de T&L
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Al ta
Mi tja na
Mi tja na

ALTA
Al ta
Mi tja na

MITJANA
Mi tja na
Mi tja na
Al ta
Mi tja na
Mi tja na

MITJANA
Al ta
Mi tja na
Al ta
Al ta
Mi tja na
Mi tja na
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2.3. Síntesi del Pla

2.3.2. MESURES

Línia Estratègica / Projecte/ Acció
III.- Agilitat del desenvolupament de SÒL logístic e intermodal

Prioritat

P.9.-Desenvolupament d'alternatives de sòl en l'AMB
- Model d'impacte territorial del MP Immobiliari d'EL PRAT
- Pla de RECONVERSIÓ de sòl industrial a logístic
P.10.- Potenciació de CIMALSA-INCASOL en la promoció i gestió
- Protocol de col·laboració CIMALSA-INCASOL en la prom./gest. sòl logístic
- Revisió del MODEL CIMALSA per una prom./gest. pública-privada de sòl
- Redisseny del producte logístic i reactivació comercial de la XARXA CIMALSA
P.11.- Consolidació de CORREDORS logístics CLAU
- Consolidació de la 3ª Corona logística en els EIXOS TRANSVERSALS I EBRE
- Coordinació de nodes log/ind/interm al CORREDOR PENINSULAR Cat/Zgz/Mad

MOLT ALTA
Mol t a l ta
Mol t a l ta

ALTA
Al ta
Al ta
Mi tja na

ALTA
Al ta
Al ta

IV.- Funcionalitat de la Xarxa d'INFRAESTRUCTURES
P.12.- Potenciació del VALOR AFEGIT en nodes de transport
- Flexibilitat i funcionalitat del servei de DUANES i PARADUANERS
- Generalització de l'OPERATIVA 24/7 als nodes de transport
- Ampliació i millora de la Xarxa Catalana de PÀRKINGS SEGURS
- Desenvolupament de PLATAFORMES DIGITALS de Gestió de Nodes de transport
- Generalització de SERVEIS de valor afegit als nodes intermodals
P.13.- Finalització de la Xarxa per la seva òptima INTEGRACIÓ
- Impuls a el CORREDOR MEDITERRANI
- ACCESSOS terrestres (ffcc-UIC, carretera) a ports i nodes intermodals
P.14.- Actuacions per la millora de la CAPACITAT
- Implantació d'APARTADORS ferroviaris a vis principals (eg, línia Cat/Zgz/Mad)
- Adaptació pels increments previsibles de PES i DIMENSIONS
- Protocol Adif-Generalitat per la gestió eficient de TERMINALS INTERMODALS

ALTA
Mol t a l ta
Al ta
Mi tja na
Mi tja na
Mi tja na

ALTA
Al ta
Al ta

DE DESENVOLUPAMENT

Línia Estratègica / Projecte/ Acció
V.- Aposta decidida per la SOSTENIBILITAT
P.15.- Implantación de la AGENDA 2030
- Reforç del mapa d'INDICADORS ODS - Catalunya 2030
- Generalització de la RSC a les empreses del Sector
- Difusió dels efectes del CANVI CLIMÀTIC en el sector (infraestr+operacions)
P.16.- Promoció de la INTERMODALITAT al transport per carretera
- Pla d'Acció per la promoció de l'OPERADOR INTERMODAL
- Pla d'Acció per la promoció de les AUTOPISTES FERROVIÀRIES
- Anàlisi de línies d'AJUDES per potenciar la intermodalitat
P.17.- Vertebració del TERRITORI des de l'activitat logística
- Pla de Promoció de Lleida com HUB AGROALIMENTARI
- Planificació de sòl logístic als eixos TRANSVERSAL i EBRE
- Potencial de càrrega aèria als AEROPORTS de Girona, Lleida, Reus, Sabadell
P.18.- Generalització de l'ús de FLOTA "neta"
- Establiment de línies d'ajuda per la DESCARBONITZACIÓ de la flota
- Establiment de línies d'ajuda per l'ADQUISICIÓ de vehicles "nets"
- Disseny de la xarxa d'ELECTROLINERES/GASINERES per tpt. terrestre i marítim
P.19.- Suport a una activitat DUM eficient i sostenible
- Anàlisi d'alternatives de PLATAFORMES FERROVIÀRIES DUM
- Planificació de XARXES INTEGRADES de nodes logístics a les grans ciutats
- Necessitats de la LOGÍSTICA INVERSA a les grans ciutats catalanes

Prioritat
ALTA
Al ta
Mi tja na
Mi tja na

ALTA
Al ta
Mi tja na
Mi tja na

ALTA
Al ta
Mi tja na
Mi tja na

MITJANA
Mi tja na
Mi tja na
Mi tja na

MITJANA
Mi tja na
Mi tja na
Mi tja na

MITJANA
Al ta
Mi tja na
Mi tja na
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Col·laboradors:

3

Pla d'Acció 2021-25
1.

Sector

2.

Teixit Empresarial

3.

Sòl

4.

Infraestructures

5.

Sostenibilitat

3.- PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.0. Organització en fitxes de projecte

A continuació es desenvolupa el Pla d’Acció 2021-2025 amb l’elaboració de
fitxes descriptives per a cadascun dels 19 projectes identificats, incloent els
següents elements:
•

Projecte: número i nom del projecte

•

Antecedents: aspectes rellevants identificats a la fase I.- Anàlisi i
Diagnòstic, que permeten contextualitzar i entendre millor les mesures
de desenvolupament proposades per a cada projecte.

•

Objectius: objectius específics proposats per a l’execució del projecte,
sempre en línia amb els objectius generals del Pla.

•

Prioritat: Mitja, Alta o Molt Alta, segons correspongui.

•

Responsable: organisme/departament que lidera la implementació d’un
projecte/mesura, dedicant-hi els recursos necessaris.

•

Impulsors: organismes/departament/etc. que
responsable en l’execució del projecte/mesura.

•

•

•

Projecte

P.1.- Impuls a la COORDINACIÓ públic-privada a nivell Catalunya

Antecedents

• Esta Estrategia Logística es la primera que se elabora en Cataluña
con una visión territorial y sectorial amplia, y se ha planteado desde
el principio con una vocación de integrar al mayor número possible
de agentes sectoriales, tanto públicos como privados, en su
elaboración y posterior discusión.

• Esta misma estratègia de involucración de diferentes agentes
públicos y privados en la elaboración de la Estrategia a fin de
maximizar su posterior apoyo y compromiso con la misma, està en
línea con el modelo de implementación de la Estrategia Logística en
otros territorios analizados.

Implicació d’agents
clau
Entrevistes

Objectius

donen

suport

al

Mesures: mesures específiques proposades per al desenvolupament i
concreció del projecte, sempre en línia amb el feedback rebut dels agents
del mercat.

Workshops

• Involucrar al mayor número possible de agentes públicos y privados
en la implementación de la Estrategia Logística, a fin de que esta
consiga un impacto territorial y sectorial amplio.

• Evaluar diferentes de modelos de gestión y gobernanza de la
Estrategia Logística, tomando como referencia, entre otros, las
experiencias previas en otros territorios vecinos.

• Arrancar la implementación de la Estrategia Logística con la
ejecución de un número acotado de proyectos en base a la
cooperación de agentes públicos clave del sector en Cataluña.

• Potenciación y aprovechamiento de los órganos de coordinación
sectoriales ya existentes en Cataluña.

Prioritat

Impulsors

MOLT ALTA

➢ Departament d’Empresa i Coneixement
➢ Autoritat Portuària de Barcelona

➢ Autoritat Portuària de Tarragona

Responsable

➢ Departamento de Territorio y Sostenibilidad

Mesures

1.1.- Concreció de PROJECTES DE COOPERACIÓ entre agents públics i privats: identificar y consensuar aquellos proyectos "piloto" que
implican un impacto territorial y sectorial amplio a nivel Cataluña y, sobre todo, la cooperación en su planificación y desarrollo de
diferentes agentes públicos (y también privados según el proyecto) de la logística catalana (puertos, ferrocarril, logística, etc.).

Projecte

Cronograma: proposta de calendari d’implementació de cada mesura i
projecte al període 2021-2025, en línia amb la prioritat atorgada a
cadascun d’ells.
Indicadors: proposta d’indicadors d’execució i de resultat per a
monitoritzar la implementació i resultats del pla.

Enquestes

P.1.- Impuls a la COORDINACIÓ públic-privada a nivell Catalunya

1.2.- Anàlisi del potencial d'una AGÈNCIA CATALANA de Transport i la Logística (T&L): analizar y evaluar, conjuntamente con los principales
agentes públicos y privados del sector, la oportunidad y posibilidades de establecer una Agencia Catalana de T&L que lidere y coordine a
nivel Cataluña y cross-sectorial dentro del T&L, la implementación del Plan Estratégico 2020-2040, tomando como referencia para ello el
papel que desempeñan organismos públicos en otras Comunidades Autónomas (Andalucía, Navarra, Aragón, Castilla y León, etc.).
1.3.- Potenciació del CONSELL ASSESSOR per a la Internacionalització de la Logística: evaluar posibilidades de sacar el máximo partido de la
existencia, experiencia y reconocimiento del Consell Assessor, valorando su posible implicación en el corto plazo en la implementación de
la Estrategia Logística de Cataluña.

Cronograma

Projecte/ Acció
P.1.- Impuls a la COORDINACIÓ públic-privada a nivell Catalunya
- Concreció de PROJECTES DE COOPERACIÓ entre agents públics i privats
- Anàlisi del potencial d'una AGÈNCIA CATALANA de Transport i la Logística (T&L)
- Potenciació del CONSELL ASSESSOR per a la Internacionalització de la Logística

Prioritat

Responsable

Impulsors

Molt alta

SecrInf&Mob

Alta

SecrInf&Mob

Mitjana

SecrInf&Mob

SecrEmpr&Comp

2022

Def

2023

2024

2025

Execució

SecrEmpr&Comp

Anl

AAPPBCN/TGN

Execució

Dedicació de recursos:

Indicadors

2021

MOLT ALTA DptTerrit&Sosten DptEmpr&Coneix, AAPPBCN/TGN

Mitjana

Alta

Molt Alta

Indicadors d’actuació:

Indicadors de resultat:

• Proyectos de cooperación (nº anual de proyectos identificados):
Mide el número de proyectos de cooperación “identificados” y
discutidos para su puesta en marcha entre diferentes agentes
públicos sectoriales clave.

• Proyectos de cooperación (nº anual de proyectos ejecutados): Mide
el número anual de proyectos de cooperación “ejecutados” con la
participación de diferentes agentes públicos sectoriales clave.

• Alternativas de coordinación (nº anual de estudios y reuniones de
coordinación): Mide el número de estudiós realizados para analizar
los diferentes modelos de coordinación de agentes sectoriales (eg,
Agencia Catalana de Logística, etc.), así como el número de
reuniones relevantes mantenidas para su discusión.

ESTRATÈGIA LOGÍSTICA DE CATALUNYA
Informe de Definició Estratègica | Pàgina 45

• Agentes involucrados (nº anual de agentes involucrados): Mide el
número anual de agentes públicos clave involucrados en la
ejecución de los proyectos de cooperación.
• Involucración del Consell Assessor (nº anual de participaciones del
Consell Assessor): Mide el número anual de reuniones relatives a la
implementación de la Estrategia Logística en las que han participado
los responsables del Consell Assessor.

Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.1. Sector

Com a part de la línia estratègica I.- Coordinació, regulació i promoció del
SECTOR s'han identificat un total de 4 projectes.
El seu desenvolupament es concreta a través d'una sèrie d’accions/mesures a
les quals s'assigna prioritat, agents responsables/impulsors i calendari
temptatiu d'execució, tal com es mostra de manera sintètica a la taula resum
adjunta, i de manera detallada en les fitxes de projecte de les pàgines que
segueixen a continuació.

Prioritat

Línia Estratègica / Projecte/ Acció
I.- Coordinació, regulació i promoció del SECTOR
P.1.- Impuls a la COORDINACIÓ públic-privada a nivell Catalunya
- Concreció de PROJECTES DE COOPERACIÓ entre agents públics i privats
- Anàlisi del potencial d'una AGÈNCIA CATALANA de Transport i la Logística (T&L)
- Potenciació del CONSELL ASSESSOR per a la Internacionalització de la Logística
P.2.- Potenciació de la IMATGE sectorial
- Implementació d'una CAMPANYA d'imatge destinada a empreses i ciutadania
- Elaboració i difusió d'un Informe d'IMPACTES positius i ATRACTIUS del sector
P.3.- Suport a la PROMOCIÓ EXTERIOR del sector
- CAMPANYA de promoció de Catalunya com a node de transport i logística
- Captació d'un HUB de càrrega aèria pel Sud-Est d'Europa
- Coordinació i cooperació amb les REGIONS VEÏNES
- Consolidació del Lobby davant la UNIÓ EUROPEA
P.4.- Adaptació del MARC NORMATIU a la singularitat del T&L
- Adaptació de la LLEI DEL SÒL per a una promoció més àgil de sòl logístic
- Pautes per l’homogeneïtzació del Marc Normatiu de la DUM
- Marc General d'ACTIVITAT/INFRAESTRUCTURES focalitzat en mercaderies

Responsable

Impulsors

2021

2022

2023

2024

2025

MOLT ALTA DptTerrit&Sosten DptEmpr&Coneix, AAPPBCN/TGN
Mol t a l ta

SecrInf&Mob

SecrEmpr&Comp

Def

Al ta

SecrInf&Mob

SecrEmpr&Comp

Anl

Mi tja na

SecrInf&Mob

AAPPBCN/TGN

Execuci ó

MOLT ALTA SecrInf&Mob

Execuci ó

SecrEmpr&Comp

Mol t a l ta

Ci ma l s a

SecrInf&Mob/Empr&Comp

D.Execuc.

Al ta

Ci ma l s a

SecrInf&Mob/Empr&Comp

El a b. Di fus i ó

ALTA

SecrAccióExt&UE Cimalsa, BCL, Aena

Mol t a l ta

DGAcci óExt

Ci ma l s a

Mi tja na

SecrInf&Mob

Aena -Ca rgo, BCL

Execuci ó

Mi tja na

SecrInf&Mob

DGAfers UE&Med

Def

Execuci ó

Mi tja na

DGAfers UE&Med DGTpt&Mob

Def

Execuci ó

ALTA

SecrInf&Mob

SecrAgUrb&Territ/Empr&Comp

Al ta

DGUrba ni s me

Ci ma l s a , Inca s òl

Mi tja na

DGTpt&Mob

ATM, Ajuntaments

Mi tja na

SecrInf&Mob

SecrEmpr&Comp
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D.Execuc.

Execuci ó

Anl Red. Aprov.
Def
Anl Reda cc.

Aprova ci ó

Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.1. Sector

Projecte

P.1.- Impuls a la COORDINACIÓ públic-privada a nivell Catalunya

Antecedents

• Aquesta Estratègia Logística és la primera que s'elabora a Catalunya
amb una visió territorial i sectorial àmplia, i s'ha plantejat des del
principi amb una vocació d'integrar el major nombre possible
d'agents sectorials, tant públics com privats, en la seva elaboració i
posterior discussió.

• Aquesta mateixa estratègia d'involucració de diferents agents
públics i privats en l'elaboració de l'Estratègia per tal de maximitzar
el seu posterior suport i compromís amb la mateixa, està en línia
amb el model d'implementació de l'Estratègia Logística a d’altres
territoris analitzats.

Implicació d’agents
clau
Entrevistes

Objectius

Prioritat
Responsable

Enquestes

Workshops

• Involucrar el major nombre possible d'agents públics i privats en la
implementació de l'Estratègia Logística, per tal que aquesta
aconsegueixi un impacte territorial i sectorial ampli.

• Avaluar diferents models de gestió i governança de l'Estratègia
Logística, prenent com a referència, entre d'altres, les experiències
prèvies en d’altres territoris veïns.

• Iniciar la implementació de l'Estratègia Logística amb l'execució d'un
nombre limitat de projectes sobre la base de la cooperació d'agents
públics clau del sector a Catalunya.

• Potenciació i aprofitament dels òrgans de coordinació sectorials ja
existents a Catalunya.

Impulsors

MOLT ALTA

➢Departament d’Empresa i Coneixement
➢ Autoritat Portuària de Barcelona
➢ Autoritat Portuària de Tarragona

➢ Departament de Territori i Sostenibilitat
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.1. Sector

Projecte
Mesures

P.1.- Impuls a la COORDINACIÓ públic-privada a nivell Catalunya

1.1.- Concreció de PROJECTES DE COOPERACIÓ entre agents públics i privats: identificar i consensuar aquells projectes "pilot" que impliquen
un impacte territorial i sectorial ampli a nivell de Catalunya i, sobretot, la cooperació en la seva planificació i desenvolupament de
diferents agents públics (i també privats segons el projecte) de la logística catalana (ports, ferrocarril, logística, etc.).

1.2.- Anàlisi del potencial d'una AGÈNCIA CATALANA de Transport i la Logística (T&L): analitzar i avaluar, conjuntament amb els principals
agents públics i privats del sector, l'oportunitat i possibilitats d'establir una Agència Catalana de T&L que lideri i coordini a nivell
Catalunya i a través de diferents sectors dins el T&L, la implementació del Pla Estratègic 2020-2040, prenent com a referència el paper
que exerceixen organismes públics en d’altres comunitats autònomes (Andalusia, Navarra, Aragó, Castella i Lleó, etc.).
1.3.- Potenciació del CONSELL ASSESSOR per a la Internacionalització de la Logística: avaluar les possibilitats de treure el màxim partit de
l'existència, experiència i reconeixement del Consell Assessor, valorant la seva possible implicació a curt termini en la implementació de
l'Estratègia Logística de Catalunya.

Cronograma

Prioritat

Projecte/ Acció
P.1.- Impuls a la COORDINACIÓ públic-privada a nivell Catalunya
- Concreció de PROJECTES DE COOPERACIÓ entre agents públics i privats
- Anàlisi del potencial d'una AGÈNCIA CATALANA de Transport i la Logística (T&L)
- Potenciació del CONSELL ASSESSOR per a la Internacionalització de la Logística

Responsable

Impulsors

Molt alta

SecrInf&Mob

SecrEmpr&Comp

Def

Alta

SecrInf&Mob

SecrEmpr&Comp

Anl

Mitjana

SecrInf&Mob

AAPPBCN/TGN

Execució

Dedicació de recursos:

Indicadors

2021

2022

2023

2024

2025

MOLT ALTA DptTerrit&Sosten DptEmpr&Coneix, AAPPBCN/TGN

Mitjana

Execució

Alta

Molt Alta

Indicadors d’actuació:

Indicadors de resultat:

• Projectes de cooperació (nº anual de projectes identificats): Mesura
el nombre de projectes de cooperació "identificats" i discutits
conjuntament per la seva posada en marxa entre diferents agents
públics sectorials clau.

• Projectes de cooperació (nº anual de projectes executats): Mesura
el nombre anual de projectes de cooperació "executats" amb la
participació de diferents agents públics sectorials clau.

• Alternatives de coordinació (nº anual d’estudis i reunions de
coordinació): Mesura el nombre d'estudis realitzats per analitzar els
diferents models de coordinació d'agents sectorials (per exemple,
Agència Catalana de Logística, etc.), així com el nombre de reunions
rellevants mantingudes per a la seva discussió.

• Agents involucrats (nº anual d’agents involucrats): Mesura el
nombre anual d'agents públics i privats clau involucrats en
l'execució dels projectes de cooperació.
• Implicació del Consell Assessor (nº anual de participacions del
Consell Assessor): Mesura el nombre anual de reunions relatives a
la implementació de l'Estratègia Logística en què han participat els
responsables del Consell Assessor.

ESTRATÈGIA LOGÍSTICA DE CATALUNYA
Informe de Definició Estratègica | Pàgina 48

Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.1. Sector

Projecte

P.2.- Potenciació de la IMATGE sectorial

Antecedents

• La imatge del sector del transport i la logística de mercaderies en el
seu entorn socioeconòmic és una de les grans assignatures
pendents en tots els seus àmbits d'activitat, atès que s'associa en
excés a impactes negatius de congestió, contaminació, etc. i
s'analitzen i difonen poc els seus impactes positius.
• D'altra banda la promoció interior i exterior del sector de transport i
logística d'un determinat territori és també un aspecte
tradicionalment poc treballat i que no obstant això ofereix un
potencial molt interessant per al posicionament dins dels corredors
logístics internacionals.

• Segons el Benchmarking de Plans Logístics territorials realitzat
durant la fase d'Anàlisi de l'elaboració de l'Estratègia Logística, són
diverses les comunitats autònomes que han apostat de manera clara
per l'impuls del sector de Transport i Logística, creant una imatge de
marca clara i atraient amb això importants inversions al territori
(com ara Aragó).

• No obstant això, la Covid-19 ha provocat un reforç de la imatge del
sector com a activitat essencial i fiable per a la societat i l'economia,
demostrant el seu nivell de resiliència davant de catàstrofes com
una pandèmia mundial.

• De la mateixa manera, la pandèmia ha provocat canvis en
els processos logístics augmentant l'automatització i la robotització.
La tendència aquests darrers anys era important, però l'emergència
sanitària ha accelerat la seva consolidació convertint-lo en un dels
sectors econòmics més destacats.

Objectius

• Reforçar la imatge del sector davant les empreses i la ciutadania,
transmetent l'atractiu i explicant els importants beneficis i impactes
positius que l'activitat genera.

• Atreure cap al sector força laboral i talent.

• Propiciar una major acceptació per part de les administracions locals
dels desenvolupaments associats a l'activitat de transport i logística.

Prioritat
Responsable

Impulsors

MOLT ALTA

➢Secretaria d'Empresa i Competitivitat

➢ Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.1. Sector

Projecte
Mesures

P.2.- Potenciació de la IMATGE sectorial

2.1.- Implementació d'una CAMPANYA d'imatge destinada a empreses i ciutadania: aprofitar tant la bona imatge que ha deixat la flexibilitat i
fiabilitat de la resposta del sector del T&L enfront la pandèmia de la COVID19, com la finalització i llançament de l'Estratègia Logística de
Catalunya, per estructurar entorn a tots aspectes dos una campanya d'imatge que permeti millorar la percepció i consolidar suports de
l'entorn socioeconòmic cap al sector del T&l a Catalunya.
2.2.- Elaboració i difusió d'un Informe d'IMPACTES positius i ATRACTIUS del sector: realitzar un exercici de determinació i quantificació dels
impactes positius que genera el sector del transport i la logística, definint amb ells tant ràtios unitaris d'impacte com impactes agregats a
nivell econòmic, social, mediambiental i sectorial, el que permetrà elaborar i difondre un discurs més sòlid sobre els impactes positius i
l'atractiu del sector.

Cronograma

Prioritat

Projecte/ Acció
P.2.- Potenciació de la IMATGE sectorial
- Implementació d'una CAMPANYA d'imatge destinada a empreses i ciutadania
- Elaboració i difusió d'un Informe d'IMPACTES positius i ATRACTIUS del sector

Responsable

MOLT ALTA SecrInf&Mob

Impulsors

2022

Molt alta

Cimalsa

SecrInf&Mob/Empr&Comp

D.Execuc.

Alta

Cimalsa

SecrInf&Mob/Empr&Comp

Elab. Difusió

Prioritat:

Indicadors

2021

2023

2024

2025

SecrEmpr&Comp

Mitjana

Alta

Molt Alta

Indicadors d’actuació:

Indicadors de resultat:

• Estudis i anàlisis (nº anual d’estudis i anàlisis): Mesura el nombre
d’estudis i anàlisis realitzades sobre els impactes positius del sector i
el seu atractiu.

• Imatge sectorial (puntuació en una escala de percepció): mesura la
puntuació obtinguda en una enquesta de valoració de la percepció
de l’entorn sòcio-econòmic general del sector.

• Iniciatives i actes de difusió (nº anual d’iniciatives i actes): ídem
amb iniciatives i actes de difusió dels resultats sobre els impactes
positius del sector (e.g. esdeveniments sectorials, presentació a
Administracions locals, etc.).

• Èxit de convocatòria a Esdeveniments/Actes (nº
d’assistents/esdeveniment sectorial): mesura el volum de
participació d’empreses i ciutadans de cadascun dels esdeveniments
i actes celebrats.

• Elaboració de material de màrqueting (nº anual d’iniciatives de
màrqueting): mesura el nombre d'iniciatives en la realització de
material de màrqueting (e.g. elaboració base de dades sobre l'oferta
logística territorial, impuls de projectes a desenvolupar).
• Dotació pressupostària (𝛴€/ per la realització i manteniment de les
iniciatives): mesura els recursos econòmics assignats a totes les
iniciatives.
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.1. Sector

Projecte

P.3.- Suport a la PROMOCIÓ EXTERIOR del sector

Antecedents

• Quasi un 40% del volum de mercaderies gestionat a Catalunya té
com origen o destí un territori fora de l’Estat Espanyol.
• Els tràfics que han crescut més en els darrers anys han estat els
Catalunya-món. L'activitat logística té una gran oportunitat en la
bona evolució de les exportacions a Catalunya, i en especial en
sectors d'activitat com el químic, l'automoció, l'alimentació o el
tèxtil.

⁃ El Clúster
transversal
governada
institucions
logística de

Logístic d'Occitània - WE4LOG, és una associació
d'empreses del món de la logística, gestionada i
per empreses, amb el suport de la regió i les
occitanes. Pretén federar i promoure tota l'oferta
la regió d'Occitània

• Altres comunitats autònomes han desenvolupat diferents estratègies
per tal de dur a terme una promoció exterior de la seva comunitat:
⁃ El Govern de la Comunitat d’Aragó ha sabut implementar una
estratègia coordinada i unificada, desenvolupant infraestructures
logístic-intermodals i creant una potent imatge de marca que ha
atret grans inversions a la Comunitat.
⁃ El Port de València és un lobby amb una gran força. Cobreix una
tasca de promoció permanent dins i fora de la Comunitat.
• Existeixen iniciatives internacionals com:
⁃ Europlatforms: Exerceix com a lobby davant la UE i Eurostat, a fi
d'aconseguir el reconeixement per a l'activitat específica de
Transport i Logística en els CTLS. El paper de lobby davant la UE
és fonamental per aconseguir equiparar la consideració que es té
del sòl logístic a la consideració estratègica de què gaudeixen els
nodes de transport.

Objectius

Prioritat
Responsable

• Promocionar Catalunya com a hub logístic per al sud-oest d'Europa,
atraient inversió i implantació d'empreses.

• Promoure la col·laboració del sector del transport i la logística a
Catalunya amb el de les regions veïnes.

• Concretar la captació d'operadors de càrrega aèria i l'establiment a
Catalunya d’un hub per al Sud-Oest d'Europa.

• Consolidar un lobby eficaç en la representació dels interessos del
sector català davant la UE.

Impulsors

ALTA

➢Cimalsa
➢ Barcelona-Catalunya Centre Logístic
➢ Aena

➢ Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.1. Sector

Projecte
Mesures

P.3.- Suport a la PROMOCIÓ EXTERIOR del sector

3.1.- CAMPANYA de promoció de Catalunya com a node de transport i logística: coordinar les iniciatives existents de promoció exterior del
sector i dels seus diferents agents, en una campanya de promoció que prioritzi presentar una visió més àmplia i transversal de Catalunya
com a node de transport i logística eficient i flexible per donar resposta a les cadenes logístiques globals que connecten Catalunya,
Espanya i Europa amb el món.
3.2.- Captació d'un HUB de càrrega aèria pel Sud-Est d'Europa: coordinar entre la Generalitat i Aena una estratègia conjunta i decidida per
atreure una o dues companyies líders en càrrega aèria que apostin per Catalunya com a hub per a la seva operativa al sud-est d'Europa,
aconseguint així un repunt de la càrrega aèria als aeroports catalans.
3.3.- Coordinació i cooperació amb les REGIONS VEÏNES: generar dinàmiques i protocols de cooperació de Catalunya com a territori amb les
seves regions veïnes a Europa i la Mediterrània en matèria de transport i logística, per tal d'ampliar, potenciar i fer més eficient l'activitat
del T&L a Catalunya amb el seu Hinterland i Foreland naturals.
3.4.- Consolidació del Lobby davant la UNIÓ EUROPEA: identificar i impulsar iniciatives per incrementar el posicionament del sector del T&L
català davant la UE, tractant d'influir en els processos de revisió del marc normatiu, determinació de polítiques prioritàries en T&L,
llançament de programes, aprovació d'ajuts, etc.

Cronograma

Prioritat

Projecte/ Acció
P.3.- Suport a la PROMOCIÓ EXTERIOR del sector
- CAMPANYA de promoció de Catalunya com a node de transport i logística
- Captació d'un HUB de càrrega aèria pel Sud-Est d'Europa
- Coordinació i cooperació amb les REGIONS VEÏNES
- Consolidació del Lobby davant la UNIÓ EUROPEA

ALTA
Molt alta

Responsable

Impulsors

DGAccióExt

Cimals a

SecrInf&Mob

Aena-Cargo, BCL

Execució

Mitjana

SecrInf&Mob

DGAfers UE&Med

Def

Mitjana

DGAfers UE&Med DGTpt&Mob

Indicadors d’actuació:
• Campanya de promoció (€ dedicats i nombre d’esdeveniments on es
participa): mesura l’esforç de recursos destinats en la campanya de
promoció exterior.

• Col·laboració exterior (nombre d’iniciatives endegades): mesura el
nivell de cooperació assolit amb les regions veïnes i la Unió Europea.
Indicadors de resultat:
• Nombre d’empreses (nº de noves empreses logístiques
estrangeres): mesura de l'efectivitat de les campanyes dutes a

2022

Mitjana

D.Execuc.

Def

Prioritat:

Indicadors

2021

2023

2024

2025

SecrAccióExt&UE Cimalsa, BCL, Aena

Mitjana

Execució
Execució
Execució

Alta

Molt Alta

terme en nombre de noves empreses estrangeres amb forta
component logística que s’instal·len a Catalunya.
• Volum de càrrega aèria: (nombre tones transportades en mode aeri)
determina si l’estratègia de desenvolupament del sector aeri és
efectiva.
• Distribució per tipologia de flux ferroviari: (evolució del volum de
mercaderies internacional) determina si les estratègies
• Evolució del tràfic de mercaderies als ports segons
origen/destinació: (evolució del volum de mercaderies internacional)
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.1. Sector

Projecte

P.4.- Adaptació del MARC NORMATIU a la singularitat del T&L

Antecedents

• Existeix un avantprojecte de llei del sòl de l’any 2017 que
persegueix objectius en línia amb les mancances identificades en el
sector del T&L:
⁃ Necessitat de que hi hagi una planificació supramunicipal del
territori per a millorar la competitivitat territorial,
⁃ Reduir el creixement extensiu i apostar per la reconversió
⁃ Fer una llei flexible que s’adapti als diferents requeriments dels
territoris i sectors
⁃ Resoldre dèficits d’urbanització, com ara dotació de transport
públic i serveis en polígons industrials
• El marc regulador sectorial existent aposta per:
⁃ L'homogeneïtzació normativa entre països i territoris, encara que
amb marge per aplicar certes polítiques i límits a nivell local.

⁃ L'eficiència del sistema de transport, incrementant la mercaderia
per unitat de transport (p. ex., 44Tn, 25x25).
⁃ La multimodalitat, tant per la promoció de l'intercanvi modal,
com per polítiques restrictives amb el transport per carretera.
⁃ La
protecció
del
medi ambient
mitjançant
polítiques
restrictives/impositives (p.ex. normativa de control d'emissions).

Objectius

Prioritat
Responsable

• Per desenvolupar sòls logístics, l’eina actual són els PDU;
l’inconvenient que presenten és que es poden demorar molt en el
temps, fet que provoca que algunes empreses no s’instal·lin a
Catalunya, ja que no poden esperar diversos anys en disposar de les
naus. Es perd competitivitat respecte d’altres regions.
• El nou PDU metropolità, en fase prèvia, esmenta el requisit
d’adaptar els polígons industrials a les noves necessitats de la
logística
• El sector del transport i la logística de mercaderies no disposa d’una
normativa pròpia que reconegui els trets diferencials respecte del
transport de viatgers.
• La burocràcia actual és excessivament llarga, especialment a les
duanes. La simplificació i agilització d’aquesta és necessària per tal
de millorar els temps i guanyar en competitivitat.

• L’augment de l’e-commerce en els darrers anys, reforçat durant
2020 per la crisi del COVID-19, ha posat de manifest la necessitat
d’una normativa comuna que reguli el transport de mercaderies en
els entorns urbans (DUM).
• Cal un marc regulador per aclarir i homogeneïtzar les normatives
existents i que englobi tots els aspectes propis del T&L de
mercaderies: desenvolupament del sòl, tràmits urbanístics, serveis,
empreses, sostenibilitat...

• Agilitzar i simplificar la burocràcia excessiva.

• Regular la reconversió del sòl.

• Modernitzar la llei del sòl a partir de l’avantprojecte de llei de 2017
(els plans territorials són del 2010).

• Desenvolupar una Llei del Sector Logístic: activitat, sòl, fiscalitat...

• Modificació de la llei del sòl per accelerar els tràmits urbanístics dels
projectes estratègics.

• Regulació de la DUM en elements de planificació locals i
supramunicipals.

• Reducció dels costos administratius.

Impulsors

ALTA
➢ Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat
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➢ Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori
➢ Secretaria d'Empresa i Competitivitat
➢ Ajuntaments

Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.1. Sector

Projecte
Mesures

P.4.- Adaptació del MARC NORMATIU a la singularitat del T&L

4.1.- Adaptació de la LLEI DEL SÒL per a una promoció més àgil de sòl logístic: analitzar en profunditat les possibilitats de la Llei del sòl i el
planejament actual a Catalunya per intentar agilitzar el desenvolupament de sòl logístic-industrial i adaptar-lo el més possible als temps
curts de decisió de les empreses i inversors del sector del T&L quan aquests recerquen localitzacions per als seus negocis. S'analitzaran
iniciatives impulsades en d’altres àmbits territorials (per exemple, Andalusia).
4.2.- Pautes per l’homogeneïtzació del Marc Normatiu de la DUM: generar un conjunt de pautes de referència amb el feedback dels experts i
agents sectorials de rellevància en la DUM, i donar-los difusió entre els nombrosos agents públics locals amb competències en la
planificació i desenvolupament de l'activitat, per tal d'homogeneïtzar el marc normatiu de l'activitat DUM i buscar amb això una major
eficiència i estabilitat operativa que facilitin la inversió d'operadors, carregadors i promotors inmologístics.
4.3.- Marc General d'ACTIVITAT/INFRAESTRUCTURES focalitzat en mercaderies: revisar el marc normatiu general de l'activitat del transport a
Catalunya, buscant una major adaptació de la mateixa a les particularitats del sector de càrrega enfront del de viatgers, especialment en
un context de vertiginosa evolució del sector de les mercaderies.

Cronograma

Prioritat

Projecte/ Acció
P.4.- Adaptació del MARC NORMATIU a la singularitat del T&L
- Adaptació de la LLEI DEL SÒL per a una promoció més àgil de sòl logístic
- Pautes per l’homogeneïtzació del Marc Normatiu de la DUM
- Marc General d'ACTIVITAT/INFRAESTRUCTURES focalitzat en mercaderies

Responsable

Impulsors

ALTA

SecrInf&Mob

SecrAgUrb&Territ/Empr&Comp

Alta

DGUrbanis me

Cimals a, Incas òl

Mitjana

DGTpt&Mob

ATM, Ajuntaments

Mitjana

SecrInf&Mob

SecrEmpr&Comp

2022

2023

2024

2025

Anl Red. Aprov.
Def
Anl Redacc.

Prioritat:

Indicadors

2021

Mitjana

Alta

Aprovació

Molt Alta

Indicadors d’actuació:

Indicadors de resultat:

• Llei del sòl (nombre de lleis): Mesura quantes modificacions
legislatives relacionades amb la gestió el sòl s’aproven.

• Temps de tramitació (nombre mitjà de dies): Mesura quant de
temps és necessari per a tramitar i executar un desenvolupament
urbanístic lligat a activitat logística.

• Llei del sector logístic (s’ha aprovat o no): Tramitació d’una
legislació específica per a regular de manera més àgil el sector de la
logística.

• Regulació DUM (nombre de lleis/normatives): Determina si s’han
aprovat regulacions supramunicipals per a l’activitat DUM.

• Eficiència DUM (tones mogudes, tones-km): Per a determinar si les
regulacions supramunicipals aconsegueixen augmentar l’eficiència
amb més càrrega moguda amb menys distància.
• Emissions del transport viari de mercaderies (evolució del consum
de combustible i emissions): Per a determinar si les regulacions
supramunicipals aconsegueixen reduir les emissions del sector.
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.2. Teixit Empresarial

Com a part de la línia estratègica II.- Competitivitat del TEIXIT
EMPRESARIAL s'han identificat un total de 4 projectes.
El seu desenvolupament es concreta a través d'una sèrie d’accions/mesures a
les quals s'assigna prioritat, agents responsables/impulsors i calendari
temptatiu d'execució, tal com es mostra de manera sintètica a la taula resum
adjunta, i de manera detallada en les fitxes de projecte de les pàgines que
segueixen a continuació.

Prioritat

Línia Estratègica / Projecte/ Acció
II.- Competitivitat del TEIXIT EMPRESARIAL
P.5.- Guia davant un incert CONTEXT SOCI-ECONÒMIC global
- Anàlisi d'impactes del COVID19 i benchmarking d'accions dutes a terme
- Anàlisi d'amenaces i oportunitat de la crisi de l'AUTOMOCIÓ
- Anàlisi d'impactes de la guerra d'ARANZELS i el BREXIT en el sector
- Anàlisi d'amenaces i oportunitats de la RELOCALITZACIÓ productiva
P.6.- Reforç de la FORMACIÓ i OCUPACIÓ en el sector
- Pla per l'increment de l'oferta de CONDUCTORS
- Necessitat de GRAUS i ESPECIALITATS formatives
P.7.- Promoció de les NOVES TECNOLOGIES
- Establiment de LÍNIES D'AJUDA per la promoció de les noves tecnologies
- CAMPANYA de promoció de Digitalització i Noves Tecnologies en el Sector
- Pla per agilitzar i automatitzar la TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA electrònica
- Pla d'integració del PORT COMMUNITY SYSTEM d'Autoritats Portuàries
- Pla de desenvolupament d'una plataforma e-CARGO multimodal
P.8.- Millora de la COMPETITIVITAT empresarial
- Pla de suport a l'ASSOCIACIONISME en el sector
- Anàlisi i difusió del perfil de l'operador de T&L del FUTUR
- Pla de potenciació de CLÚSTERS PRODUCTIUS estratègics des de la logística
- Creació d'una taula de treball regular del CLÚSTER DE T&L
- Pla de promoció de DIMENSIÓ I LIDERATGE de les empreses catalanes
- Observatori de BONES PRÀCTIQUES en contractació i operativa de T&L

Responsable

Impulsors

2021

ALTA

SecrEmpr&Comp Cimalsa, CIAC

Al ta

Ci ma l s a

SecrEmpr&Comp

Anl

Al ta

DGIndús tri a

Ci ma l s a , CIAC

Anl

Mi tja na

DGComerç

Ci ma l s a

Anl

Mi tja na

DGIndús tri a

Ci ma l s a

Anl

ALTA

SecrEmpr&Comp DGTpt&Mob, BCL

Al ta

DGTpt&Mob

DGIndús tri a

SecrUni v&Recerca BCL

MITJANA

SecrEmpr&Comp SecrInf&Mob, BCL, MinistTpt

Mi tja na

SecrEmpr&Comp DGTpt&Mob, BCL

Def

Mi tja na

DGTpt&Mob

Def

Al ta

SecrEmpr&Comp BCL
SecrInf&Mob/Empr&Comp

Mi tja na

SecrEmpr&Comp Ci ma l s a , AAPP, Aena , Adi f, Ra i l Group

MITJANA

SecrEmpr&Comp SecrInf&Mob, BCL

Def
Def

DGTpt&Mob

SecrEmpr&Comp

Ci ma l s a

DGTpt&Mob, BCL, ComServMul ti D. Di fus .

Pl a n

Al ta

SecrEmpr&Comp Ci ma l s a

Def

Al ta

SecrEmpr&Comp Ci ma l s a

Def

Mi tja na

SecrEmpr&Comp Ci ma l s a

Def

Execuci ó

Mi tja na

DGTpt&Mob

Def

Ma nteni ment

SecrEmpr&Comp
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2025

Def

AAPPBCN/TGN

Al ta

2024

Anà l i s i

Mi tja na

Mi tja na

2023

Def

Mi tja na

SecrEmpr&Comp, BCL

2022

Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.2. Teixit Empresarial

Projecte

P.5.- Guia davant un incert CONTEXT SOCI-ECONÒMIC global

Antecedents

• Etapa dominada per profunds canvis socioeconòmics i geopolítics
com a conseqüència de la globalització.

• Impactes de la crisi sanitària mundial de la Covid-19:
• Segons dades del Banc d'Espanya, s'espera que generi a
Espanya una contracció de l'economia d’entre un 6,6% i un
13,6% del PIB el 2020.
• Es preveu una possible relocalització de la producció per reduir
la dependència de tercers països.
• Consolidació del comerç electrònic, l'acceleració de la
transformació digital i el reforç de la imatge del sector com a
activitat essencial.
• Impactes per a Catalunya de la negociació del Brexit a Europa:
• Regne Unit va representar el 5,5% de les exportacions
Catalanes l'any 2018 i el 3,1% de les importacions.
• Impacte del Brexit serà més limitat que en d’altres comunitats
de l'Estat Espanyol.
• Tot i que encara no és possible conèixer quins són els impactes de
les tensions aranzelàries, els efectes indirectes es comencen a notar.

• Sector de l'automoció (7% del PIB de Catalunya), durament castigat
pel context socioeconòmic i els nous models de mobilitat sostenible.

Objectius

• Generar canals estables i regulars d'informació sobre els impactes
derivats dels profunds canvis socioeconòmics i geopolítics als quals
s'enfronta el teixit empresarial català.

• Realitzar una quantificació de l'impacte de la crisi derivada de la
COVID 19 per ajudar les empreses en els seus plans estratègics a
curt i mig termini.

• Definir un Pla d'Acció per impulsar la resiliència de el sector de T&L
enfront de la incertesa i inestabilitat sòcio-econòmica.

Prioritat
Responsable

Impulsors

ALTA

➢Cimalsa
➢ CIAC

➢ Secretaria d'Empresa i Competitivitat
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.2. Teixit Empresarial

Projecte
Mesures

P.5.- Guia davant un incert CONTEXT SOCI-ECONÒMIC global

5.1.- Anàlisi d'impactes del COVID19 i benchmarking d'accions dutes a terme: elaborar informes i publicacions regulars (per exemple, via web,
etc.) per compartir amb el sector del T&L a Catalunya l'anàlisi de l'impacte de la COVID19 i les previsions a futur, així com un
benchmarking de les accions de referència que s'estan prenent en aquest i altres sectors dins i fora de Catalunya.

5.2.- Anàlisi d'amenaces i oportunitat de la crisi de l'AUTOMOCIÓ: elaborar informes i publicacions periòdiques (per exemple, via web, etc.)
per compartir amb el sector del T&L a Catalunya l'anàlisi de les amenaces i oportunitats de la crisi del sector de l'automoció en general i
a Catalunya en particular.
5.3.- Anàlisi d'impactes de la guerra d'ARANZELS i el BREXIT en el sector: elaborar informes i publicacions periòdiques (per exemple, via web,
etc.) per compartir amb el sector del T&L a Catalunya l'anàlisi de l'impacte de les tensions aranzelàries mundials i del Brexit, i les
previsions a futur, així com un benchmarking de les accions rellevants que s'estan prenent en aquest i altres sectors dins i fora de
Catalunya.
5.4.- Anàlisi d'amenaces i oportunitats de la RELOCALITZACIÓ productiva: elaborar informes i publicacions periòdiques (per exemple, via web,
etc.) per compartir amb el sector del T&L a Catalunya l'anàlisi de les oportunitats i amenaces que planteja la tendència creixent a
relocalitzar part de la producció de les empreses prop dels centres de consum.

Cronograma

Prioritat

Projecte/ Acció
P.5.- Guia davant un incert CONTEXT SOCI-ECONÒMIC global
- Anàlisi d'impactes del COVID19 i benchmarking d'accions dutes a terme
- Anàlisi d'amenaces i oportunitat de la crisi de l'AUTOMOCIÓ
- Anàlisi d'impactes de la guerra d'ARANZELS i el BREXIT en el sector
- Anàlisi d'amenaces i oportunitats de la RELOCALITZACIÓ productiva

Responsable

Impulsors

ALTA
Alta

Cimals a

SecrEmpr&Comp

Anl

Alta

DGIndús tria

Cimals a, CIAC

Anl

Mitjana

DGComerç

Cimals a

Anl

Mitjana

DGIndús tria

Cimals a

Anl

Prioritat:

Indicadors

2021

SecrEmpr&Comp Cimalsa, CIAC

2022

Mitjana

2023

Alta

2024

2025

Molt Alta

Indicadors d’actuació:

Indicadors de resultat:

• Estudis i anàlisis (nº anual d’estudis i anàlisis): Mesura la realització
d'estudis d'impactes i anàlisis de millors pràctiques i mesures
adoptades en relació a l'incert context sòcio-econòmic global.

• Fòrums i canals de diàleg i interlocució (nº fòrums i canals de
comunicació estables constituïts): mesura el nombre de fòrums i
canals de comunicació institucionalitzats per propiciar l'acostament i
discussió de les diferent problemàtiques derivades del context sòcioeconòmic global canviant.

• Coordinació i assessorament entre agents (nº anual de tallers de
treball i assessorament realitzats): Mesura el nombre de tallers
realitzats amb els principals agents del sector per a l'assessorament
estratègic en les principals crisis socioeconòmiques d'afecció global i
compartir millors pràctiques del sector.

• Pes econòmic de la logística a l’economia catalana (evolució del %
del VAB que representa el sector): mesura el pes de la logística
sobre el total de l’economia.
• Empreses logístiques actives (nº d’empreses):anàlisis de l’impacte
del context socioeconòmic sobre les empreses.
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.2. Teixit Empresarial

Projecte

P.6.- Reforç de la FORMACIÓ i OCUPACIÓ en el sector

Antecedents

• El volum d'ocupació generat pel sector, ascendeix a 121.931
persones el 2017, mantenint-se pràcticament constant des de l'any
2013. A Catalunya el nombre d'empleats en logística ha anat
perdent pes respecte els de la indústria.

• Es detecta en el transport per carretera, una elevada falta de
conductors de camions i un envelliment dels existents per la manca
de relleu generacional en la professió.

• El % d'autònoms en aquest sector l'any 2018 representa un 30%
del total. Aquest percentatge, tot i haver baixat els darrers anys, és
considerablement superior al d'altres sectors que es situen a l'entorn
del 20%.

Evolució edat persones amb llicència per conduir camions
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la DGT

• En els últims anys, les empreses demanden nous perfils més
adaptats a les tendències del sector (irrupció de noves tecnologies,
nous models organitzatius, etc.). No obstant això, hi ha una
mancança important en l'oferta de perfils qualificats.
• Problema de trobar professionals qualificats a prop dels nous
desenvolupaments situats fora dels nuclis urbans, de manera que la
mà d'obra s'està convertint en un factor bàsic a l'hora de determinar
la ubicació de noves instal·lacions logístiques.

200.000

2008

• Millorar les condicions laborals i la imatge del sector per atraure mà
d'obra qualificada en general i conductors en particular.
• Disposar d’un marc jurídic laboral estable.

2018

100.000
50.000

• Falta difusió de les diferents oportunitats laborals que ofereix el
sector del T&L

Objectius

2014

150.000

0

• Creació per part de la Generalitat de nous currículums formatius
(formació professional i nivell superior) adaptats a les
característiques del sector de la logística.

• Desenvolupar plans formatius amb els que cobrir el gap actual de
qualificació en noves tecnologies al sector.

Prioritat
Responsable

Impulsors

ALTA

➢Direcció General de Transports i Mobilitat
➢ Barcelona-Catalunya Centre Logístic

➢ Secretaria d'Empresa i Competitivitat
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.2. Teixit Empresarial

Projecte
Mesures

P.6.- Reforç de la FORMACIÓ I OCUPACIÓ en el sector

6.1.- Pla per l'increment de l'oferta de CONDUCTORS: dissenyar i implementar de manera coordinada un pla d'acció que faci més segura i
atractiva l'activitat de conductor per als professionals que s'incorporen al sector, cobrint aspectes formatius, salarials, infraestructures
per a l'exercici de l'activitat, etc.

6.2.- Necessitat de GRAUS i ESPECIALITATS formatives: revisar els plans formatius actuals per identificar les necessitats no satisfetes a l'hora
de respondre a les noves demandes del sector (per exemple, digitalització, robotització, etc.) i generar a partir d'aquí els graus i
especialitats formatius en T&L de mercaderies necessaris.

Cronograma

Prioritat

Projecte/ Acció
P.6.- Reforç de la FORMACIÓ i OCUPACIÓ en el sector
- Pla per l'increment de l'oferta de CONDUCTORS
- Necessitat de GRAUS i ESPECIALITATS formatives

Responsable

Impulsors

ALTA

SecrEmpr&Comp DGTpt&Mob, BCL

Alta

DGTpt&Mob

Mitjana

DGIndústria

2022

2023

2024

2025

Def

SecrUniv&Recerca BCL

Anàlisi

Prioritat:

Indicadors

2021

Mitjana

Alta

Molt Alta

Indicadors d’actuació:

Indicadors de resultat:

• Programes d’incentiu al sector de la conducció (nombre de
programes i € invertits): Nombre programes i recursos financers
dedicats per a incentivar la incorporació de nous conductors i
millorar la imatge del sector.

• Evolució del nombre de conductors (nombre de conductors actius
per any i rang d’edat): Permet verificar que es produeix un relleu
generacional al sector i que els programes d’incentius i promoció del
sector funcionen i que el marc jurídic més estable propicia l’atractiu
del sector.

• Reforma jurídica (nombre de lleis específiques): Lleis dedicades a
regular el mercat laboral del transport per carretera.
• Nous currículums formatius (nombre de títols nous): Mesura quants
nous títols orientats específicament a logística s’han creat.
• Introducció de les noves tecnologies (nombre de cursos i
assignatures): Mesura del nombre de cursos formatius i
assignatures en currículums de logística, dedicades a noves
tecnologies aplicades al sector de T&L.

• Nombre de titulats en T&L (nombre de nous titulats anuals): Permet
veure que es formen professionals amb coneixement específic.
• Ocupació al sector logístic (nº de treballadors): Permet veure la
generació de llocs de treball al sector de la logística.
• Treballadors autònoms (nº d’autònoms al sector del transport i
emmagatzematge): el sector de la logística ha estat històricament
vinculat a la contractació de treballadors en règim d’autònoms.

• Estructura empresarial (nº treballadors/empresa,
facturació/empresa): Permet veure l’evolució de les dimensions de
les empreses del sector.
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.2. Teixit Empresarial

Projecte

P.7.- Promoció de les NOVES TECNOLOGIES

Antecedents

• La digitalització de la societat i les noves necessitats dels clients,
exigeixen una major rapidesa, flexibilitat, qualitat, personalització i
sostenibilitat. Per poder afrontar la transformació digital i liderar els
reptes que ens planteja la mobilitat 4.0 és clau fer-ho des d'una
visió estratègica.

• D'altra banda es presenten nous reptes, com ara la implantació de la
tecnologia 5G, ciberseguretat, integració i gestió de la informació en
temps real, ètica, regulació, organisme de coordinació, adaptació de
la infraestructura, convivència del vehicle tradicional, connectat i
autònom, nous combustibles menys contaminants...

• Les noves tecnologies es presenten com una nova oportunitat per
optimitzar la gestió de les empreses, agilitzar tràmits...

• La pandèmia de la Covid-19 ha provocat un canvi en els hàbits de
les persones i les empreses, amb un augment importantíssim de
la compra online per part de l'usuari. Moltes empreses s'han vist
obligades ha desenvolupar una estratègia de promoció i venda
electrònica per adaptar-se a la situació i s'han hagut de digitalitzar,
quan en situació normal, aquest procés hauria estat molt llarg.

⁃ Per part de les empreses, cal una creixent formació del personal
a tots els nivells i un increment de la capacitat financera
d'inversió en desenvolupament tecnològic.
⁃ Per part de l'administració, s'ha de destacar la necessitat
d'invertir en digitalització i estandardització de procediments
administratius de tot tipus. En aquest sentit, duanes i PIF
presenten
una
baixa
productivitat,
llastrant
la
seva
competitivitat.
• Les tecnologies com la intel·ligència artificial, cloud, big data, IOT,
blockchain o machine learning ofereixen noves oportunitats al sector
del transport. La tecnologia més estesa a dia d'avui entre les
empreses de logística, és el IOT (Internet of Things), la informació
obtinguda permet obtenir visibilitat de les operacions i tenir un
major coneixement sobre com i on realitzar millores.

Objectius

• Generalització de la formació en Noves Tecnologies al sector a
Catalunya com a base fonamental per a la seva modernització i
millora competitiva.

• Millora substancial de la traçabilitat de les mercaderies i evolució cap
a un servei predictiu.

• Impuls a la implementació definitiva de la digitalització dels tràmits
administratius i de la documentació generada.
• Participació dels agents públics i privats en iniciatives europees.

Prioritat
Responsable

• Crear un nou marc regulador per permetre la convivència de models
de negoci tradicionals amb nous models.
• Capacitat per atraure talent i professionals qualificats amb
coneixements en l'ús d'aquestes noves eines.

Impulsors

MITJANA

➢Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat
➢ Barcelona-Catalunya Centre Logístic
➢ Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana

➢ Secretaria d'Empresa i Competitivitat
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.2. Teixit Empresarial

Projecte
Mesures

P.7.- Promoció de les NOVES TECNOLOGIES

7.1.- Establiment de LÍNIES D'AJUDA per la promoció de les noves tecnologies: anàlisi de les iniciatives i línies d'ajuda existents, identificant
les línies complementàries que es poden establir des de una visió territorial i sectorial més àmplia.
7.2.- CAMPANYA de promoció de Digitalització i Noves Tecnologies en el Sector: dissenyar i desenvolupar una campanya de comunicació
específica per promocionar la necessitat i els avantatges de la digitalització i l'aplicació de noves tecnologies en el sector com a element
fonamental per a la diferenciació i millora competitiva enfront d'altres territoris.
7.3.- Pla per agilitzar i automatitzar la TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA electrònica: dissenyar i desenvolupar un pla que permeti posar en valor
l'esforç realitzat per implantar l'administració electrònica, portant-la un pas més enllà de manera que ja no només es generi la
documentació de manera electrònica, sinó que això faci que la seva tramitació pugui resultar molt més automàtica, àgil i eficient.
7.4.- Pla d'integració del PORT COMMUNITY SYSTEM d'Autoritats Portuàries: treballar conjuntament amb els dos grans ports comercials de
Catalunya: Barcelona i Tarragona, avaluant les possibilitats per a que els seus respectius PCS s'integrin en una única plataforma que
simplifiqui l'operativa als clients i usuaris que treballen amb tots dos.
7.5.- Pla de desenvolupament d'una plataforma e-CARGO multimodal: començar a dissenyar, sobretot a partir de l'experiència de la integració
dels PCS de Barcelona i Tarragona, un pla per integrar les diferents plataformes tecnològiques dels grans nodes de T&L de Catalunya
(portuaris, ferroviaris, aeris) en una sola plataforma que simplifiqui l'operativa de clients i usuaris.

Cronograma

Prioritat

Projecte/ Acció
P.7.- Promoció de les NOVES TECNOLOGIES
- Establiment de LÍNIES D'AJUDA per la promoció de les noves tecnologies
- CAMPANYA de promoció de Digitalització i Noves Tecnologies en el Sector
- Pla per agilitzar i automatitzar la TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA electrònica
- Pla d'integració del PORT COMMUNITY SYSTEM d'Autoritats Portuàries
- Pla de desenvolupament d'una plataforma e-CARGO multimodal

Responsable

Impulsors

MITJANA
Mi tjana

SecrEmpr&Comp DGTpt&Mob, BCL

Def

Mi tjana

DGTpt&Mob

Def

Al ta

SecrEmpr&Comp, BCL

SecrEmpr&Comp BCL

2022

2023

2024

2025

Def

Mi tjana

AAPPBCN/TGN

SecrInf&Mob/Empr&Comp

Mi tjana

SecrEmpr&Comp Ci mal s a, AAPP, Aena, Adi f, Rai l Group

Prioritat:

Indicadors

2021

SecrEmpr&Comp SecrInf&Mob, BCL, MinistTpt

Def
Def

Mitjana

Alta

Molt Alta

Indicadors d’actuació:

Indicadors de resultat:

• Digitalització de tràmits (nombre de tràmits): Mesura quants nous
tràmits relacionats amb T&L es poden realitzar de forma digital
enlloc de documentació física.

• Ús de tràmits digitals (tràmits digitals/tràmits totals): % dels tràmits
relacionats amb T&L efectuats deforma totalment digital.

• Projectes i iniciatives europees (nombre de projectes i iniciatives):
Determina el grau de participació dels agents públics i privats en
projectes i iniciatives d’àmbit europeu en el T&L.
• Incentiu de la traçabilitat (pressupost públic dedicat a millora de la
traçabilitat): Inversió per a assegurar que els operadors petits i
mitjans apliquen mesures de traçabilitat a les seves operacions.

• Projectes europeus (nombre de projectes): Mesura a quants
projectes d’àmbit europeu s’ha adherit el sector de T&L a Catalunya.
• PCS comú (existència d’un PCS comú): Que es desenvolupi i utilitzi
un sistema únic de gestió portuària

ESTRATÈGIA LOGÍSTICA DE CATALUNYA
Informe de Definició Estratègica | Pàgina 61

Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.2. Teixit Empresarial

Projecte

P.8.- Millora de la COMPETITIVITAT empresarial

Antecedents

• El teixit empresarial és un dels 4 pilars fonamental del sector del
T&L juntament amb infraestructures, sòl i teixit empresarial.
• Catalunya disposa d'un potent teixit empresarial, gràcies a la seva
important activitat productiva i exportadora, que necessita del
sector del T&L per créixer i ser eficient. Malgrat això, és un teixit
que encara presenta un elevat nivell d'atomització i de
subcontractació, així com una forta presència de grups
internacionals entre les empreses líders.
• El % d'autònoms en aquest sector l'any 2018 representava un 30%
del total. Aquest percentatge, tot i haver baixat a els darrers anys,
és considerablement superior al d'altres sectors que es situen a
l'entorn del 20%.

empresarial, tant internacional com nacional i local, atrets per
l'oportunitat que planteja la demanda latent no satisfeta d'aquests
serveis en l'entorn. Aquesta oferta de serveis a vehicles, empreses i
persones que tradicionalment s'ofereixen en els CTLs, han de ser
pensats per maximitzar les sinèrgies i valor afegit de les activitats
econòmiques implantades en els mateixos.
• El nou Pla d’Acció del Sector del Transport i la Logística per al
període 2020-2021 proposa actuacions per a la millora de la
competitivitat de les empreses del sector del T&L intervenint en
aspectes com cicles formatius, campanya d’imatge, prestació de
serveis als professionals del sector, acords econòmics, impuls a la
digitalització, suport a les associacions i descarbonització del sector.
Logistics
Performance
Index

• Des de l'any 2014 s'ha observat una evolució en l'estratègia de les
grans companyies del sector cap a una integració vertical dels seus
models de negoci. Es parla d'integració vertical quan una mateixa
empresa gestiona diferents activitats de la seva cadena de
distribució que tradicionalment s'havien delegat a tercers.
• Les noves tecnologies es presenten com una nova oportunitat per
optimitzar la gestió de les empreses, agilitzar tràmits...
• El desenvolupament de sòl, infraestructures i serveis específicament
adaptats per l'activitat de transport i logística serveix de catalitzador
pel desenvolupament, consolidació i modernització del teixit

Objectius

Prioritat
Responsable

• Difondre i donar suport als elements clau per promocionar la
modernització i millora competitiva del sector (formació, noves
tecnologies, dimensió empresarial, internacionalització,
intermodalitat, etc.).

Alemanya
Suècia
Bèlgica
Àustria
Japó
Regne Unit
França
Espanya
Itàlia
Portugal

Rànqing LPI

Puntuació

1
2
3
4
5
9
16
17
19
23

4.20
4.05
4.04
4.03
4.03
3.99
3.84
3.83
3.74
3.64

• Fomentar una major coordinació entre els diferents clústers i
associacions sectorials.
• Potenciar els principals clústers productius de Catalunya des de la
millora competitiva dels seus proveïdors de transport i logística.

Impulsors

MITJANA

País

➢Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat
➢ Barcelona-Catalunya Centre Logístic

➢ Secretaria d'Empresa i Competitivitat
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.2. Teixit Empresarial

Projecte
Mesures

P.8.- Millora de la COMPETITIVITAT empresarial

8.1.- Pla de suport a l'ASSOCIACIONISME al sector: treballar en un pla coordinat que potenciï l’associacionisme al sector del T&L a Catalunya
8.2.- Anàlisi i difusió del perfil de l'operador de T&L del FUTUR: elaborar informes i publicacions regulars (per exemple, via web, etc.) en què
compartir amb el sector del T&L a Catalunya les propostes del perfil que ha de presentar l'operador de T&L del futur: intermodalitat,
digitalització, noves tecnologies, internacionalització, etc.
8.3.- Pla de potenciació de CLÚSTERS PRODUCTIUS estratègics des de la logística: realitzar una anàlisi profunda de com des de la millora del
sector del T&L es pot ajudar encara més a impulsar els Clústers productius clau de Catalunya, i dissenyar a partir d'aquí un pla per
potenciar i facilitar l'activitat logística associada a aquests Clústers (e.g., millora infraestructural, modernització dels operadors, etc.).
8.4.- Creació d'una taula de treball regular del CLÚSTER DE T&L: identificar els Clústers de T&L més rellevants de Catalunya i afavorir la
creació i funcionament d'una taula de treball conjunta en la qual els principals representants d'aquests Clústers comparteixin
experiències, preocupacions, expectatives, projectes, etc.
8.5.- Pla de promoció de DIMENSIÓ I LIDERATGE de les empreses catalanes: analitzar en profunditat les causes per les quals els operadors de
T&L catalans no tenen la dimensió ni el nivell de lideratge suficient en els seus respectius segments d'activitat, i dissenyar un pla per a la
seva potenciació (e.g., processos de concentració, modernització, internacionalització, etc. )

Cronograma

Prioritat

Projecte/ Acció
P.8.- Millora de la COMPETITIVITAT empresarial
- Pla de suport a l'ASSOCIACIONISME en el sector
- Anàlisi i difusió del perfil de l'operador de T&L del FUTUR
- Pla de potenciació de CLÚSTERS PRODUCTIUS estratègics des de la logística
- Creació d'una taula de treball regular del CLÚSTER DE T&L
- Pla de promoció de DIMENSIÓ I LIDERATGE de les empreses catalanes
- Observatori de BONES PRÀCTIQUES en contractació i operativa de T&L

MITJANA
Al ta
Mi tjana

Responsable

Impulsors

DGTpt&Mob

SecrEmpr&Comp

Ci mal s a

DGTpt&Mob, BCL, ComServMul ti D. Di fus .

2022

2023

2024

2025

Pl an

Al ta

SecrEmpr&Comp Ci mal s a

Def

Al ta

SecrEmpr&Comp Ci mal s a

Def

Mi tjana

SecrEmpr&Comp Ci mal s a

Def

Execuci ó

Mi tjana

DGTpt&Mob

Def

Manteni ment

SecrEmpr&Comp

Prioritat:

Indicadors

2021

SecrEmpr&Comp SecrInf&Mob, BCL

Mitjana

Alta

Molt Alta

Indicadors d’actuació:

Indicadors de resultat:

• Plans d’incentiu al sector (nombre de plans i dedicació de recursos):
Mesura quantes iniciatives s’emprenen per a potenciar el sector amb
millores de fiscalitat, facilitats administratives,...

• Evolució empreses T&L (nombre d’empreses de T&L nacionals i
internacionals i volum de facturació): Mesura quantes empreses hi
ha dedicades al sector de T&L i la seva facturació per determinar si
la potenciació funciona.

• Observatori de bones pràctiques (s’ha desenvolupat s/n): Determina
si s’ha estructurat un observatori comú de bones pràctiques en el
sector de T&L que permeti l’intercanvi de coneixement.

• Dimensió d’empreses (nombre d’empreses per rang de facturació o
classificació de dimensió): Permet avaluar si les empreses van
augmentant de dimensió.
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.3. Sòl

Com a part de la línia estratègica III.- Agilitat del desenvolupament de
SÒL logístic i intermodal s'han identificat un total de 3 projectes.
El seu desenvolupament es concreta a través d'una sèrie d’accions/mesures a
les quals s'assigna prioritat, agents responsables/impulsors i calendari
temptatiu d'execució, tal com es mostra de manera sintètica a la taula resum
adjunta, i de manera detallada en les fitxes de projecte de les pàgines que
segueixen a continuació.

Línia Estratègica / Projecte/ Acció
III.- Agilitat del desenvolupament de SÒL logístic e intermodal
P.9.-Desenvolupament d'alternatives de sòl en l'AMB
- Model d'impacte territorial del MP Immobiliari d'EL PRAT
- Pla de RECONVERSIÓ de sòl industrial a logístic
P.10.- Potenciació de CIMALSA-INCASOL en la promoció i gestió
- Protocol de col·laboració CIMALSA-INCASOL en la prom./gest. sòl logístic
- Revisió del MODEL CIMALSA per una prom./gest. pública-privada de sòl
- Redisseny del producte logístic i reactivació comercial de la XARXA CIMALSA
P.11.- Consolidació de CORREDORS logístics CLAU
- Consolidació de la 3ª Corona logística en els EIXOS TRANSVERSALS I EBRE
- Coordinació de nodes log/ind/interm al CORREDOR PENINSULAR Cat/Zgz/Mad

Prioritat

Responsable

MOLT ALTA SecrInf&Mob

Impulsors

2021

2022

2023

2024

2025

Cimalsa, Incasòl, DGUrb, Aena

Mol t a l ta

Ci ma l s a

Aena

Mod

Mol t a l ta

Inca s òl

Ci ma l s a , DGUrba ni s me

Pl a

ALTA

Cimalsa

Incasòl, Prom.Privs, AAPP

Al ta

Inca s òl

Ci ma l s a

Prot.

Al ta

Ci ma l s a

Prom.Pri va dos

Es cs .

Mi tja na

Ci ma l s a

AAPPBCN/TGN

ALTA

Cimalsa

Incasòl, AAPP BCN/TGN

Al ta

Ci ma l s a

Inca s òl , AAPP BCN/TGN

Anl

Al ta

Ci ma l s a

AAPPBCN/TGN

Anl
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Execuci ó

Execuci ó

Anl Impl a ntaci ó
Execuci ó
Execuci ó

Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.3. Sòl

Evolució superfície útil de sòl logístic
Font: elaboració pròpia a partir de dades del SIPAE

• El desenvolupament gairebé nul de sòl logístic a la zona core i 1ª
corona des de 2001, han portat a una escassedat en l'oferta de sòl
logístic disponible que està comprometent la localització de nous
centres de distribució d'escala territorial europea a Barcelona.

⁃ Interès creixent per la reconversió de sòl industrial a logísticindustrial (p. ex., CZF).

600
400
200

⁃ Els primers projectes de naus multinivell.
• La localització dels sòls d'Aena a la zona "core" de Barcelona i la
gran expectativa de mercat generada des de la realització del
Masterplan de l'actuació fan anticipar una molt ràpida absorció dels
sòls que es vagin posant al mercat

CORE
Objectius

• Maximitzar l'impacte sobre el territori que generin les activitats
econòmiques que s'instal·len els nous terrenys de l'Aeroport del Prat
evitant que sigui un projecte d'especulació immobiliària pura.
• Afrontar una reconversió de sòl industrial a logístic-industrial que
sigui “eficient” a l'entorn de l’AMB.

Prioritat
Responsable

3ª

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2ª

Resta CAT

• Acció coordinada dels diferents agents públics-privats per atraure
operadors/carregadors multinacionals que aprofitin l'avantatge
competitiu que atorga la connexió per terra, mar i aire per implantar
la seva base operativa al sud/est d'Europa, i amb això reforçar la
seva permanència a mig-llarg termini i la seva disposició a pagar
rendes més altes.

Impulsors

MOLT ALTA

1ª

2004

1992

0

2002

⁃ Gran interès i previsió de creixement a futur per les poques
noves bosses de sòl (p. ex., nous terrenys d'AENA El Prat – 60
ha de Sòl logístic planificat).

800

Sup. (ha)

• Aquesta pronunciada saturació/escassedat de sòl apte a l'entorn de
l'AMB deriva a situacions com:

1.000

2000

• Catalunya disposa a prop de 10 milions de metres quadrats de
superfície de sòl logístic. Gairebé el 50% de l'oferta de sòl logístic es
concentra a la Zona Core (22%) i 1ª Corona (26%).

1998

Antecedents

1996

P.9.- Desenvolupament d'alternatives de sòl en l'AMB

1994

Projecte

➢ Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat
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➢Cimalsa
➢ Incasòl
➢ Direcció General d´Urbanisme
➢ Aena

Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.3. Sòl

Projecte
Mesures

P.9.- Desenvolupament d'alternatives de sòl en l'AMB

9.1.- Model d'impacte territorial del MP Immobiliari d'EL PRAT: establir canals de comunicació i coordinació entre la Generalitat i Aena per tal
que les successives fases de licitació dels sòls comercials de l'Aeroport del Prat considerin en els seus plecs, a més de criteris de
rendibilitat financera, la rendibilitat econòmica i social que deriva de la implantació d'empreses i activitats amb un major impacte positiu
pel territori en general i pel sector del transport i la logística en particular.
9.2.- Pla de RECONVERSIÓ de sòl industrial a logístic: abordar de forma conjunta amb els grans agents del sòl a Catalunya, tant públics com
privats, l'elaboració d'un pla que, davant l'escassetat de sòl per a activitats logística-industrials, principalment a l'AMB, faciliti una
reconversió àgil de sòl industrial ja obsolet a sòl per a activitat logística-industrial amb paràmetres d'ordenació, disseny i funcionalitat
que responguin a les demandes modernes actuals i futures del sector.

Cronograma

Prioritat

Projecte/ Acció
P.9.-Desenvolupament d'alternatives de sòl en l'AMB
- Model d'impacte territorial del MP Immobiliari d'EL PRAT
- Pla de RECONVERSIÓ de sòl industrial a logístic

Responsable

MOLT ALTA SecrInf&Mob

Impulsors

Molt alta

Cimalsa

Aena

Mod

Molt alta

Incasòl

Cimalsa, DGUrbanisme

Pla

Prioritat:

Indicadors

2021

2022

2023

2024

2025

Cimalsa, Incasòl, DGUrb, Aena
Execució

Mitjana

Execució

Alta

Molt Alta

Indicadors d’actuació:

Indicadors de resultat:

• Acció coordinada entre agents (nº anual de reunions i d’altres
actuacions en matèria de coordinació): Mesura el nombre
d'actuacions de coordinació escomeses entre els principals agents
públics i privats responsables del desenvolupament d'alternatives de
sòl a Catalunya (e.g., reunions amb Aena pel sòl logístic del Prat,
reunions de coordinació per donar forma a un pla de reconversió
industrial, etc.).

• Reconversió de sòl industrial (m2 de sòl industrial reconvertits/
any): Mesura el progrés de reconversió i hibridació de sòl industrial
a sòl logístic-industrial.
• Impacte territorial del MP d’El Prat (nº operadors/carregadors
multinacionals instal·lats/any): Mesura el grau d’implantació del
teixit empresarial sota els criteris de maximització de l’impacte
territorial
• Preu del lloguer de naus logístiques a Barcelona (mitjana anual del
€/m2): Permet veure si la variació de l’oferta de sòl ha provocat un
impacte en el preu del lloguer.

ESTRATÈGIA LOGÍSTICA DE CATALUNYA
Informe de Definició Estratègica | Pàgina 66

Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.3. Sòl

Projecte

P.10.- Potenciació de CIMALSA-INCASÒL en la promoció i gestió

Antecedents

• Hi ha diferents agents (públics i privats) a Catalunya que
promocionen i gestionen sòl logístic-industrial. Manca una
planificació conjunta pel sòl a desenvolupar.
• CIMALSA promociona, desenvolupa i gestiona infraestructures i
centrals pel transport de mercaderies i la logística. Actualment
disposa d'una xarxa de 6 Centres de Transport i Logística (CTLS) en
funcionament, en total, aquests centres tenen planificat 180ha
d'àmbit, de les quals, 107ha es corresponen a parcel·les logístiques.

AP - 7
Logis Empordà
(Fase 1)
Logis Empordà
(Fase 2,3,4)

Girona

Manresa
ZLA Lleida-Alguaire

Lleida

C-12

Prioritat
Responsable

ALTA

AP - 2

Logis Bages

CIM
Llobregat
CIM Vallès

Montblanc

Barcelona

LOGIS Montblanc

• En les dues últimes dècades ha crescut de manera exponencial el
nombre d'inversors i promotors privats amb interès pel sector
logístic, aspecte que ofereix importants alternatives de col·laboració
públic-privada en la promoció de sòl logístic.

• Impulsar la implicació privada des de les fases de planificació i

A-2

CIM Lleida

AP - 2

• Els Centres ubicats fora de l'AMB i encara no consolidats, precisen
d'una major atenció i suport a la seva estratègia de comercialització.

• Revisió del model CIMALSA (a nivell societari, negoci, comercial,
etc.) per una promoció més flexible de sòl i naus logístiques a
Catalunya.

CIM la Selva

C-25

• Alguns dels Centres de la xarxa CIMALSA van ser dissenyats i
desenvolupats fa ja més de 10 o fins i tot 20 anys, i altres pendents
de desenvolupar van ser planificats amb criteris similars fa anys, de
manera que la seva oferta logística (dimensió de parcel·les, serveis,
etc. ) no propicia una adaptació eficient a les noves demandes.

Objectius

Figueres

LOGIS Penedès

CIM el Camp
(sector oest)
CIM el Camp
(sector est)

Tarragona

Sòl Públic (CIMALSA)
Centres en funcionament

AP - 7

Centres en estudi o tramitació

disseny en el desenvolupament i gestió d'infraestructures.
• Promoure una acció conjunta d'agents públics i privats, i de
CIMALSA i Incasòl en particular, per desenvolupar noves bosses de
sòl de manera àgil i flexible

Impulsors

➢Incasòl
➢ Promotors privats
➢ AAPP Barcelona y Tarragona

➢ Cimalsa
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.3. Sòl

Projecte
Mesures

P.10.- Potenciació de CIMALSA-INCASÒL en la promoció i gestió

10.1.- Protocol de col·laboració CIMALSA-INCASÒL en la prom./gest. sòl logístic: continuar treballant entre CIMALSA i Incasòl per concretar un
protocol que maximitzi l'aportació de valor de cadascun d'ells en la promoció i gestió de sòl logístic a Catalunya, combinant l'aportació
de sòl i múscul financer per a la seva promoció, amb el know-how necessari per a la seva comercialització i gestió.

10.2.- Revisió del MODEL CIMALSA per una prom./gest. pública-privada de sòl: abordar una anàlisi profunda dels canvis esdevinguts en el
mercat del transport i la logística des de l'establiment de CIMALSA amb un 100% de capital públic, identificant i avaluant els models
alternatius que el nou context de mercat li brinda per a la promoció i gestió de sòl, tenint en compte en aquest sentit tant el gran
protagonisme que ha agafat la iniciativa privada en les últimes dècades com el nou rol que estan adoptant alguns agents públics.
10.3.- Redisseny del producte logístic i reactivació comercial de la XARXA CIMALSA: abordar una anàlisi profunda de les noves tendències en
el disseny i promoció de sòl logístic-industrial, identificant en base als seus resultats la possible necessitat de realitzar canvis tant en el
disseny del parc logístic existent, com en la promoció i comercialització dels nous desenvolupaments.

Cronograma

Prioritat

Projecte/ Acció
P.10.- Potenciació de CIMALSA-INCASOL en la promoció i gestió
- Protocol de col·laboració CIMALSA-INCASOL en la prom./gest. sòl logístic
- Revisió del MODEL CIMALSA per una prom./gest. pública-privada de sòl
- Redisseny del producte logístic i reactivació comercial de la XARXA CIMALSA

Responsable

Impulsors

ALTA

Incasòl, Prom.Privs, AAPP

Alta

Incas òl

Cimals a

Prot.

Alta

Cimals a

Prom.Privados

Es cs .

Mitjana

Cimals a

AAPPBCN/TGN

2022

2023

2024

2025

Anl Implantació

Prioritat:

Indicadors

2021

Cimalsa

Mitjana

Alta

Molt Alta

Indicadors d’actuació:

Indicadors de resultat:

• Estudis i anàlisis (nº anual d’estudis i anàlisis de viabilitat): Mesura
el nombre d'actuacions en la realització d'estudis i anàlisis de
viabilitat per a la potenciació de Cimalsa-Incasòl en la promoció i
gestió de sòl logístic-industrial.

• Acords de col·laboració (nº anual d’acords de col·laboració assolits):
Mesura la productivitat d'aquesta cooperació expressant-la en
acords de col·laboració assolits entre les diferents parts (e.g.
Cimalsa, Incasòl, privats).

• Acció coordinada entre agents (nº anual de reunions i altres
actuacions en matèria de coordinació): Mesura el nombre
d'actuacions de coordinació escomeses entre Cimalsa-Incasòl per a
la promoció i gestió de sòl logístic-industrial.

• Projectes de col·laboració (nº projectes promoguts conjuntament /
any): Mesura les productivitat d'aquests acords de col·laboració que
es plasmen en projectes concrets.
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.3. Sòl

Projecte

P.11.- Consolidació de CORREDORS logístics clau

Antecedents

• L’ oferta de sòl logístic a Catalunya es caracteritza per:
⁃ La distribució geogràfica de les grans bosses de sòl logístic de
Catalunya s'estructura principalment al Corredor Mediterrani, i
en menor grau, al voltant de l'Eix Transversal i a l'Eix de l'Ebre.

Corredor Mediterrani
Sud d´Europa

AP - 7

⁃ La demanda de sòl logístic a Catalunya es concentra
principalment a l'AMB (≈alta rotació) i entorn de Tarragona,
Lleida i Girona (≈rotació mitjana-baixa)

Figueres

⁃ Existeixen àmbits de gran especialització logística: Vallès, Baix
Llobregat, Penedès i Alt Camp – Tarragonès.

Eix Transversal

Zona d'especialització
logística del Vallès

Manresa

⁃ Els desenvolupaments actuals presenten un bon nivell
d'integració amb les principals infraestructures, el territori i
l'activitat productiva

Zona d'especialització
logística del Penedès

1

Lleida

A-2

Zona d'especialització
logística del Baix Llobregat

AP - 2

⁃ Destaca el pes de clústers productius (automoció, farmacèutic,
químic, tecnològic, agroalimentari i logística de distribució)

AP - 2
Eix de l´Ebre
Zona Centre Peninsular

Montblanc

3

2

Barcelona

Zona d'especialització logística
de l'Alt Camp - Tarragonès

4

• El pla d'infraestructures de Catalunya prioritza la finalització del
Corredor Mediterrani, la potenciació de l'Eix Transversal i el
desenvolupament de nodes logístics i intermodals.

Tarragona

Principals poblacions

C-12

AP - 7

• En aquest context, es fa prioritari potenciar la consolidació dels
corredors complementaris al Corredor Mediterrani a Catalunya:
Transversal, de l'Ebre i Peninsular.

Objectius

Girona

C-25

Sòl públic (CIMALSA)
Sòl públic-privat: Ports
Sòl públic-privat: Aeroports

Corredor Mediterrani
Llevant i Nord d'Àfrica

• Equilibrar el desenvolupament de l'activitat de transport i logística a
Catalunya mitjançant la consolidació dels grans eixos de l'Ebre,
Transversal i Peninsular.

Sòl privat

• Millora del corredor de l'Ebre fins a Madrid, amb terminals
intermodals a Saragossa i Corredor de l'Henares

• Incentivar la demanda d'activitat logística-industrial (baixa-mitja
rotació) als àmbits de “menor” desenvolupament (eix Transversal i
Ebre) però amb capacitat de sòl i infraestructural.

Prioritat
Responsable

ALTA

Impulsors

➢Incasòl
➢ AAPP Barcelona y Tarragona

➢ Cimalsa
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.3. Sòl

Projecte
Mesures

P.11.- Consolidació de CORREDORS logístics clau

11.1.- Consolidació de la 3ª Corona logística en els EIXOS TRANSVERSALS I EBRE: realitzar una anàlisi profunda de les possibilitats de
consolidar una oferta atractiva de sòl per a activitats logístic-industrials al voltant de l'Eix Transversal i l'Eix de l'Ebre, per tal de donar
servei a l'activitat logístic-industrial existent i futura en aquests àmbits, a més de actuar d'alternativa real i atractiva davant la manca
de sòl logístic a l'AMB.
11.2.- Coordinació de nodes log/ind/interm al CORREDOR PENINSULAR Cat/Zgz/Mad: generar un fòrum de debat i coordinació entre els grans
agents de sòl logístic i intermodal a Catalunya per tal d'avaluar possibilitats d'abordar projectes conjunts de promoció de sòl logísticindustrial i intermodal fora de Catalunya i, més concretament, al Corredor Peninsular Catalunya-Saragossa-Madrid, on alguns d'aquests
agents es troben molt actius i fins i tot disposen de sòl i infraestructures ja desenvolupades.

Cronograma

Prioritat

Projecte/ Acció
P.11.- Consolidació de CORREDORS logístics CLAU
- Consolidació de la 3ª Corona logística en els EIXOS TRANSVERSALS I EBRE
- Coordinació de nodes log/ind/interm al CORREDOR PENINSULAR Cat/Zgz/Mad

Responsable

Impulsors

Cimalsa

Incasòl, AAPP BCN/TGN

Alta

Cimalsa

Incasòl, AAPP BCN/TGN

Anl

Alta

Cimalsa

AAPPBCN/TGN

Anl

Prioritat:

Indicadors

2021

ALTA

2022

2023

2024

2025

Execució
Execució

Mitjana

Alta

Molt Alta

Indicadors d’actuació:

Indicadors de resultat:

• Estudis i anàlisis (nº anual d’estudis i anàlisis): Mesura el nombre
d'actuacions en la realització d'estudis i anàlisi de viabilitat i impacte
econòmic, social i mediambiental de projectes per a la consolidació
de la 3a Corona logística als Eixos Transversals i Ebre.

• Noves implantacions (m2 de noves implantacions logístiques als
corredors clau): Mesura l'evolució dels m2 de sòl / sostre de noves
implantacions en els corredors identificats.

• Acció coordinada entre agents (nº anual de reunions i d’altres
actuacions en matèria de coordinació): Mesura el nombre
d'actuacions de coordinació escomeses entre els principals agents
públics i privats responsables d'optimitzar el desenvolupament i
gestió dels nodes logístics actuals i planificats dels corredors
logístics clau (e.g. Cimalsa, Incasòl, AAPP Barcelona i Tarragona).

• Projectes de cooperació (nº anual d’actuacions conjuntes entre
agents públics): Mesura el nombre de projectes conjunts entre els
principals agents públics catalans per la promoció i explotació de
nodes logístics i logístic-intermodals en els corredors clau
identificats.
• Nº d’operacions entre Catalunya i la resta de CC.AA (nº anual
d’operacions): Permet veure quins són els corredors amb major pes.
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.4. Infraestructures

Com a part de la línia estratègica IV.- Funcionalitat de la Xarxa
d’INFRAESTRUCTURES s'han identificat un total de 3 projectes.
El seu desenvolupament es concreta a través d'una sèrie d’accions/mesures a
les quals s'assigna prioritat, agents responsables/impulsors i calendari
temptatiu d'execució, tal com es mostra de manera sintètica a la taula resum
adjunta, i de manera detallada en les fitxes de projecte de les pàgines que
segueixen a continuació.

Prioritat

Línia Estratègica / Projecte/ Acció
IV.- Funcionalitat de la Xarxa d'INFRAESTRUCTURES
P.12.- Potenciació del VALOR AFEGIT en nodes de transport
- Flexibilitat i funcionalitat del servei de DUANES i PARADUANERS
- Generalització de l'OPERATIVA 24/7 als nodes de transport
- Ampliació i millora de la Xarxa Catalana de PÀRKINGS SEGURS
- Desenvolupament de PLATAFORMES DIGITALS de Gestió de Nodes de transport
- Generalització de SERVEIS de valor afegit als nodes intermodals
P.13.- Finalització de la Xarxa per la seva òptima INTEGRACIÓ
- Impuls a el CORREDOR MEDITERRANI
- ACCESSOS terrestres (ffcc-UIC, carretera) a ports i nodes intermodals
P.14.- Actuacions per la millora de la CAPACITAT
- Implantació d'APARTADORS ferroviaris a vis principals (eg, línia Cat/Zgz/Mad)
- Adaptació pels increments previsibles de PES i DIMENSIONS
- Protocol Adif-Generalitat per la gestió eficient de TERMINALS INTERMODALS

Responsable

Impulsors

2021

2022

2023

SecrInfr&Mob

SecrHisenda, ATM, MinistTpt

Mol t a l ta

SecrHi s enda

AAPPBCN/TGN, Aena , Adi f

Al ta

SecrInfr&Mob

AAPPBCN/TGN, Aena , Adi f

Anl Impl a nt.

Mi tja na

DGTpt&Mob

Ci ma l s a , As ocs Sects , ATM

Anl Impl a nt.

Mi tja na

SecrInfr&Mob

AAPPBCN/TGN, Aena , Adi f

Anl Impl a nt.

Mi tja na

SecrInfr&Mob

AAPPBCN/TGN, Aena , Adi f

Anl Impl a nt.

ALTA

SecrInfr&Mob

MinistTpt, BCL

Al ta

SecrInfr&Mob

Adi f, AAPPBCN/TGN, BCL

Pl a ni fi c

Al ta

SecrInfr&Mob

AAPPBCN/TGN, Aena , Adi f

Pl a ni fi c Execuci ó

MITJANA

SecrInfr&Mob

MinistTpt

Al ta

SecrInfr&Mob

Adi f

Mi tja na

DGTpt&Mob

Mi ni s tTpt

Mi tja na

Ci ma l s a

Adi f, AAPPBCN/TGN

ALTA
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2024

2025

Anl Impl a ntaci ó

Execuci ó

Anà l i s i

Impl a ntaci ó

Anà l i s i

Impl a ntaci ó

Anà l i s i

Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.4. Infraestructures

Projecte

P.12.- Potenciació del VALOR AFEGIT en nodes de transport

Antecedents

• Les empreses reclamen la flexibilització dels horaris d'operació, tant
a nivell de terminals com dels serveis duaners, cap a un model 24/7
que permeti millorar la seva competitivitat enfront dels mercats
internacionals, consolidant la demanda i evitant ineficiències.
• De la mateixa manera, el sector del T&L demana una millora i
digitalització del sistema de duanes i inspeccions, de manera que
s'aconsegueixi agilitar els tràmits necessaris.
• En línia amb els objectius de transformació digital del sector, s'ha de
seguir impulsant la implantació de plataformes digitals per a la
gestió dels nodes de transport, suportats en tecnologies com IoT,
Blockchain, etc. que permeten connectar en temps real vehicles,
persones i mercaderies, dotant les infraestructures d'un alt nivell
d'automatització i intel·ligència (p. ex. plataforma SIMPLE)
• Es fa necessària la implantació d'una xarxa de pàrquings segurs,
aprofitant l'impuls i línies de finançament de la UE.
• La concentració de l'oferta de serveis a les terminals intermodals
implica un valor afegit i genera noves sinèrgies per a les empreses.
Aquests serveis adreçats a la mercaderia, vehicles, empreses i
persones tenen com a objectiu maximitzar aquestes sinèrgies i el
valor afegit a les activitats econòmiques allà implantades sota un
model de gestió única i centralitzada.

Objectius

• Ampliar i generalitzar en el sector l'oferta de serveis de valor afegit
a la mercaderia, els vehicles, les empreses i les persones, en els
nodes de transport del territori català.
• Continuar impulsant la digitalització i automatització de la tramitació
administrativa en els nodes de transport i logística.

Prioritat
Responsable

• Analitzar la viabilitat de l'operativa 24/7 a les principals
infraestructures catalanes.
• Finançar el desenvolupament de plataformes digitals per a la gestió
de les infraestructures de transport.

Impulsors

ALTA
➢ Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat
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➢ Secretaria d'Hisenda
➢ ATM
➢ Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana

Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.4. Infraestructures

Projecte
Mesures

P.12.- Potenciació del VALOR AFEGIT en nodes de transport

12.1.- Flexibilitat i funcionalitat del servei de DUANES i PARADUANERS: realitzar, en coordinació amb els agents públics i privats del sector,
una anàlisi profunda de les possibilitats per a flexibilitzar i dotar de funcionalitat el servei duaner i paraduaner en els grans nodes de
transport i logística de Catalunya, en el convenciment que és en l'actualitat un dels colls d'ampolla més rellevants del sistema logístic
català, i que un funcionament àgil i flexible aportaria una gran millora competitiva al teixit empresarial i al sector en general, amb una
baixa inversió associada.
12.2.- Generalització de l'OPERATIVA 24/7 als nodes de transport: realitzar, en coordinació amb els agents públics i privats del sector, una
anàlisi profunda de les possibilitats per ampliar la finestra horària de funcionament dels principals nodes de transport i logística de
mercaderies a Catalunya, en el convenciment que és en l'actualitat un altre dels colls d'ampolla més rellevants del sistema logístic
català, i que una operativa 24/7 com tenen els ports del nord d’Europa, aportaria una gran millora competitiva al teixit empresarial i al
sector en general, amb una baixa inversió associada.
12.3.- Ampliació i millora de la Xarxa Catalana de PÀRKINGS SEGURS: aprofitar tant els esforços ja realitzats a Catalunya, com el moment
òptim que planteja l'impuls que la UE està donant al desenvolupament d'una xarxa de Pàrquings Segurs a Europa, per ampliar i
consolidar la xarxa a Catalunya, millorant les seves infraestructures, instal·lacions i serveis, i dotant-la de la capa tecnològica
necessària per a realitzar una eficient gestió en xarxa.
12.4.- Desenvolupament de PLATAFORMES DIGITALS de Gestió de Nodes de transport: analitzar les tecnologies de plataformes digitals
disponibles al mercat per a realitzar una gestió més eficient i flexible dels nodes de transport i logística a Catalunya, eliminant la
paperassa i la burocràcia, i generant una plataforma escalable i integrable amb els sistemes de clients i usuaris.
12.5.- Generalització de SERVEIS de valor afegit als nodes intermodals: realitzar una anàlisi detallada dels serveis a la mercaderia, les
empreses, els vehicles i les persones que actualment es presten en els principals nodes de transport i logística de Catalunya,
comparant-los amb les millors pràctiques en la prestació d'aquests serveis en d’altres territoris, dissenyant amb això un pla
d'implantació dels serveis necessaris per dotar de veritable valor afegit a l'activitat en els nodes de Catalunya.

Cronograma

Prioritat

Projecte/ Acció
P.12.- Potenciació del VALOR AFEGIT en nodes de transport
- Flexibilitat i funcionalitat del servei de DUANES i PARADUANERS
- Generalització de l'OPERATIVA 24/7 als nodes de transport
- Ampliació i millora de la Xarxa Catalana de PÀRKINGS SEGURS
- Desenvolupament de PLATAFORMES DIGITALS de Gestió de Nodes de transport
- Generalització de SERVEIS de valor afegit als nodes intermodals

Responsable

Impulsors

2021

2022

SecrInfr&Mob

SecrHisenda, ATM, MinistTpt

Mol t al ta

SecrHi s enda

AAPPBCN/TGN, Aena, Adi f

Al ta

SecrInfr&Mob

AAPPBCN/TGN, Aena, Adi f

Anl Impl ant.

Mi tjana

DGTpt&Mob

Ci mal s a, As ocs Sects , ATM

Anl Impl ant.

Mi tjana

SecrInfr&Mob

AAPPBCN/TGN, Aena, Adi f

Anl Impl ant.

Mi tjana

SecrInfr&Mob

AAPPBCN/TGN, Aena, Adi f

Anl Impl ant.

ALTA

Prioritat:
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2023

2024

2025

Anl Impl antaci ó

Mitjana

Alta

Molt Alta

Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.4. Infraestructures

Projecte
Indicadors

P.12.- Potenciació del VALOR AFEGIT en nodes de transport

Indicadors d’actuació:

Indicadors de resultat:

• Estudis i anàlisis (nº anual d’estudis i anàlisis de viabilitat): Mesura
el nombre d'actuacions en la realització d'estudis i anàlisi de
viabilitat per a la potenciació del valor afegit en nodes de transport
(e.g. estudi de viabilitat de l'operativa 24/7 a l'Administració
pública, estudi de millora operativa del servei duaner en els nodes
de transport, etc.).

• Temps de tramitació (temps mitjà de tramitació duanera): Mesura
l'evolució del temps mitjà de tramitació en les duanes dels nodes de
transport i logística de Catalunya.

• Dotació pressupostària i línies d’ajut (𝛴€/ per a la realització i
manteniment de les iniciatives): Mesura els recursos econòmics
destinats a totes aquestes iniciatives i permet mesurar l'evolució
anual de la dotació (e.g. desenvolupament xarxa de pàrquings
segurs, desenvolupament de plataformes digitals de gestió, estudis,
etc.)

• Plataformes digitals desenvolupades (nº plataformes digitals
implantades en nodes de transport): Mesura el grau d’èxit i la
implantació de la mesura.

• Cobertura de la xarxa (nº de pàrquings segurs/ nº Km. de xarxa):
Mesura l'oferta d'aparcaments segurs per cada quilòmetre de la
xarxa de carreteres del territori català.
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.4. Infraestructures

Projecte

P.13.- Finalització de la Xarxa per la seva òptima INTEGRACIÓ

Antecedents

• Catalunya és líder en dotació viària i ferroviària. La xarxa terrestre
està estructurada en torn a tres grans eixos: Mediterrani i Ebre
(viari i ferroviari), i Transversal (viari), garantint una bona
intermodalitat.

PERPINYÀ
Port Bou

Le Pertús

Figueres
Vilamalla

• En l'actualitat només és possible dur trens d'ample UIC entre la
Frontera Francesa i el Port de Barcelona.

GIRONA

• El Corredor Mediterrani és clau per reforçar la competitivitat de
Catalunya i del seu teixit productiu (p. ex., clúster petroquímic), pel
que és urgent completar-ho i connectar-ho amb ports i terminals.

St. Celoni

• Moltes actuacions previstes a mitjà i llarg termini per a completar el
corredor Mediterrani no tenen encara un calendari definit i per tant
existeix el risc de que es demori la seva implantació.

Granollers

Mollet
La LLagosta

• Resulta urgent finalitzar projectes com ara el perllongament de
l'ample UIC cap a Tarragona i Valencia, o actuacions com apartadors
de >750m o el foment d'autopistes ferroviàries.

Castellbisbal

BARCELONA
Port de Barcelona

LLEIDA
Saragossa

REUS

Aeroport El Prat

Camp de
Tarragona

TARRAGONA
Port de Tarragona

Vandellós
L’Aldea

Uldecona

CASTELLÓ

Objectius

Prioritat
Responsable

• Impulsar la finalització del Corredor Mediterrani, estenent l'ample
UIC fins als grans nodes de transport de Catalunya.

• Finalitzar els accessos terrestres als grans nodes de transport i
logística de mercaderies a Catalunya, promovent amb això una
major intermodalitat del sistema.

Impulsors

ALTA

➢Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana
➢ Barcelona-Catalunya Centre Logístic

➢ Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.4. Infraestructures

Projecte
Mesures

P.13.- Finalització de la xarxa per la seva òptima INTEGRACIÓ

13.1.- Impuls a el CORREDOR MEDITERRANI: alinear els esforços que resultin de la implementació de l'Estratègia Logística de Catalunya amb
els que es realitzen en la concreció del Corredor Mediterrani, buscant l'òptima coordinació dels fòrums de treball que s'estableixin i de
les iniciatives que s'identifiquin.

13.2.- ACCESSOS terrestres (ffcc-UIC, carretera) a ports i nodes intermodals: realitzar un estudi detallat de les necessitats més rellevants de
cara a finalitzar o millorar els accessos terrestres als grans nodes intermodals de Catalunya, i molt particularment als ports de
Barcelona i Tarragona, coordinant amb els principals agents catalans i del Govern d'Espanya amb responsabilitat i competències en la
seva implementació, un programa realista d'execució i finalització dels mateixos.

Cronograma

Prioritat

Projecte/ Acció
P.13.- Finalització de la Xarxa per la seva òptima INTEGRACIÓ
- Impuls a el CORREDOR MEDITERRANI
- ACCESSOS terrestres (ffcc-UIC, carretera) a ports i nodes intermodals

Responsable

Impulsors

2022

ALTA

SecrInfr&Mob

MinistTpt, BCL

Alta

SecrInfr&Mob

Adif, AAPPBCN/TGN, BCL

Planific

Alta

SecrInfr&Mob

AAPPBCN/TGN, Aena, Adif

Planific Execució

Prioritat:

Indicadors

2021

Mitjana

2023

2024

2025

Execució

Alta

Molt Alta

Indicadors d’actuació:

Indicadors de resultat:

• Nous accessos (nombre de convenis): Mesura quants convenis
s’estableixen entre administracions/gestors d’infraestructura i els
ports i nodes logístics per al desenvolupament de noves connexions
en ferrocarril o carretera.

• Trams finalitzats del Corredor Mediterrani (km de xarxa
completats): Mesura de quanta xarxa del corredor Mediterrani en
ample UIC s’ha finalitzat
• Intermodalitat (repartiment modal en transport de mercaderies):
Mesura de la penetració de les diferents alternatives intermodals en
el transport de mercaderies.
• Tràfic a les terminals ferroviàries intermodals (volum de mercaderies
a les terminals): Mesura la penetració de les diferents alternatives
intermodals en el transport de mercaderies.
• Quota modal d’accés i sortida als ports catalans (% de cada mode
de transport, ferrocarril, canonada o carretera): Mesura la
penetració de les diferents alternatives intermodals als ports.
• Infraestructures viàries d’alta capacitat i infraestructura ferroviària
(km de vies d’alta capacitat/superfície i km d’infraestructura
ferroviària/superfície): Mesura l’evolució de la xarxa viària i
ferroviària, permet una comparació amb altres regions i països.
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.4. Infraestructures

Projecte

P.14.- Actuacions per la millora de la CAPACITAT

Antecedents

• Catalunya disposa d’una bona xarxa d’infraestructures però
necessita de determinades actuacions per tal de poder aprofitar al
màxim la seva capacitat.

Corredor Mediterrani
Sud d'Europa

• Aprofitant la capacitat que ofereix la UE als estats membres a l'hora
d'incrementar els límits en el cas del transport nacional, hi ha una
pressió creixent a l'Estat Espanyol per incrementar el pes i les
dimensions màximes dels vehicles, i amb això l'eficiència teòrica del
transport per carretera.

Figueres

AP - 7
Eix Transversal

• Al període 2020-2040 es preveu a Catalunya el venciment de 9
contractes de concessió d'autopistes de peatge, el que comportarà
una redistribució de fluxos de trànsit a la xarxa viària.
• En matèria ferroviària, resulta urgent finalitzar projectes com ara el
perllongament de l'ample UIC cap a Tarragona i Valencia, actuacions
com apartadors de >750m o el foment d'autopistes ferroviàries per
tal de millorar la capacitat de la xarxa actual.
• Catalunya disposa de 6 terminals intermodals amb capacitat per a
transferència de càrrega contenitzada entre carretera i ferrocarril:
Barcelona Can Tunis (1.540 TEUS), Barcelona Morrot (1.870 TEUS),
Constantí (1.684), Tarragona Mercaderies (580 TEUS), Granollers
mercaderies (875 TEUS) i el Pla de Vilanoveta (aquesta terminal en
els darrers anys no ha estat activa, però a l’abril del 2019 es va
adjudicar en concessió).

Prioritat
Responsable

• Millorar la capacitat general de la xarxa viària i ferroviària, tant dins
de Catalunya com en els seus principals eixos de connexió amb
Espanya i amb Europa.

Girona
Girona

C-32

Martorell

Eix de l´Ebre
Zona Centre Peninsular

AP - 2

Tarragona

Flix

C-12

Palamós

Manresa

A-2

Barcelona

C-32
Vilanova i
la Geltrú

AP - 7

Sant Carles
de la Ràpita
Alcanar

• Propiciar la signatura de protocols entre els diferents agents públics
amb competències per a una gestió més eficient dels grans nodes
de transport i logística de mercaderies de Catalunya.

Impulsors

MITJANA

C-25

Lleida

Corredor Mediterrani
Llevant i Nord d'Àfrica

Objectius

C-32

C-16

➢Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana

➢ Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.4. Infraestructures

Projecte
Mesures

P.14.- Actuacions per la millora de la CAPACITAT

14.1.- Implantació d'APARTADORS ferroviaris a vis principals (eg, línia Cat/Zgz/Mad): analitzar de forma coordinada entre els principals
agents del sector ferroviari a Catalunya i a Espanya, les necessitats i possibilitats per executar millores de capacitat en la línia
ferroviària Catalunya-Saragossa-Madrid per al transport de mercaderies, de manera similar a les realitzades en la línia ValènciaSaragossa.
14.2.- Adaptació pels increments previsibles de PES i DIMENSIONS: realitzar una anàlisi detallada de les necessitats i implicacions derivades
del previsible increment en les dimensions i pesos dels vehicles de transport terrestre de mercaderies (e.g., dimensions de rotondes,
desgast de paviments, adaptació de molls d'atracada en naus, etc.).
14.3.- Protocol Adif-Generalitat per la gestió eficient de TERMINALS INTERMODALS: generar els fòrums de coordinació necessaris entre agents
públics i privats de la Generalitat i del Govern d'Espanya, per tal de continuar aprofundint en els protocols esbossats fa anys per a una
gestió més eficient de les terminals intermodals a Catalunya.

Cronograma

Prioritat

Projecte/ Acció
P.14.- Actuacions per la millora de la CAPACITAT
- Implantació d'APARTADORS ferroviaris a vis principals (eg, línia Cat/Zgz/Mad)
- Adaptació pels increments previsibles de PES i DIMENSIONS
- Protocol Adif-Generalitat per la gestió eficient de TERMINALS INTERMODALS

Responsable

Impulsors

MITJANA

SecrInfr&Mob

MinistTpt

Alta

SecrInfr&Mob

Adif

Mitjana

DGTpt&Mob

Minis tTpt

Mitjana

Cimals a

Adif, AAPPBCN/TGN

2022

Anàlis i

2023

2024

2025

Implantació

Anàlis i

Prioritat:

Indicadors

2021

Implantació

Anàlis i

Mitjana

Alta

Molt Alta

Indicadors d’actuació:

Indicadors de resultat:

• Nombre de nous apartadors de >750m (nombre): Permet veure
l’evolució en nombre de nous apartadors que ajudaran a aprofitar
capacitat sobrera per a trens de mercaderies.

• Longitud de tren (longitud màxima de trens a les vies principals):
Mesura la millora de capacitat experimentada a les vies principals
per al transport de mercaderies de Catalunya.

• Protocol de gestió (s’ha establert s/n): Determina si s’ha arribat a
un acord de protocol de gestió de terminals entre Adif i la
Generalitat.

• Volum de tràfic gestionat a terminals intermodals (nombre de
tones): Mesura el volum de tràfic mogut a les terminals intermodals
i per tant determina com d’eficaç és la col·laboració administrativa
per al traspàs cap al ferrocarril.

• Dimensió màxima de camions i trens (tones i longitud màxima per
terminal i tram): Determina quina capacitat màxima admeten les
diferents seccions de carretera i ferrocarril i també en terminals
intermodals, ja que es preveu un augment de la càrrega en camions
(a 44 tones) i de la longitud dels trens (a 750m).

• Aprofitament de la capacitat al transport viari (relació entre les
tones transportades i les tones màximes autoritzades (MMA) segons
la longitud del desplaçament): Permet veure el grau d'ocupació dels
vehicles de transport de mercaderies en funció de l'origen/destí.
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.5. Sostenibilitat

Com a part de la línia estratègica V.- Aposta decidida
SOSTENIBILITAT s'han identificat un total de 5 projectes.

per

la

El seu desenvolupament es concreta a través d'una sèrie d’accions/mesures a
les quals s'assigna prioritat, agents responsables/impulsors i calendari
temptatiu d'execució, tal com es mostra de manera sintètica a la taula resum
adjunta, i de manera detallada en les fitxes de projecte de les pàgines que
segueixen a continuació.

Prioritat

Línia Estratègica / Projecte/ Acció
V.- Aposta decidida per la SOSTENIBILITAT
P.15.- Implantación de la AGENDA 2030
- Reforç del mapa d'INDICADORS ODS - Catalunya 2030
- Generalització de la RSC a les empreses del Sector
- Difusió dels efectes del CANVI CLIMÀTIC en el sector (infraestr+operacions)
P.16.- Promoció de la INTERMODALITAT al transport per carretera
- Pla d'Acció per la promoció de l'OPERADOR INTERMODAL
- Pla d'Acció per la promoció de les AUTOPISTES FERROVIÀRIES
- Anàlisi de línies d'AJUDES per potenciar la intermodalitat
P.17.- Vertebració del TERRITORI des de l'activitat logística
- Pla de Promoció de Lleida com HUB AGROALIMENTARI
- Planificació de sòl logístic als eixos TRANSVERSAL i EBRE
- Potencial de càrrega aèria als AEROPORTS de Girona, Lleida, Reus, Sabadell
P.18.- Generalització de l'ús de FLOTA "neta"
- Establiment de línies d'ajuda per la DESCARBONITZACIÓ de la flota
- Establiment de línies d'ajuda per l'ADQUISICIÓ de vehicles "nets"
- Disseny de la xarxa d'ELECTROLINERES/GASINERES per tpt. terrestre i marítim
P.19.- Suport a una activitat DUM eficient i sostenible
- Anàlisi d'alternatives de PLATAFORMES FERROVIÀRIES DUM
- Planificació de XARXES INTEGRADES de nodes logístics a les grans ciutats
- Necessitats de la LOGÍSTICA INVERSA a les grans ciutats catalanes

Responsable

Impulsors

2021

2022

ALTA

DptTerrit&Sosten SecrEmpr&Comp, BCL

Al ta

Ci ma l s a

DGTpt&Mob

Anl

Mi tja na

Ci ma l s a

DGTpt&Mob, BCL

Anl Di fus i ó

Mi tja na

DGCa nvi Cl i mà tic DGTpt&Mob/DGInfra es tr

ALTA

SecrInfr&Mob

MinistTpt

Al ta

Ci ma l s a

DGTpt&Mob, ComServMul t, Mi nTpt

Ci ma l s a

DGInfra es tr, Adi f

Def.

Mi tja na

SecrInfr&Mob

SecrEmpr&Comp

Def.

ALTA

SecrInfr&Mob

SecrEmpr&Comp, Aena, BCL

Al ta

Ci ma l s a

DGIndús tri a

Mi tja na

Ci ma l s a

Inca s òl , DGInfra es tr

Mi tja na

Ci ma l s a

Aena -Ca rgo, BCL

MITJANA

SecrInfr&Mob

SecrEmpr&Comp

Mi tja na

DGTpt&Mob

DGIndús tri a

Def.

Mi tja na

DGTpt&Mob

DGIndús tri a

Def.

Mi tja na

DGInfra es tr

DGIndús tri a , DGTpt&Mob

Def.

MITJANA

DGTpt&Mob

Cimalsa, SecrEmpr&Comp, ATM

Mi tja na

Ci ma l s a

ATM, FGC, Adi f, Ajuntaments

Mi tja na

Ci ma l s a

DGTpt&Mob, ATM, Ajuntaments

Anl

Mi tja na

DGTpt&Mob

DGIndús tri a , ATM, Ajuntaments

Anl
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2024

2025

Anl Di fus i ó

Mi tja na

ESTRATÈGIA LOGÍSTICA DE CATALUNYA

2023

Def.

Anl
Pl a i fi c.
Aná l i s i s

Anl

Anl

Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.5. Sostenibilitat

Projecte

P.15.- Implantación de la AGENDA 2030

Antecedents

• La sostenibilitat, actualment, és una de les majors preocupacions,
juntament amb l'augment del nivell de consciència de la societat, fa
que sigui un factor fonamental en tots els sectors. Aquesta
sostenibilitat en el transport té dues implicacions fonamentals, per
una banda la lluita contra el canvi climàtic i per altra la millora de la
qualitat de l'aire per reduir l'efecte de les emissions en la salut.
• Aquest enfocament creixent en matèria de sostenibilitat està
impulsant el desenvolupament i la innovació en àrees com les
tecnologies emergents, els combustibles alternatius o les cadenes de
subministrament alternatives.

• Els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides
marquen una Agenda de compromisos a assolir fins l'any 2030. Les
accions i objectius de l'Estratègia Logística de Catalunya donen
resposta a moltes de les metes concretes dels ODS.
• El sector del transport no està fent encara una aposta generalitzada
pels combustibles alternatius, ja que es percep una manca de suport
institucional clar i les infraestructures de subministrament encara no
tenen la capil·laritat necessària.

• Dins del sector destaca la preocupació per aconseguir una major
eficiència energètica i reducció del impacte mediambiental del
transport i la logística.
• Hi ha una falta de definició/homogeneïtzació en matèria reguladora
en aquest camp, necessària per reduir la incertesa dels agents i
potenciar les inversions.
• Les institucions catalanes estan desenvolupat diferents mesures per
avaluar l'acompliment en la reducció d'emissions i assolir els
objectius definits. Una de les principals actuacions en matèria de
canvi climàtic, de gran rellevància pel sector del transport, és
fomentar i facilitar l'ús de les energies renovables.

Objectius

Prioritat
Responsable

• Propiciar un sector del transport i la logística a Catalunya cada
vegada més sensible i compromès amb el medi ambient, la societat i
el territori, alineant amb aquesta finalitat les seves estratègies
empresarials i contribuint amb això a l'acompliment dels
compromisos de Catalunya amb els ODS reflectits en el pla
Catalunya2030.

• Actualitzar i enriquir els objectius i indicadors de compliment
establerts per Catalunya2030 per al sector del transport i la
logística, utilitzant per això els resultats i conclusions dels treballs
desenvolupats per elaborar l'Estratègia Logística de Catalunya.

Impulsors

ALTA

➢Secretaria d'Empresa i Competitivitat
➢ Barcelona-Catalunya Centre Logístic

➢ Departament de Territori i Sostenibilitat
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.5. Sostenibilitat

Projecte
Mesures

P.15.- Implantación de la AGENDA 2030

15.1.- Reforç del mapa d'INDICADORS ODS - Catalunya 2030: aprofitar les anàlisis realitzades i el feedback rebut durant l'elaboració de
l'Estratègia Logística per enriquir el mapa d'indicadors sectorials ja identificats dins de l'estratègia Catalunya 2030 per complir amb els
compromisos amb els ODS.

15.2.- Generalització de la RSC a les empreses del Sector: dissenyar i executar una campanya de comunicació orientada a reforçar el
compromís de les empreses del sector amb la RSC.
15.3.- Difusió dels efectes del CANVI CLIMÀTIC en el sector (infraestr+operacions): dissenyar i executar una campanya de comunicació
orientada a difondre els possibles efectes del Canvi Climàtic en el sector, tant a nivell de la resiliència de les infraestructures, com en
l'operativa de les cadenes logístiques globals.

Cronograma

Prioritat

Projecte/ Acció
P.15.- Generalització d'una CONSCIÈNCIA sostenible
- Reforç del mapa d'INDICADORS ODS - Catalunya 2030
- Generalització de la RSC a les empreses del Sector
- Difusió dels efectes del CANVI CLIMÀTIC en el sector (infraestr+operacions)

Responsable

Impulsors

ALTA

DptTerrit&Sosten SecrEmpr&Comp, BCL

2022

Alta

Cimals a

DGTpt&Mob

Anl

Mitjana

Cimals a

DGTpt&Mob, BCL

Anl Difus ió

Mitjana

DGCanviClimàtic DGTpt&Mob/DGInfraes tr

Prioritat:

Indicadors

2021

2023

2024

2025

Anl Difus ió

Mitjana

Alta

Molt Alta

Indicadors d’actuació:

Indicadors de resultat:

• Sensibilització (nº anual d’iniciatives de sensibilització): Mesura el
nombre anual de campanyes, esdeveniments, etc. de sensibilització
del sector cap a la sostenibilitat, la RSC, els ODS, etc.

• RSC (nº anual de noves empreses amb RSC): Mesura el nombre de
noves empreses del sector que dissenyen i publiciten la seva RSC.

• Adaptació
al
canvi
climàtic
(€
destinats
a
programes
d’infraestructures): Mesura la inversió realitzada en adaptar les
infraestructures dependents, directament o indirectament, de la
Generalitat per fer-les més resilients al Canvi Climàtic.

• Canvi Climàtic (nº anual de projectes d’adaptació): Mesura el
nombre anual de projectes concretats per adaptar al canvi climàtic
les infraestructures, operacions, etc. d'una empresa pública o
privada del sector.
• Pes dels combustibles alternatius (% del consum de GLP i biodièsel
respecte el total): Permet veure si les diferents polítiques per
pal·liar els efectes del canvi climàtic estan tenint efecte en el sector.
• Operacions en buit (% operacions en buit respecte el total): Permet
veure l’aprofitament dels vehicles de mercaderies.
• Aprofitament de la capacitat al transport viari (relació entre les
tones transportades i les tones màximes autoritzades (MMA) segons
la longitud del desplaçament): Permet veure el grau d'ocupació dels
vehicles de transport de mercaderies en funció de l'origen/destí.
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.5. Sostenibilitat

Projecte

P.16.- Promoció de la INTERMODALITAT en el transport per carretera

Antecedents

• En els últims anys s'assisteix a una priorització dels criteris de
sostenibilitat a l'hora de dissenyar les xarxes de transports. La UE i
els seus països membres estan apostant per configurar un sistema
de transport més equilibrat en la utilització dels seus modes i, per
tant, més sostenible i respectuós amb el medi ambient, on la
intermodalitat juga un paper fonamental.

73,7%

• Malgrat això, la flexibilitat i eficàcia que ofereix el sector de la
carretera segueix frenant l'augment de la quota modal del ferrocarril
a nivell nacional.

• Com a part de l'aposta decidida per fomentar i propiciar la
intermodalitat, estan prenent especial rellevància les autopistes
ferroviàries, si bé és un fenomen relativament recent.

Objectius

Prioritat
Responsable

• Promoure l'evolució de les empreses del sector en general i del
transport per carretera en particular, cap a un perfil d'operador
intermodal integral, propiciant un entorn de "coordinació i
col·laboració" entre els diferents modes i no de competència.

550
500
450

488

425

415

403

395
374

365

352
350

368

343
319

300

• Promoure el desenvolupament d'autopistes ferroviàries a Catalunya
aprofitant les nombroses alternatives funcionals i tecnològiques que
ja operen a Europa i la flexibilitat i moderada inversió de moltes
d'elles.

Impulsors

ALTA

<0,1%

529

500

400

• Part fonamental d'aquesta aposta es basa en la diversificació de les
actuals empreses pel seu posicionament com a operadors
intermodals, si bé la reduïda grandària empresarial i capacitat
inversora de la majoria d'operadors de carretera suposa una
important barrera per a la seva aposta decidida per la
intermodalitat.

2,4%

600

Milions de tones

• El sector nacional del transport encara no ha consolidat un salt prou
rellevant cap a la intermodalitat, si bé és veritat que comencen a
aparèixer exemples empresarials molt interessants.

23,9%

➢Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana

➢ Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.5. Sostenibilitat

Projecte
Mesures

P.16.- Promoció de la INTERMODALITAT en el tpt. per carretera

16.1.- Pla d'Acció per la promoció de l'OPERADOR INTERMODAL: dissenyar i executar, en coordinació amb els principals agents sectorials, tant
públics com privats, un Pla d'Acció destinat a potenciar l'aposta dels operadors de transport i dels seus clients per la intermodalitat com
a alternativa per fer més eficient i sostenible la cadena de subministrament .
16.2.- Pla d'Acció per la promoció de les AUTOPISTES FERROVIÀRIES: dissenyar i executar, en coordinació amb els principals agents
sectorials, tant públics com privats, un Pla d'Acció destinat a potenciar la utilització i creixent desenvolupament de les autopistes
ferroviàries com a alternativa flexible i de menor inversió per atraure el transportista de carretera cap al ferrocarril.

16.3.- Anàlisi de línies d'AJUDES per potenciar la intermodalitat: recopilar, analitzar i completar en la mesura del possible, el conjunt de línies
d'ajut destinades a potenciar la intermodalitat a Catalunya.

Cronograma

Prioritat

Projecte/ Acció
P.16.- Promoció de la INTERMODALITAT al transport per carretera
- Pla d'Acció per la promoció de l'OPERADOR INTERMODAL
- Pla d'Acció per la promoció de les AUTOPISTES FERROVIÀRIES
- Anàlisi de línies d'AJUDES per potenciar la intermodalitat

Responsable

Impulsors

ALTA

SecrInfr&Mob

MinistTpt

2022

Alta

Cimals a

DGTpt&Mob, ComServMult, MinTpt

Mitjana

Cimals a

DGInfraes tr, Adif

Def.

Mitjana

SecrInfr&Mob

SecrEmpr&Comp

Def.

Prioritat:

Indicadors

2021

2023

2024

2025

Def.

Mitjana

Alta

Molt Alta

Indicadors d’actuació:

Indicadors de resultat:

• Estudis i anàlisis (nº anual d’estudis i anàlisis de viabilitat): Mesura
el nombre d'actuacions en la realització d'estudis sobre la viabilitat
de serveis intermodals i del desenvolupament d'infraestructures
d'autopista ferroviària.

• Transport combinat (Ton. anuals transport combinat / ton. anuals
totals del sector): Mesura la quota anual de transport combinat de
mercaderies.

• Sensibilització (nº anual d’iniciatives i actes): Mesura el nombre
anual d'iniciatives i actes de difusió per a la sensibilització i
comprensió dels avantatges del transport intermodal.
• Dotació pressupostaria i línies d’ajut (𝛴€/ per a la realització i
manteniment de les iniciatives): Mesura els recursos econòmics
destinats a totes aquestes iniciatives i permet mesurar l'evolució
anual de la dotació.

• Autopistes ferroviàries (nº nodes amb instal·lacions adaptades /
any): Mesura el nombre de terminals de càrrega amb instal·lacions
adaptades per a autopista ferroviària.
• Operadors intermodals (nº de transportistes intermodals / any):
Mesura el nombre de transportistes de carretera que utilitzen la
intermodalitat com una alternativa més en la seva oferta de serveis.
• Roll-on / Roll-off (volum de mercaderies Ro-Ro als ports catalans)
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.5. Sostenibilitat

Projecte

P.17.- Vertebració del TERRITORI des de l'activitat logística

Antecedents

• S'està produint un creixent desequilibri territorial caracteritzat per
una progressiva concentració de la població a l'entorn de Barcelona i
al litoral de Catalunya, i despoblació de les zones interiors.

Corredor Mediterrani
Sud d´Europa

• Com a conseqüència d'això, gran part de la l’activitat del transport i
la logística es concentra a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

AP - 7
Figueres

• També té unes implicacions molt rellevants en la logística de
consum associada.
• L'oferta de sòl logístic públic i privat a Catalunya s'estructura
principalment al Corredor Mediterrani, i en menor mesura, al voltant
de l'Eix Transversal i a l'Eix de l'Ebre, de manera que aquests
disposen d'un gran potencial de desenvolupament en el mitjà-llarg
termini donada la seva rellevància en l'esquema de transport de
Catalunya.

Eix Transversal

Girona

C-25

Zona d'especialització
logística del Vallès

Manresa

Zona d'especialització
logística del Penedès

1

Lleida

A-2

Zona d'especialització
logística del Baix Llobregat

AP - 2
AP - 2
Zona d'especialització logística
de l'Alt Camp - Tarragonès

• La càrrega aèria es concentra essencialment a l’aeroport de
Barcelona, però la resta d’aeroports de Catalunya tenen potencial
per participar d’aquest segment.

Eix de l´Ebre
Zona Centre Peninsular

Montblanc

3

2

Barcelona

4
Tarragona

C-12
AP - 7

Corredor Mediterrani
Llevant i Nord d'Àfrica

Objectius

• Potenciar el desenvolupament de sòl logístic-industrial i la
implantació d'operadors i empreses productives als eixos de l'Ebre,
Transversal i Lleida-Castelló.

• Impulsar la consolidació de l'entorn de Lleida i l'interior de
Catalunya com un hub (per volum, flexibilitat de resposta, etc.) per
a la indústria agroalimentària.

• Potenciar el desenvolupament de la càrrega aèria als aeroports de
Girona i Lleida-Alguaire especialment.

Prioritat
Responsable

Impulsors

ALTA

➢Secretaria d'Empresa i Competitivitat
➢ Aena
➢ Barcelona-Catalunya Centre Logístic

➢ Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.5. Sostenibilitat

Projecte
Mesures

P.17.- Vertebració del TERRITORI des de l'activitat logística

17.1.- Pla de Promoció de Lleida com a HUB AGROALIMENTARI: analitzar en profunditat el potencial i les necessitats de l'entorn de Lleida per
potenciar la seva indústria agroalimentària des del transport i la logística, fent la seva activitat productiva i exportadora més eficient i
competitiva, i consolidant així un hub de referència a Europa i al Món.

17.2.- Planificació de sòl logístic als eixos TRANSVERSAL i EBRE: revisar la planificació del desenvolupament de sòl logístic a l'Eix Transversal i
l'Eix de l'Ebre, identificant les possibilitats que aquesta planificació impacti positivament en una major vertebració territorial, atraient i
consolidant ocupació i població en la seva àrea d'influència com a contrapunt a la creixent concentració al Corredor Mediterrani.
17.3.- Potencial de càrrega aèria als AEROPORTS de Girona, Lleida, Reus, Sabadell: analitzar en profunditat el potencial i les accions
necessàries per a l'increment de la càrrega aèria als aeroports catalans de Girona, Lleida, Reus i Sabadell, contribuint amb això a una
major vertebració territorial com a contrapunt a la tendència actual de concentració a Barcelona.

Cronograma

Prioritat

Projecte/ Acció
P.17.- Vertebració del TERRITORI des de l'activitat logística
- Pla de Promoció de Lleida com HUB AGROALIMENTARI
- Planificació de sòl logístic als eixos TRANSVERSAL i EBRE
- Potencial de càrrega aèria als AEROPORTS de Girona, Lleida, Reus, Sabadell

Responsable

Impulsors

ALTA

SecrInfr&Mob

SecrEmpr&Comp, Aena, BCL

Alta

Cimals a

DGIndús tria

Mitjana

Cimals a

Incas òl, DGInfraes tr

Mitjana

Cimals a

Aena-Cargo, BCL

2022

2023

2024

2025

Anl
Plaific.
Anális is

Prioritat:

Indicadors

2021

Mitjana

Alta

Molt Alta

Indicadors d’actuació:

Indicadors de resultat:

• Pla de promoció de Lleida (nombre de plans tramitats i actuacions):
Mesura quantes iniciatives es realitzen per promocionar Lleida com a
hub agroalimentari (plans de desenvolupament aprovats,
participació en fires per a disseminació, campanyes institucionals).

• Desenvolupament del sector agroalimentari a Lleida (nombre
d’empreses i facturació en el sector agroalimentari): Mesura
l’evolució del sector per determinar si les mesures preses han estat
exitoses.

• Estudis de sòl logístic (nº de estudi y € d’inversió): Mesura el
nombre d'estudis realitzats, i el cost associat, en l'anàlisi de
viabilitat de localitzacions per a sòl logístic-industrial en els
corredors Transversal i Ebre.

• Evolució del sòl logístic (nombre de sector i d’hectàrees): Mesura
quantes hectàrees de sòl logístic surten al mercat en el entorno dels
Eixos Transversal i de l’Ebre.

• Estudis de càrrega aèria (nº de estudis i € d’inversió): Mesura el
nombre d'estudis realitzats, i el cost associat, en l'anàlisi de del
potencial dels aeroports de Girona, Lleida, Reus i Sabadell per a la
càrrega aèria.

• Volum de càrrega aèria (nombre tones transportades en mode aeri):
Determina si l’estratègia de desenvolupament de la càrrega aèria és
efectiva.
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.5. Sostenibilitat

Projecte

P.18.- Generalització de l'ús de FLOTA "neta"

Antecedents

• La reducció del impacte mediambiental i la millora de l’eficiència
energètica de la flota de transport són dos punts claus dins de les
noves estratègies del sector del transport i la logística lligat a la
nova consciència social en relació al canvi climàtic i la sostenibilitat.

Estacions de subministrament i parc de vehicles
de combustibles alternatius
Font: Observatori de la logística - CIMALSA, 2019
GNC

GNC-GNL

• Les noves tecnologies ofereixen un gran ventall de possibilitats en
l’àmbit dels combustibles verds.

GLP

Elèctric

Veh. elèctric endollable

Vehicle GLP

• En el sector del transport no s'ha produït encara una aposta
generalitzada per l'ús de combustibles alternatius, en part a causa
del moderat suport institucional que encara rep aquesta alternativa i
la insuficient capil·laritat de la xarxa de subministrament.

Vehicle GNV

• En relació al punts de càrrega elèctrica, menys d'una tercera part
són accessibles per vehicles de mercaderies.

16
14

500

12

400
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300

8

Milers de vehicles

• A Catalunya es disposa de més de 1.200 benzineres (dades del
2017). En canvi, només n'hi ha 14 que disposin de Gas Natural i 96
de GLP.
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6

200

4
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2

0

0
2014

Objectius

• Concretar línies d'ajuda amb les que donar suport a les empreses de
transport, tant en la descarbonització de la seva flota amb la
incorporació de vehicles més eficients, com en l'adquisició de
vehicles nets.

2015

2016

2017

2018

• Reduir amb tot això l'impacte del sector del transport en el medi
ambient, contribuint així a l'acompliment dels objectius i
compromisos assumits amb Catalunya2030.

• Ampliar la capil·laritat de la xarxa d'electrolineres i gasineras de
Catalunya per tal de facilitar la generalització de vehicles nets.

Prioritat
Responsable

Impulsors

MITJANA

➢Secretaria d'Empresa i Competitivitat

➢ Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.5. Sostenibilitat

Projecte
Mesures

P.18.- Generalització de l'ús de FLOTA "neta"

18.1.- Establiment de línies d'ajuda per la DESCARBONITZACIÓ de la flota: anàlisi de les iniciatives i línies d'ajuda existents per a la
descarbonització de la flota de transport de mercaderies, identificant les línies d'ajut complementàries que es poden establir des de la
perspectiva de l'Estratègia Logística de Catalunya, amb una visió territorial i sectorial més àmplia.

18.2.- Establiment de línies d'ajuda per l'ADQUISICIÓ de vehicles "nets": anàlisi de les iniciatives i línies d'ajuda existents per a la progressiva
incorporació de vehicles nets a la flota de transport de mercaderies, identificant les línies d'ajut complementàries que es poden establir
des de la perspectiva de l'Estratègia Logística de Catalunya, amb una visió territorial i sectorial més àmplia.
18.3.- Disseny de la xarxa d'ELECTROLINERES/GASINERES per tpt. terrestre i marítim: treballar en el disseny i ampliació de la xarxa
d'electrolineres i gasineras per al transport terrestre i marítim a Catalunya, facilitant que l'ús de combustibles alternatius sigui una
solució real, accessible i cada vegada més econòmica, a l'ús de combustibles fòssils.

Cronograma

Prioritat

Projecte/ Acció
P.18.- Generalització de l'ús de FLOTA "neta"
- Establiment de línies d'ajuda per la DESCARBONITZACIÓ de la flota
- Establiment de línies d'ajuda per l'ADQUISICIÓ de vehicles "nets"
- Disseny de la xarxa d'ELECTROLINERES/GASINERES per tpt. terrestre i marítim

Responsable

Impulsors

MITJANA

SecrInfr&Mob

SecrEmpr&Comp

Mitjana

DGTpt&Mob

DGIndús tria

Def.

Mitjana

DGTpt&Mob

DGIndús tria

Def.

Mitjana

DGInfraes tr

DGIndús tria, DGTpt&Mob

Def.

Prioritat:

Indicadors

2021

2022

Mitjana

2023

Alta

2024

2025

Molt Alta

Indicadors d’actuació:

Indicadors de resultat:

• Fons dedicats per a vehicles (€ dedicats): Mesura els recursos
públics dedicats a adquisició de vehicles més eficients i/o de
combustibles alternatius, per assignació directa o bé per reduccions
fiscals.

• Matriculació de vehicles amb combustibles alternatius (nombre de
vehicles amb combustibles alternatius/vehicles totals): Per a
mesurar quants vehicles dedicats al transport de mercaderies
utilitzen combustibles alternatius.

• Fons dedicats per a punts de subministrament (€ dedicats): Mesura
els recursos públics dedicats a establir punts de subministrament de
combustibles alternatius, per assignació directa o bé per reduccions
fiscals.

• Punts de subministrament (nombre de punts de subministrament
per a combustibles alternatius/punts de subministrament totals):
Per a mesurar quants punts de subministrament utilitzen
combustibles alternatius (GNL, GLP, Electricitat, Hidrogen...).
• Consum de combustibles (consum de combustible per a automoció a
segons tipus de combustible) Mesura si les diferents polítiques per
afavorir una flota “neta” estan tenint un impacte positiu.
• Antiguitat dels vehicles de mercaderies (antiguitat de la flota segons
tipus de vehicle i combustible) Mesura si els vehicles més
contaminants es van reemplaçant.
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Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.5. Sostenibilitat

Projecte

P.19.- Suport a una activitat DUM eficient i sostenible

Antecedents

• Ens els darrers anys, l'augment de DUM ha fet que es comencin a
elaborar propostes i normatives per tal de millorar el seu
funcionament (e.g. incentius normatius per l'ús de vehicles
d'energies alternatives, la cerca de solucions innovadores per la
distribució de l'última milla “last-mile”, etc.).
• Principals reptes de la DUM:
⁃ La DUM representa un 20-30% de la pol·lució causada pel trànsit
en entorns urbans, tenint en compte que genera un 25% del
trànsit.
⁃ D'altra banda l'eficiència de la DUM s'ha vist perjudicada per la
irrupció de l'e-commerce, que ha influït en el nombre
d'operacions en buit i de segones visites.
⁃ No hi ha un programari de gestió centralitzada de l'oferta DUM
que faciliti l'operació des de l'òptica de l'operador (e.g.
microplataformes, zones càrrega descàrrega, autorització
vehicle, etc.)
• A dia d'avui, a Espanya en general i en les seves grans ciutats en
particular, hi ha una manca plausible d'una xarxa integrada de
microplataformes DUM que aportin capil·laritat i eficiència operativa
i de cost necessària.

Objectius

Prioritat
Responsable

• Dissenyar i impulsar un model eficaç i eficient de distribució urbana i
logística inversa que integri adequadament els punts de ruptura de
càrrega en les diferents etapes d'aproximació de la mercaderia cap
als centres de consum, dotant a la xarxa resultant de la necessària
capil·laritat i jerarquia.

• Avaluar la idoneïtat del ferrocarril, com a mitjà de transport
sostenible, per a la DUM.
• Amb això, reduir els impactes negatius de la DUM a les persones i el
medi ambient (e.g. contaminació, nivells de congestió, augment de
costos operatius, etc.).

Impulsors

MITJANA
➢ Direcció General de Transports i Mobilitat
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➢ CIMALSA
➢ Secretaria d'Empresa i Competitivitat
➢ ATM
➢ Ajuntaments

Col·laboradors:

3. PLA D'ACCIÓ 2021-25

3.5. Sostenibilitat

Projecte
Mesures

P.19.- Suport a una activitat DUM eficient i sostenible

19.1.- Anàlisi d'alternatives de PLATAFORMES FERROVIÀRIES DUM: contribuir des de l’Estratègia Logística a donar suport i fins i tot ampliar
les iniciatives ja en estudi per a serveis DUM aprofitant la infraestructura ferroviària d'accés a les grans ciutats i les estacions rellevants
ubicades al seu interior.

19.2.- Planificació de XARXES INTEGRADES de nodes logístics a les grans ciutats: abordar una anàlisi de com els Centres de Transport i
Logística catalans, i sobretot aquells més propers, permeten generar una xarxa de nodes de transport i logística que donen servei a la
jerarquia de subministrament que s'estableix amb el consum a les ciutats grans i mitjanes .
19.3.- Necessitats de la LOGÍSTICA INVERSA a les grans ciutats catalanes: realitzar una anàlisi en profunditat de les creixents necessitats de
logística inversa que es produeix a les ciutats catalanes, per tal d'identificar les necessitats insatisfetes que d'això deriven i definir un
pla d'acció d'acord en què involucrar les diferents administracions locals.

Cronograma

Projecte/ Acció

Prioritat

P.19.- Suport a una activitat DUM eficient i sostenible
- Anàlisi d'alternatives de PLATAFORMES FERROVIÀRIES DUM
- Planificació de XARXES INTEGRADES de nodes logístics a les grans ciutats
- Necessitats de la LOGÍSTICA INVERSA a les grans ciutats catalanes

MITJANA

DGTpt&Mob

Cimalsa, SecrEmpr&Comp, ATM

Mitjana

Cimals a

ATM, FGC, Adif, Ajuntaments

Mitjana

Cimals a

DGTpt&Mob, ATM, Ajuntaments

Anl

Mitjana

DGTpt&Mob

DGIndús tria, ATM, Ajuntaments

Anl

Responsable

Impulsors

Prioritat:

Indicadors

2021
Anl

Mitjana

2022

2023

2024

2025

Anl

Alta

Molt Alta

Indicadors d’actuació:

Indicadors de resultat:

• Estudis i anàlisis (nº anual d’estudis i anàlisis de viabilitat): Mesura
el nombre d'estudis i anàlisis de viabilitat en el desenvolupament de
xarxes integrades de nodes logístics en grans ciutats, tant per a la
distribució de mercaderies com per a logística inversa, incloent tant
el transport viari com ferroviari.

• Implantació de CDUs (nº de CDUs en projecte i en funcionament):
Mesura el grau de penetració del model de xarxa jerarquitzada en
les ciutats amb el nombre de projectes de CDUs.

• Acció coordinada entre agents (nº anual de reunions i actes de
coordinació): Mesura el nombre d'actuacions de coordinació
escomeses entre els agents d'àmbit regional i local amb
competències en DUM.
• Dotació pressupostària i línies d’ajut (𝛴€/ per a la realització i
manteniment d’iniciatives): Mesura els recursos econòmics destinats
a iniciatives en aquest camp i permet mesurar l'evolució anual de la
dotació.

• Desenvolupament de plataformes digitals (nº de aplicacions
desenvolupades per a la gestió de DUM): Mesura el grau de
digitalització del sector en matèria de DUM (e.g. places de càrrega /
descàrrega, operacions).
• Nombre d’operacions de comerç electrònic (nº anual d’operacions de
compra a través d’internet): Permet mesurar el nombre de
repartiments que s’hauran de realitzar.
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Col·laboradors:

4

Pla de Seguiment
1.

Model de Governança

2.

Mapa d’Indicadors

4. PLA

DE

SEGUIMENT

4.1. Model de Governança
4.1.1. PILARS
Una òptima Governança de l’Estratègia Logística de Catalunya definida en
aquest treball ha de sustentar-se sobre tres pilars fonamentals:
•

Una base “sòlida” 

SUPORT SECTORIAL

ESTRATÈGIA LOGÍSTICA DE CATALUNYA

PILARS

DEL

MODEL

L’enfocament metodològic adoptat per a la definició de l’Estratègia
Logística ha buscat sempre el desplegament d’un procés participatiu
ampli amb els principals agents sectorials, tant públics com privats. Això
s’ha aconseguit mitjançant nombroses entrevistes i enquestes, així
com tallers de treball organitzats, que han permès recollir directament
el feedback dels agents del sector per a plasmar-ho adequadament a
l’Estratègia Logística i reflectir-hi la realitat del sector (problemes,
expectatives, oportunitats, prioritats, etc.), sinó que a més ha intentat
aconseguir indirectament el seu suport i fins i tot compromís amb les
propostes que l’Estratègia indica al seu Pla d’Acció.
•

Una direcció “clara” 

FULL DE RUTA

Un impuls “continuat” 

GOVERNANÇA

Una base “sòlida”

SUPORT SECTORIAL

Una direcció “clara”

Quan ja es disposa d’una base sòlida per a l’Estratègia (amb la seva
acceptació i suport sectorial), el següent gran pilar per assegurar l’èxit de
la implementació és dotar-la d’un Full de Ruta clar i concís que pugui ser
adoptat i comunicat amb facilitat. En el cas de l’Estratègia Logística de
Catalunya, aquest Full de Ruta el configuren la Definició Estratègica
com el Pla d’Acció detallats en aquest document, amb els que s’ha
intentat assignar objectius i tasques clares i ben definides a agents
concrets, tant públics com privats, i en un calendari temptatiu
d’implantació acotat i raonable.
•

DE

FULL DE RUTA

Un impuls “continuat”

RESPONSABLE DEL PLA

RESPONSABLE DEL PLA

Una vegada refermats els dos pilars anteriors, el tercer gran pilar el
constituirà l’establiment d’un Òrgan de Gestió que tingui la
responsabilitat concreta d’implementar l’Estratègia i el Pla d’Acció de
manera eficient i sostinguda en el temps, sense perdre en cap moment la
visió transversal i de conjunt, tant sectorial com territorial, amb la que
s’ha pretès definir l’Estratègia Logística de Catalunya en tot moment i
que compti amb el reconeixement i capacitats necessàries.

El treball de definició de l’Estratègia Logística de Catalunya
desenvolupat fins ara ha permès concretar dos dels tres grans pilars
de la Governança del Pla: un ampli nivell de difusió de i suport
sectorial i un full de ruta clar i concís.
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4.1.2. VALORS
Per altra banda, la Governança del Pla ha de respondre en tot moment, des de
la seva concepció a la seva implementació, als següents valors fonamentals
que han guiat l’elaboració del Pla.

• VISIÓ  Àmplia i transversal
Ha de plantejar-se per a “tot un sector” de T&L a “tota Catalunya”,
cobrint els diferents:
⁃

Aspectes hard-soft del T&L (infraestructures, sòl, empreses, etc.).

⁃

Sub-segments dins del T&L (carretera, marítim, logística, etc.).

⁃

Àmbits territorials de Catalunya (províncies i vegueries) i de regions
veïnes estratègiques per a Catalunya.

ESTRATÈGIA LOGÍSTICA DE CATALUNYA

VALORS

DEL

MODEL

DE

GOBERNANÇA

VISIÓ
Àmplia i transversal

• AGENTS  Implicació i coordinació actives
Ha de garantir i incrementar la dinàmica de participació adoptada i la
inèrcia aconseguida:
⁃

Generant fòrums de coordinació directa amb els agents sectorials a
Catalunya (grups de treball, fòrums de debat, etc.).

⁃

Mantenint la credibilitat i certesa sobre la implementació continuada
d’una Estratègia “esbossada” pels mateixos agents.

• ENTORN  Transparència i comunicació fluïda
Ha de procurar mantenir una interacció fluïda amb el seu entorn
sectorial, econòmic, social i territorial mitjançant:
⁃

Dissenyant, alimentant i compartint un mapa d’indicadors detallat
amb el qual es pugui monitorizar la implementació del Pla.

⁃

Generant canals de comunicació directa amb els agents de tots
aquests entorns (campanyes d’imatge, documents de difusió, etc.).

AGENTS
Implicació i coordinació
actives

ENTORN
Transparència i comunicació
Fluïda amb el mateix

SOSTENIBILITAT
Com a principi
prioritari i irrenunciable

• SOSTENIBILITAT  Com a principi prioritari i irrenunciable
Ha de facilitar el compliment dels grans compromisos de Catalunya:

⁃

ODS adaptats a través de Catalunya 2030.

⁃

Agenda Verda per a la reactivació econòmica post COVID-19.
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4.1.3. ÒRGAN DE GESTIÓ
Per tal que l’Estratègia i el Pla d’Acció puguin implementar-se de manera
eficient i sostinguda en el temps, no n’hi ha prou amb haver assignat tasques
concretes a agents específics del sector, com s’ha plantejat a l’apartat 3 de
definició del Pla d’Acció, doncs aquests agents no només tenen d’altres
tasques i responsabilitats, sinó que a més hi ha el risc de que durant la seva
implementació perdin la visió transversal i de conjunt amb la que es vol definir
l’Estratègia Logística de Catalunya en tot moment.

Per altra banda, els objectius i tasques fonamentals que perseguirà l’òrgan
de gestió en la implementació del Pla seran els següents:

COOPERACIÓ entre agents.

•

Fomentar la

•

Propiciar l’INTERCANVI de coneixement.

•

Per aquesta raó, es proposa que la Generalitat valori en detall la possibilitat de
fer un esforç per a assignar a l’Estratègia i el Pla d’Acció un Òrgan de Gestió
específic amb les següents característiques fonamentals:

Facilitar la MODERNITZACIÓ del sector a través de la millora i
generalització de la formació i les noves tecnologies.

•

Potenciar les EMPRESES CATALANES, tant a dins del sector de
T&L como a l’economia productiva catalana en general.

• DEDICACIÓ  a una implementació reeixida del pla, fent-ne la

•

Promocionar l’OFERTA

•

Influir la PLANIFICACIÓ SECTORIAL en els diferents punts de
presa de decisió a Catalunya, Espanya i UE.

“seva” responsabilitat principal.

• VISIÓ DE CONJUNT  tant del sector del transport i la logística,
com del territori, l’economia, la societat, etc.

DE T&L dins i fora de Catalunya.

ESTRATÈGIA LOGÍSTICA DE CATALUNYA

• CAPACITATS  tant de planificació, finançament i execució de
projectes i iniciatives, com d’anticipació de l’evolució de mercat, les seves
tendències, reptes, etc.

ÒRGAN DE GESTIÓ
REQUISITS

CARACTERÍSTIQUES

• RECONEIXEMENT  tant a nivell sectorial como entre els diferents
departaments de la Generalitat.

Per això es plantegen els següents requisits bàsics de l’Òrgan de Gestió:
•

Mínima

ESTRUCTURA

Mínima ESTRUCTURA  persones concretes amb un grau de
compromis i dedicació elevats amb la implementació del Pla.

•

Implicació d’AGENTS  mecanismes per a la participació estable i
activa d’agents públics i privats del sector a Catalunya.

•

Suport del GOVERN  ubicació el més amunt possible a l’estructura
organitzativa de la Generalitat, per tal de dotar-lo de la transversalitat,
capacitats i reconeixement necessaris.

DEDICACIÓ

VISIÓ DE CONJUNT
Implicació
d’AGENTS

CAPACITATS
Suport del

GOVERN
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4.1.3. ÒRGAN
Per la importància de l’Òrgan de Gestió com a tercer pilar fonamental del
model de Governança del Pla, es proposa fer un taller de treball amb agents
dins la Fase III de definició d’Àmbits Prioritaris, per avaluar-ne alternatives
sobre els aspectes fonamentals.

•

•

⁃

⁃

Encaix en la Generalitat: es recomana que sigui el més elevat possible
dins de l’estructura de la Generalitat, per tal de dotar-lo del necessari
nivell de reconeixement, transversalitat i capacitat.

els

Junta General: formada pels membres del Consell i per un ventall
ampli d’agents i representants del sector.
A la pàgina següent s’esbossa una primera proposta d’agents
representats a la Junta. S’hi distingeix la participació de:

Per aquesta raó es proposa analitzar en profunditat la possibilitat
d’establir una Agència Catalana de Logística, que permetria dotar a
l’execució del Pla del màxim reconeixement i capacitats.

•

Director,

El Consell d’Administració es podria reunir 1 o 2 vegades l’any.
⁃

Òrgan existent Vs nou: ambdós models presenten avantatges i
inconvenients.

Forma jurídica: hi ha diverses alternatives en aquest aspecte, segons
l’elecció de funcions i capacitats que finalment es decideixin donar a
l’Òrgan de Gestió. En aquest sentit es poden prendre com a referència
els organismes de gestió (Agències públiques, empreses públiques,
etc.) que existeixen tant a Catalunya com a d’altres territoris (e.g.,
Andalusia, Navarra, Castella i Lleó, etc.).

el

La Secretaria General Tècnica la podria executar Cimalsa com a
responsable de la definició de l’Estratègia Logística de Catalunya.

Per una banda aprofitar un òrgan existent, com ara el Consell
d’Internacionalització de la Logística, permetria beneficiar-se d’una
inèrcia i reconeixement de mercat amb una inversió mínima, per en
canvi, les funcions i capacitats assignades inicialment, els membres o
fins i tot el nom, poden no respondre plenament als objectius
plantejats per a l’Òrgan de Gestió del Pla.

⁃

Consell d’Administració: format pel President,
Consellers i la Secretaria General Tècnica.

Els Consellers podrien ser representants de les Conselleries de
Territori i Sostenibilitat, d’Empresa i Coneixement i/o d’Acció Exterior,
així com representants de Cimalsa, Incasòl i/o FGC.

Funcions i capacitats: en primer lloc cal determinar quines funcions es
volen assignar a l’òrgan de gestió i, en base a això, de quines capacitats
cal dotar-lo, podent abastar un rang ampli de capacitats de coordinació,
interlocució/representació, planificació, inversió, execució/gestió, etc.
Constitució: de cara la seva implementació, cal tenir present dos
aspectes fonamentals.

GESTIÓ

Model organitzatiu: hi ha nombroses variants, però una de les més
habituals inclou les següents figures organitzatives.

Entre els aspectes fonamentals per avaluar, en destaquen els següents:
•

DE

•

Membres permanents: representants de departaments i
d’empreses públiques clau de la Generalitat, així com
representants de les empreses del sector i dels gestors
d’infraestructures més rellevants de la Generalitat.

•

Membres ocasionals: representants de províncies i vegueries de
Catalunya, d’organismes clau de l’Estat Espanyol o de regions
veïnes, en funció d’interessos que vagin apareixent.

La Junta pot tenir reunions trimestrals o semestrals, amb els
membres ocasionals afegint-s’hi 1 o 2 vegades l’any segons l'interès.
⁃

Comissions tècniques: creades per avaluar i desenvolupar els temes
estratègics acordats a la Junta General, i pels que serviran de
referència els projectes i mesures identificades al Pla d’Acció. Per això
es podrien establir un nombre limitat de comissions tècniques en
funció de, per exemple, els àmbits estratègics identificats a
l’Estratègia Logística.
Els seus membres podrien se tècnics dels organismes i empreses
representats a la Junta General i la freqüència de les reunions podria
dependre de l’existència i rellevància dels temes a tractar.
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4.2. Mapa d’Indicadors
RESUM D’INDICADORS DE L’ESTRATÈGIA
Projectes
Coordinació

Indicadors d'actuació

Indicadors de resultat

Projectes de cooperació identificats

Projectes de cooperació executats

Alternatives de coordinació

Agents involucrats

Coordinació, regulació
i promoció del SECTOR

Implicació del Consell Assessor

Imatge

Nº anual d'estudis i anàlisis

Imatge sectorial, puntuació en una escala de percepció

Nº anual d'iniciatives i actes de difusió

Éxit de convoctòria a esdeveniments/actes

Nº anual d'iniciatives de màrqueting
Dotació pressupostària

Promoció
exterior

Campanya de promoció (€ dedicats i nº d'esdeveniments on es participa)

Nº de noves empreses logístiques estrangeres

Col·laboració exterior, nombre d'iniciatives engedades

Volum de càrrega aèria
Evolució del volum de mercaderies internacional del mode ferroviari
Evolució del tràfic de mercaderies als ports segons origen/destinació

Marc
normatiu

Nº de lleis aprovades relacionades amb el sòl

Temps de tramitació per executar un desenvolupament urbanístic lligat al T&L

Tramitació d'una llei específica pel sector logístic

Eficiència de la DUM

Regulació de la DUM (nº de lleis/normatives)

Emissions del transport viari de mercaderies
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RESUM

Projectes

Indicadors d'actuació

Competitivitat del
TEIXIT EMPRESARIAL

Nº anual d'estudis i anàlisis
Contex
Coordinació i assessorament entre agens
socieconòmic

D’INDICADORS DE L’ESTRATÈGIA

Indicadors de resultat
Fòrums i canals de diàleg i interlocució
Pes econòmic de la logística a l'economia catalana
Empreses logístiques actives

Formació i
ocupació

Programes d’incentiu al sector de la conducció

Evolució del nombre de conductors

Reforma jurídica per regular el mercat laboral

Nombre de titulats en T&L

Nous currículums formatius

Ocupació del sector logístic

Introducció de les noves tecnologies en cursos i assignatures

Treballadors autònoms
Estructura empresaroal (facturació i treballadors)

Noves
tecnologies

Digitalització de tràmits

Ús de tràmits digitals

Projectes i iniciatives europees

PCS comú

Incentiu de la traçabilitat
Competitivitat

Plans d'incentiu al sector

Evolució empreses T&L (nº, nacionals i internacionals)

Observatori de bones pràctiques

Dimensió d’empreses (classificació per rang de facturació)

ESTRATÈGIA LOGÍSTICA DE CATALUNYA
Informe de Definició Estratègica | Pàgina 97

Col·laboradors:

4. PLA

DE

SEGUIMENT

4.2. Mapa d’Indicadors

RESUM

Funcionalitat Xarxa
INFRAESTRUCTURES

Agilitat desenvolup.
SÒL logíst/intermodal

Projectes

Indicadors d'actuació
Acció coordinada entre agents

D’INDICADORS DE L’ESTRATÈGIA

Indicadors de resultat
Reconversió de sòl industrial

Àrea Metrop.
Barcelona

Impacte territorial del MP d'El Prat
Preu del lloguer de naus logístiques a Barcelona

CIMALSAIncasol
Corredors
claus

Nº anual d’estudis i anàlisis de viabilitat

Acords de col·laboració

Acció coordinada entre agents

Projectes de col·laboració

Nº anual d’estudis i anàlisis

Noves implantacions

Acció coordinada entre agents

Projectes de cooperació
Nº d'operacions entre Caralunya i la resta de CC.AA

Valor
afegit

Nº anual d’estudis i anàlisis de viabilitat

Temps de tramitació duanera

Dotació pressupostària i línies d'ajut

Cobertura de la xarxa de pàrquings segurs
Plataformes digitals desenvolupades

Nous accessos (nombre de convenis als nodes logístics)

Trams finalitzatas del Corredor Mediterrani
Intermodalitat

Integració

Tràfic a les terminals ferroviàries intermodals
Quota modal d’accés i sortida als ports catalans
Infraestructures viàries d’alta capacitat i infraestructura ferroviària

Capacitat

Nombre de nous apartadors de >750m

Longitud màxima de trens a les vies principals

Protocol de gestió

Volum de tràfic gestionat a terminals intermodals

Dimensió màxima de camions i trens

Aprofitament de la capacitat al transport viari
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RESUM

Projectes

Indicadors d'actuació

D’INDICADORS DE L’ESTRATÈGIA

Indicadors de resultat

Sensibilització

Nº anual de noves empreses amb RSC

Adaptació al canvi climàtic

Nº anual de projectes d’adaptació al canvi climàtic

Agenda
2030

Pes dels combustibles alternatius
% Operacions en buit dels vehicles de mercaderies

Aposta decidida per la
SOSTENIBILITAT

Aprofitament de la capacitat al transport viari

Intermodalitat

Estudis i anàlisis

Transport combinat

Sensibilització

Autopistes ferroviàries

Dotació pressupostaria i línies d’ajut

Operadors intermodals
Roll-on / Roll-off

Territori

Flota
"neta"

Pla de promoció de Lleida

Desenvolupament del sector agroalimentari a Lleida

Estudis de sòl logístic

Evolució del sòl logístic

Estudis de càrrega aèria

Volum de càrrega aèria

Fons dedicats per a vehicles

Matriculació de vehicles amb combustibles alternatius

Fons dedicats per a punts de subministrament

Punts de subministrament
Consum de combustibles
Antiguitat dels vehicles de mercaderies

DUM

Estudis i anàlisis

Implantació de CDUs

Acció coordinada entre agents

Desenvolupament de plataformes digitals

Dotació pressupostària i línies d’ajut

Nombre d’operacions de comerç electrònic
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RELACIÓ ENTRE ELS INDICADORS DE L’ESTRATÈGIA I L’OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA

Generació d’ocupació del sector logístic

X

X

Pes dels treballadors autònoms en transport i emmagatzematge
Nombre d’empreses logístiques actives

X

X

X

X

X

Valor econòmic de les exportacions per sectors

X

X

Indicadors d’estructura empresarial

X

Valor econòmic del intercanvis comercials

X

X

X

Dotació d’infraestructures viàries d’alta capacitat

X

Accidentalitat dels vehicles de transport de mercaderies

X

Proporció de les vies de peatge a la xarxa viària d'alta capacitat

X

Xarxa d'estacions de subministrament de GNV, GLP i energia elèctrica

X

Dotació d'infraestructura ferroviària
Quota modal d’accés i sortida als ports catalans
Volum de mercaderies gestionat pel sistema logístic català

X

X

X

X

X

X
X

X

Distribució per tipologia de flux viari

X

X

Nombre d’operacions de transport segons tipus de càrrega

X

Matriculació de vehicles de combustibles alternatius

X

Balanç del nombre d'operacions en càrrega entre Catalunya i la resta de CC.AA.

X

Consum de combustible per a automoció

X

Cost del gasoil en relació al cost total del transport de mercaderies per carretera

X

Preu mitjà del gasoil a les gasolineres
Distribució per tipologia de flux ferroviari

DUM

P.9 P.10 P.11 P.12 P.13 P.14 P.15 P.16 P.17 P.18 P.19

Flota

P.8

Territori

Àrea Metrop. Barcelona

P.7

Intermodalitat

Competitivitat

P.6

Agenda 2030

Noves tecnologies

P.5

Capacitat

Formació i ocupació

P.4

Integració

Context Sòcio-econòmic

P.3

X

Valor afegit

Marc normatiu

P.2

Corredors Clau

Promoció exterior

P.1

Pes econòmic de la logística a l’economia catalana

CIMALSA-Incasol

Imatge

INDICADOR DE L'OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA

Aposta decidida
per la SOSTENIBILITAT

Coordinació

Coordinació, regulació i
Competitivitat del
Agilitat desenvol.
Func. Xarxa
promoció del SECTOR TEIXIT EMPRESARIAL SÒL logíst/interml INFRAESTRUCT.

X
X

Quota de mercat dels operadors ferroviaris privats

X
X
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RELACIÓ

ENTRE ELS INDICADORS DE L’ESTRATÈGIA I L’OBSERVATORI DE LA

X

X

x

Quota ferroviària en el transport terrestre

X

Quota ferroviària dels fluxos terrestres internacionals

X

X

Tràfic de mercaderies a les terminals ferroviàries catalanes

X

Tràfic de mercaderies als ports catalans segons origen/destinació

X

Percentatge de tones en contenidor respecte del total de tones mogudes

X

X
X

Estudi de la intermodalitat en el mode marítim

X

X

X

Volum de mercaderies mogut pel TMCD i les ADM als ports catalans

X

Mercaderies de TMCD segons envàs als ports catalans

X

Tràfic aeri per regions geogràfiques

X

X

Volum de mercaderies aèries segons tipus d’avió

X

Tràfic aeri als aeroports catalans

X

X

Superfície útil de magatzem per províncies (a Catalunya)

X

Preu del lloguer de nau logística per províncies

X

Preu del lloguer de nau logística a les principals zones logístiques del Corredor Mediterrani

X

X

X

Quota del transport intermodal

X

X

X

Percentatge d’operacions en buit per carretera

X

X

Aprofitament de la capacitat del transport viari

X

X

Antiguitat mitjana del parc de camions i furgonetes
Emissions del transport viari de mercaderies

DUM

P.9 P.10 P.11 P.12 P.13 P.14 P.15 P.16 P.17 P.18 P.19

Flota

P.8

Territori

Àrea Metrop. Barcelona

P.7

Intermodalitat

Competitivitat

P.6

Agenda 2030

Noves tecnologies

P.5

Capacitat

Formació i ocupació

P.4

Transport ferroviari intermodal

Integració

Context Sòcio-econòmic

P.3

Valor afegit

Marc normatiu

P.2

Corredors Clau

Promoció exterior

P.1

CIMALSA-Incasol

Imatge

INDICADOR DE L'OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA

Aposta decidida
per la SOSTENIBILITAT

Coordinació

Coordinació, regulació i
Competitivitat del
Agilitat desenvol.
Func. Xarxa
promoció del SECTOR TEIXIT EMPRESARIAL SÒL logíst/interml INFRAESTRUCT.

LOGÍSTICA

X

Pes dels combustibles alternatius
Nombre d’operacions d’ecommerce a Catalunya

X
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