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Informació General

Promovem un enfocament Multimodal, Eficient i Ferroviari 
del transport de mercaderies en els països de la Zona Med  

En el conjunt de la UE-28 la quota del ferrocarril queda relegada a la 

tercera posició, amb un 10,8% del total de les activitats de transport de 

mercaderies 1. El primer lloc l'ocupa el transport per carretera (44,9%) i 

el segueix el transport marítim (37,2%). Aquestes diferències són encara 

excessivament profundes i requereixen d'una estratègia que equilibri una 

situació tant desigual. Alhora, les tendències confirmen la rellevància del 

transport de mercaderies en la nostra economia, estimant un augment 

de la demanda d’entorn del 40% 2 el 2030 (respecte al 2005).

La realitat als països del sud d'Europa és més punyent, i es que, durant el 

2012 el ferrocarril va transportar 407,2 bilions de tkm de mercaderies a la 

UE-28, el 27% 3 d'aquestes van ser mobilitzades per Alemanya, per 

contra, la suma de les mobilitzades per part d'Espanya, França, Itàlia, 

Eslovènia i Croàcia únicament representava el 16,8 4% del total.

És evident doncs, que el transport ferroviari de mercaderies als països 

de la Zona Med no està alineat amb els estàndards establerts a la UE, 

és més, cal establir accions que promoguin el màxim rendiment al 

Corredor del Mediterrani (RFC6 5) i alhora que permetin acomplir els 

compromisos ambientals adquirits per la UE, com per exemple una 

reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) del 20% 5 el 

2030, respecte al 2008. 

Tanmateix, el Corredor del Mediterrani posseeix un potencial geogràfic 

òptim, connecta els països del sud d’Europa d’est a oest i representa una 

passarel·la clau cap a Àsia, a més, compta amb importants ports amb 

vistes al Mediterrani; fets que el configuren com un corredor amb 

condicions  excel·lents per al comerç. 

El present document així com el Manifest de l'iFreightMED són la carta 

de presentació de les conclusions de nivell europeu d’aquest projecte, 

exposant les principals demandes i recomanacions que requereixen d’un 

impuls per part de la Unió Europea i de les Institucions responsables.

1 EU Transport in Figures, 2014

2 European Railways at a junction: the Commission adopts proposals for a Fourth Railway 

Package [IP/13/65]

3 EU Transport in Figures, 2014

4 Elaboració pròpia a partir de EU Transport in figures, 2014

5 Rail Freight Corridor 6

6 White paper on Transport, 2011
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La estratègia d’Europa

Marc Normatiu

Actualment, el Consell sobre el Transport, les Telecomunicacions i 

l’Energia (TTE) es troba en un procés d’examinació d’un ampli paquet de 

mesures per oferir una millor qualitat i més opcions dels serveis 

ferroviaris a Europa, l’anomenat Quart Paquet Ferroviari.

No tots els mercats ferroviaris europeus responen a les mateixes 

realitats, és més, molts d’aquests s'enfronten a situacions d‘estancament 

o declivi. Per aquest motiu, la Comissió proposa mesures de llarg abast 

que fomentin la innovació en els ferrocarrils de la UE mitjançant 

l'obertura dels mercats de passatgers així com d’altres reformes 

tècniques i estructurals.

Aquestes mesures es concentren en dos projectes de directives: una, 

preveu l’obertura de les xarxes ferroviàries nacionals a la lliure 

competència de nous operadors i, l’altra, per garantir la no 

discriminació en els mercats ferroviaris de passatgers a través de 

mesures de govern.

Els principals eixos de debat d’aquestes dues propostes de directives es 

donen entorn quatre àmbits: la reducció dels costos administratius de les 

empreses ferroviàries, la entrada de nous operadors al mercat i el paper 

de l’Agència Ferroviària Europea; el foment de la innovació, l’eficiència i 

la millor relació qualitat-preu; assegurar una estructura que es 

desenvolupa tenint en compte els interessos de tots els jugadors i, per 

últim, oferir un sector ferroviari amb una mà d’obra qualificada i 

motivada.

CEF Transport

Connencting Europe Facility (CEF7) és el programa de finançament 

europeu definit entre 2014-2020 per impulsar la xarxa Trans-europea de 

Transports (TEN-T8) en els estats membres. Les seves prioritats bàsiques 

són:

• Abordar els principals colls d’ampolla dels 9 corredors multimodals de 

la xarxa TEN-T així com millorar les seccions transfrontereres.

• Garantir el transport sostenible i eficient a llarg termini.

• Optimitzar la integració i interconnexió dels diferents mitjans de 

transport i millorar la seva interoperabilitat.

7 http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/index_en.htm

8 Trans-European Transport Network
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Sumem iniciatives, sumem 
solucions

La lògica de la multimodalitat ens permet treballar 
conjuntament i crear aliances estratègiques amb altres 
iniciatives, com WiderMos i CLYMA, que fomenten 
aquesta visió conjunta del transport de Mercaderies  

El projecte iFreightMED-DC cerca la promoció del transport 

multimodal, posant especial èmfasi en la millora de la competitivitat dels 

serveis ferroviaris de mercaderies en el Corredor del Mediterrani (RC6). 

El Corredor del Mediterrani (RC6), que forma part de la Xarxa Bàsica 

europea de Corredors de Mercaderies per Ferrocarril (RFC), connecta 

els països del sud d'Europa d'est a oest, configurant-se com el corredor 

més interconnectat amb la Xarxa Bàsica europea (en concret amb RC1 a 

Tortona i Alessandria, amb RC2 a Lyon, amb RC3 a Verona, amb RC4 a 

Madrid, amb RC5 a Bologna i amb RC7 a Budapest). A més, la seva 

geolocalització -vorejant la riba nord mediterrània- el dota de ports de 

gran rellevància, i per tant, d'un potencial logístic amb excel·lents 

condicions per al comerç.

De fet, els ports connectats amb el RC6 representen 4 dels 15 ports 

europeus amb més tràfic, tant pel que fa a tones com a containers9 

mobilitzats. En aquest sentit, cal integrar i potenciar aquesta dualitat 

modal, reforçant les connexions -no només infraestructurals- entre els 

ports i la Xarxa Bàsica del RC6.  

Un exemple d’integració d’aquesta dualitat modal es copsa amb el vincle 

existent i molt estret entre el treball de l'iFreightMED i el de WiderMoS, 

essent aquesta darrera una iniciativa europea que té per objectiu  

facilitar la connexió homogènia entre les autopistes del mar i dels 

corredors de la Xarxa Principal de la XTE-T, principalment la RFC.

D'altra banda, també pren un caire rellevant -tot i que des d'una òptica 

diferent- els avenços i les conclusions del projecte CLYMA, una altra 

iniciativa europea amb l'objectiu d'avaluar les infraestructures existents, 

la demanda potencial i les necessitats d'oferta de serveis integrant el 

concepte de Corredor Verd en el Corredor del Mediterrani, 

especialment en el tram comprès entre Madrid i Lyon. 

9  Elaboració pròpia a partir de EU Transport in figures, 2014
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Què és iFreightMED?

Un projecte per millorar la competitivitat regional 
mitjançant la promoció del desenvolupament dels serveis 
de càrrega multimodals i ferroviaris eficients al llarg de la 
zona Med 

El Corredor del Mediterrani és una passarel·la d’accés clau i la seva 

disposició geogràfica, amb els ports mediterranis en connexió al RFC6, el 

converteixen en un element cabdal per la millora de la competitivitat 

global europea.

El principal flux mundial marítim de mercaderies (Àsia-Europa) es 

canalitza pel mar Mediterrani, tanmateix, el gran gruix d’aquest trànsit es 

desvia cap als principals ports atlàntics. Per tant, una millora de les 

condicions i els serveis en el Corredor del Mediterrani, reforçarà el paper 

dels ports mediterranis, amb un augment de la competitivitat (reduint 

els costos de temps i combustible) així com una reducció de la congestió 

a les xarxes terrestres i de les respectives emissions de CO2.

iFreightMED-DC és un projecte emmarcat en el programa de cooperació 

transnacional MED –finançat per la Unió Europea- que té per objectiu 

principal promocionar el transport multimodal i ferroviari de 

mercaderies impulsant les relacions entre actors (carregadors, ports, 

operadors i administracions) al Corredor Mediterrani (RFC6).

Sota aquest marc es defineix una estratègia per millorar la competitivitat 

regional mitjançant la consolidació d’uns serveis de transport de 

mercaderies eficients des d’una òptica multimodal i ferroviària. És a dir, 

una estratègia per augmentar la quota del ferrocarril en el transport de 

mercaderies així com per optimitzar el potencial logístic del nostre 

territori, tenint molt en compte doncs, els nostres ports. 

En aquest sentit, es mobilitzen 10 socis directes i 2 socis adherits dels 

cinc països de la Zona Med (Espanya, França, Itàlia, Eslovènia i 

Croàcia) liderats pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya. Concretament, els integrants 

d’iFreightMED-DC són:  

• Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat (promotor del 

projecte), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya CIMALSA i el 

Consell de Cambres de Catalunya. També participen en el seguiment del 

projecte el Port de Barcelona i el Port de Tarragona;

• França: Cambra de Comerç de Languedoc-Roussillon, Aglomeració de 

Perpinyà i Pôle Economique de Saint Charles;

• Itàlia: Port de la Spezia;

• Eslovènia: Cambra de Comerç d’Eslovènia i Port de Koper;

• Croàcia: Cambra d’Economia de Croàcia;

El projecte segueix 3 línies de treball: la identificació de les principals 

disfuncions i respectives demandes i recomanacions, el 

desenvolupament d’iniciatives pilot i la creació dels Comitès Regionals 

de Serveis Multimodals.
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El nostre plantejament: serveis 
i demanda
 

El repte és aconseguir la màxima eficiència del Corredor 
del Mediterrani (RFC6) de manera que es minimitzin els 
impactes ambientals i alhora resulti competitiu, fiable i 
atractiu

L’element característic i nou que promou iFreightMED-DC és la 

integració de la demanda en aquesta configuració així com el 

reforçament de les polítiques públiques cap a les necessitats logístiques 

dels carregadors i transportistes. Aquesta visió és complementària i 

alhora imprescindible per assolir millores eficaces en el marc del RFC6.

En aquest sentit, tant la metodologia com les accions implementades en el 

marc del projecte segueixen estrictament aquest enfocament i han estat 

desenvolupades amb una constant consulta, contrast i posterior feedback 

per part dels principals agents que configuren la demanda.

Així, el sector de la demanda ha estat present en el treball d’identificació 

de les principals disfuncions que impedeixen un correcte 

desenvolupament dels serveis ferroviaris de mercaderies, on s’ha inclòs el 

coneixement i l’experiència de carregadors, transportistes i diferents 

actors de la cadena logística de les diferents regions en les que es 

desenvolupa el projecte.

El mateix criteri ha estat la base per selecció aquells projectes pilots de 

serveis ferroviaris que s’havien de realitzar en el marc del projecte 

IFreightMED. Projectes pilots que havien de ser la darrera prova abans de 

convertir-se en serveis regulars si les condicions de l’oferta assolien els 

requeriments de la demanda.

Un cop seleccionats els possibles nous serveis multimodals s’han realitzat els 

corresponents estudis previs que havien de validar la sostenibilitat del servei 

de manera regular i definir les seves característiques i requeriments mínims.

Concretament s’han seleccionat i estudiat els següents serveis:

Perpignan-Katrineholm

• 3 serveis per setmana, tots els productes, tots els clients

• Longitud de la composició del tren: 750 m / 680 m

• Temps de trànsit, igual o inferior a 5 dies

Rijeka-Dunajska Streda

• 3 serveis per setmana, tots els productes, tots els clients

• Longitud de la composició del tren: 500 m, tren de contenidors

• Temps de trànsit, igual o inferior a 24 h

• Volum per viatge: 240 TEUs

La Spezia-Verona-Munich Riem 

• 4 serveis per setmana, tots els productes, tots els clients

• Longitud de la composició del tren: 400 m / 1000 T

• Temps de trànsit, igual o inferior: 48h

• Volum per setmana / viatge: 120 TEUs

La Spezia-Melzo-Frenkendorf/Basel

• 3 serveis per setmana, tots els productes, tots els clients

• Longitud de la composició del tren: 440 m / 1000T

• Temps de trànsit, igual o inferior a 48 h

• Volum per viatge: 120 TEUs

Koper-Ljubljana-Graz

• 5+2 serveis per setmana, tots els productes, tots els clients

• Longitud de la composició del tren: 505 m

• Temps de trànsit, igual o inferior a 12 h

• Volum per viatge: 76 TEUs

Barcelona-Uberherrn

• 5 serveis per setmana, cotxes i caixes mòbils per components, tots els 

clients

• Longitud de la composició del tren: 750 m / 10 vagons per caixes mòbils 

i 14 vagons per cotxes

• Temps de trànsit, igual o inferior a 36 h

• Volum per setmana: 1345 cotxes i 180 caixes mòbils

Girona-Perpignan-Paris (Valenton)-Lille (Durges)

• 5 serveis per setmana, productes peribles (especialment carn fresca i 

congelada)  tots els productes, tots els clients

• Longitud de la composició del tren: 750 m / 1.800 T

• Temps de trànsit, igual o inferior: 14 h fins a París, 16 h fins a Lille

• Volum per viatge: 173 caixes mòbils

Malauradament, dintre del termini del projecte IFreightMED, únicament 

s’ha pogut desenvolupar la prova pilot corresponent al projecte entre 

Perpignan-Katrineholm, La Spezia-Melzo-Frenkendorf/Basel i La 

Spezia-Verona-Munich Riem. Les dificultats que no han permès la 

realització d’aquestes proves pilots les podríem resumir en dues:

1. L’objectiu del projecte no és fer proves pilot, si no establir serveis 

regulars. Malgrat la demanda existent, a dia d’avui no es donen les condi-

cions necessàries (ja sigui pel sobrecost que implica l’ús de la ’infraestruc-

tura ferroviària o la falta de garanties de fiabilitat) per poder establir el 

servei amb regularitat.

2. Els múltiples agents que intervenen en la definició d’un transport 

multimodal i la localització del risc de l’operació fan que es tracti, en 

general, d’un procés amb una gestió  general llarga i complexa.

Malgrat això, s’ha considerat molt positiu el fet d’haver constituït Comitès 

Regionals de Serveis Multimodals (CRSM) a totes les regions participants 

del projecte.

Aquests comitès són grups tècnics i de suport en la promoció de serveis 

de transport multimodal i estan composats per Socis Institucionals, Socis 

Operatius i Cambres de Comerç, representant aquests últims actors locals 

que donen veu a la demanda en aquests espais.

En aquest temps, gràcies al suport que oferia el projecte IfreghtMed, el 

treball regular dels CSRM ha permès:

1. Desenvolupar els objectius propis del projecte IFreightMED.

2. Obrir i consolidar un diàleg amb els sectors representatius de la deman-

da i traslladar les seves necessitats al Manifest, resum d’aquest treball, i als 

estudi de possibles nous serveis multimodals.

3. Crear sinergies i acords entre els CSRM veïns amb l’objectiu de treballar 

conjuntament per solucionar problemes concrets en les seves fronteres 

comunes 
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Comitès Regionals de Serveis 
Multimodals 

iFreightMED-DC proposa la creació dels Comitès 
Regionals de Serveis Multimodals (CRSM) a cadascuna de 
les regions on participa, grups tècnics i de suport en la 
promoció dels serveis del transport multimodal

Els Comitès Regionals de Serveis Multimodals (CRSM) es composen 

per Socis Institucionals, Socis Operatius (operadors de transport de 

mercaderies per ferrocarril, ports, transitaris) i Cambres de Comerç que 

representen a la indústria local, els importadors i exportadors; és a dir, 

actors locals rellevants en l'execució de les activitats i el funcionament 

dels serveis del transport multimodal.

La seva activitat es desenvolupa com un grup de treball tècnic per 

analitzar la viabilitat operativa i la rendibilitat socioeconòmica de nous 

serveis de transport multimodal, amb un enfocament a la demanda. Per 

tant, els Comitès només promouran nous serveis que responguin a 

necessitats reals dels carregadors o dels operadors de transport. 

Paral·lelament, aquests grups també han coordinat i donat seguiment al 

desenvolupament de les iniciatives pilot definides en el marc del 

projecte.

En l’actualitat els CRSM existeixen en els cinc països de la Zona Med: 

Espanya (Catalunya), França (Llenguadoc-Rosselló), Itàlia (Ligúria), 

Eslovènia (Slovenija Zahodna) i Croàcia (Hrvatska Jadranska).

La estructura dels CRSM els configura com un instrument operatiu per 

la coordinació d’actors regionals i, a més, la seva existència i funcions els 

defineix com un referent per totes les empreses interessades en utilitzar 

o fer funcionar serveis multimodals.

D’altra banda, la seva presència arreu de la Zona Med els dota d’un 

enorme potencial per tal de nodrir els Grups de Treball existents en els 

diferents Rail Freight Corridors.

Per últim, la naturalesa dels actors integrats en els CRSM proveeix 

aquests grups de treball d’un enfocament clarament a la demanda, 

essent aquest un element novedós i oferint una interlocució directa amb 

els usuaris finals, clients i operadors de transport ferroviari de 

mercaderies.

Per tot plegat, proposem els Comitès Regionals de Serveis 

Multimodals com els interlocutors més indicats amb la Unió Europea 

en el desplegament i el seguiment de les demandes identificades en el 

decurs de l’iFreightMED. iFreightMED. 

Entenem que el conjunt d’aquestes demandes i recomanacions reque-

reixen d’un treball coordinat entre administracions i que, afecten 

diferents nivells de competències;  per tant, els CRSM esdevenen una 

eina de les regions de la Zona Med que vincula de forma natural la 

demanda amb les polítiques europees.

A més, aquests grups de treball permetran donar el seguiment necessari 

a aquestes demandes, més enllà del termini del projecte iFreightMED.

En aquest sentit, ens adrecem a Institucions Europees i a les Autoritats 

responsables dels Programes de finançament europeu, per tal que:  

• RECONEGUIN, IMPULSIN I NODREIXIN del suport econòmic i polític 

necessari per als Comitès Regionals de Serveis Multimodals, garantint 

la seva sostenibilitat, per tal que puguin assumir les seves tasques. 

• CONSIDERIN la participació dels Comitès Regionals de Serveis 

Multimodals, com a representació de la demanda i les autoritats 

regionals, en l’estructura de governança del corredor ferroviari de 

mercaderies nº6. 
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Comitès Regionals de Serveis 
Multimodals 
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serveis de transport multimodal, amb un enfocament a la demanda. Per 

tant, els Comitès només promouran nous serveis que responguin a 

necessitats reals dels carregadors o dels operadors de transport. 
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En l’actualitat els CRSM existeixen en els cinc països de la Zona Med: 
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Eslovènia (Slovenija Zahodna) i Croàcia (Hrvatska Jadranska).

La estructura dels CRSM els configura com un instrument operatiu per 

la coordinació d’actors regionals i, a més, la seva existència i funcions els 

defineix com un referent per totes les empreses interessades en utilitzar 

o fer funcionar serveis multimodals.

D’altra banda, la seva presència arreu de la Zona Med els dota d’un 

enorme potencial per tal de nodrir els Grups de Treball existents en els 

diferents Rail Freight Corridors.

Per últim, la naturalesa dels actors integrats en els CRSM proveeix 

aquests grups de treball d’un enfocament clarament a la demanda, 

essent aquest un element novedós i oferint una interlocució directa amb 

els usuaris finals, clients i operadors de transport ferroviari de 

mercaderies.

Per tot plegat, proposem els Comitès Regionals de Serveis 

Multimodals com els interlocutors més indicats amb la Unió Europea 

en el desplegament i el seguiment de les demandes identificades en el 

decurs de l’iFreightMED. iFreightMED. 

Entenem que el conjunt d’aquestes demandes i recomanacions reque-

reixen d’un treball coordinat entre administracions i que, afecten 

diferents nivells de competències;  per tant, els CRSM esdevenen una 

eina de les regions de la Zona Med que vincula de forma natural la 

demanda amb les polítiques europees.

A més, aquests grups de treball permetran donar el seguiment necessari 

a aquestes demandes, més enllà del termini del projecte iFreightMED.

En aquest sentit, ens adrecem a Institucions Europees i a les Autoritats 

responsables dels Programes de finançament europeu, per tal que:  

• RECONEGUIN, IMPULSIN I NODREIXIN del suport econòmic i polític 

necessari per als Comitès Regionals de Serveis Multimodals, garantint 

la seva sostenibilitat, per tal que puguin assumir les seves tasques. 

• CONSIDERIN la participació dels Comitès Regionals de Serveis 

Multimodals, com a representació de la demanda i les autoritats 

regionals, en l’estructura de governança del corredor ferroviari de 

mercaderies nº6. 
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Disfuncions identificades

Com ja s’ha exposat anteriorment, l'àrea Med pateix molts problemes 

crítics en termes de capacitat de transport de mercaderies en ferrocarril 

en comparació amb les regions d'Europa Central i del Nord, un dels 

compromisos de l'iFreightMED era el de desenvolupar una identificació 

rigorosa de les principals limitacions del Corredor Mediterrani que 

penalitzen el desenvolupament i la correcta evolució dels serveis de 

transport ferroviari de mercaderies.

És evident que aquestes limitacions esdevenen profunds obstacles del 

transport ferroviari alhora de satisfer les necessitats logístiques de la Zona 

Med.

Per aquest motiu calia revisar, actualitzar i incloure tots els aspectes 

limitants des d'una visió conjunta del Corredor del Mediterrani, això 

inclou diferents nivells de treball (local, regional i transnacional). Aquesta 

tasca ha estat desenvolupada pels Comitès Regionals de Serveis 

Multimodals a cadascuna de les regions representades en el projecte 

(Espanya, França, Itàlia, Eslovènia i Croàcia), que han recollit els punts més 

rellevants des d'una perspectiva local i regional.

Posteriorment, s'ha posat en comú tot aquest treball, fet que ha permès 

copsar les disfuncions més rellevants, les més comunes o les que responen 

a particularitats específicament locals del territori. 

Aquesta segona etapa de la identificació ha configurat una visió 

compartida i conjunta, reforçant la percepció de les disfuncions com 

problemes propis del Corredor del Mediterrani. 

Les principals disfuncions en el Corredor del Mediterrani, són:

• La complexa i feixuga gestió de la xarxa, resultat de la manca de 

comunicació entre els actors implicats i, alhora, de l’opacitat pel que fa a 

l’accés de la informació.

• Els inconvenients i les dificultats implícites en la creació d’un parc de 

material mòbil de lloguer accessible, operatiu i de tecnologia puntera. 

• La situació de quasi-monopoli d’operadors de serveis ferroviaris i la 

manca d’orientació al client dels gestors d’infraestructura ferroviària i dels 

operadors públics, que no prioritzen els serveis de mercaderies, causa 

d’una oferta de serveis que actualment estan lluny de donar resposta en 

temps i forma a les necessitats del client i que generen la percepció que, 

malgrat les fortes inversions, no es solucionen els problemes de fons, 

especialment pel què fa a la competitivitat econòmica dels serveis.  

• La reiterada manca d’interoperabilitat i les deficiències infraestructurals 

al llarg de la Xarxa Bàsica i en les connexions a aquesta, que generen 

importants discontinuïtats i colls d’ampolla en seccions molt concretes.

Les particularitats i els detalls d'aquesta tasca es recullen en el document 

titulat Mesures d'Acompanyament (entregable del projecte), i més 

concretament, en el Block II d'aquest document.

Finalment, podem exposar el conjunt de les disfuncions identificades en 

el marc del Corredor del Mediterrani (RFC6) com un dels resultats del 

projecte iFreightMED. Aquesta identificació, s'alinea als principis del 

projecte, i prioritza els aspectes que limiten el correcte desenvolupament 

dels serveis ferroviaris, posant en un segon terme les qüestions 

infraestructurals.

En aquest sentit, mereix una menció específica i rellevant la reiterada 

manca d’interoperabilitat al llarg de la Xarxa Bàsica del Corredor del 

Mediterrani (RFC6), i que pren especial importància en els passos 

fronterers.

Les repetides discontinuïtats en les característiques de la Xarxa Bàsica 

esdevenen limitacions funcionals més estrictes quan es localitzen en 

passos fronterers, afegint barreres administratives i incorporant més 

interlocutors que en dificulten la gestió i la resolució.

També cal posar de manifest la complexa i laboriosa gestió de la xarxa  

per part de les companyies nacionals de ferrocarrils, resultat de la manca 

de comunicació i cooperació entre els actors implicats i, alhora, per la 

opacitat pel que fa a l’accés de la informació.  

Aquesta disfunció per si mateixa retroalimenta l'anterior, la manca 

d'interoperabilitat, i per tant, cal reforçar la resolució d'ambdues per 

impulsar l'assoliment d'un Corredor de mercaderies eficient.

Per últim, no es pot obviar la percepció generalitzada per part de 

carregadors i clients finals que no es dona resposta als problemes de 

fons per promoure la competència econòmica dels serveis ferroviaris. 

Aquesta percepció la generen diversos factors, els principals són la 

posició de quasi-monopoli dels operadors de serveis ferroviaris i la 

manca d’orientació al client dels gestors de les infraestructures 

ferroviàries i dels operadors públics.

Tot plegat configura un escenari en el que l’oferta actual de serveis 

ferroviaris està lluny de donar resposta en temps i forma a les 

necessitats dels clients. 
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rellevants des d'una perspectiva local i regional.

Posteriorment, s'ha posat en comú tot aquest treball, fet que ha permès 

copsar les disfuncions més rellevants, les més comunes o les que responen 

a particularitats específicament locals del territori. 

Aquesta segona etapa de la identificació ha configurat una visió 
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• Els inconvenients i les dificultats implícites en la creació d’un parc de 

material mòbil de lloguer accessible, operatiu i de tecnologia puntera. 
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per part de les companyies nacionals de ferrocarrils, resultat de la manca 

de comunicació i cooperació entre els actors implicats i, alhora, per la 

opacitat pel que fa a l’accés de la informació.  

Aquesta disfunció per si mateixa retroalimenta l'anterior, la manca 

d'interoperabilitat, i per tant, cal reforçar la resolució d'ambdues per 

impulsar l'assoliment d'un Corredor de mercaderies eficient.

Per últim, no es pot obviar la percepció generalitzada per part de 

carregadors i clients finals que no es dona resposta als problemes de 

fons per promoure la competència econòmica dels serveis ferroviaris. 

Aquesta percepció la generen diversos factors, els principals són la 
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10 Demandes /
Recomanacions
Un cop identificades les principals disfuncions existents en 

el Corredor del Mediterrani (RFC6), es defineixen les 

accions concretes a prendre per tal d'eliminar aquestes 

deficiències, i per tant, per millorar la situació existent.

El conjunt de totes les mesures identificades es recullen en 

el document Mesures d’Acompanyament 10, que inclou 

accions de diferents nivell (regional i europeu) i cobreix el 

territori de les 5 regions integrants en el projecte 

iFreightMED.

A continuació únicament s’exposen una selecció de les 

mesures anteriors, prioritzant aquelles accions de nivell 

europeu. Així, es configura un conjunt de demandes i 

recomanacions per tal d'optimitzar el tràfic de mercaderies 

al RFC6,  partint de la base que compartim les prioritats 

definides a les estratègies europees.

El Manifest de l'iFreightMED recull sintèticament aquestes 

demandes i, el present document exposa de forma més 

detallada el context de cadascuna d'elles.

Seguidament es presenten de forma individual els 10 punts 
prioritaris i dels que, el consorci de l'iFreightMED en 
considera necessària la seva resolució per tal d'assolir una 

millora significativa en la eficiència del transport de 

mercaderies en el Corredor del Mediterrani.

 

10 Accompanying Measures, Block IV. Project Deliverable 

Promoció d'un sistema 
electrònic de seguiment i de 
traçabilitat de la càrrega que 
permeti la integració de que 
permeti la integració de forma 
simplificada de diferents 
operacions en la cadena 
logística (eFreight).

"El transport es caracteritza per comptar amb una àmplia varietat de 

participants i amb un mosaic d'enfocaments cap a la digitalització, fet 

que dificulta la reutilització de les dades d'una modalitat a una altra i 

entre països, a més d'obstaculitzar el desenvolupament d'aplicacions i 

serveis multimodals digitals nous i fiables". DOCUMENT DE TREBALL DE 

LA COMISSIÓ - Una estratègia per al mercat únic digital d'Europa - 

Anàlisi i proves - {COM(2015) 192 final}

En concret,  "el transport segueix sent víctima d'un llegat de sistemes 

d'informació que no són interoperables, de missatges desharmonitzats, 

de la falta de reglaments tècnics i d'un marc legal per compartir 

informació molt limitat. Els operadors individuals i les administracions 

recopilen dades dels vehicles de transport, de la seva mercaderia i els 

seus moviments, sense tenir els mitjans apropiats per compartir-les o 

desenvolupar serveis amb valor afegit. Fins i tot quan s'han desenvolupat 

iniciatives relacionades amb l'intercanvi d'informació, s'han dut a terme a 

un nivell sectorial i per diferents grups de parts interessades, sense que 

s'hagi produït una comunicació entre ells. Com a resultat, les normatives i 

els sistemes d'informació només es poden utilitzar amb finalitats 

específiques, en una part concreta de la cadena de subministrament i en 

determinades zones. Aquesta absència de comunicació entre els 

diferents sectors i maneres de transport provoca que es produeixin 

ineficiències en tot el sistema de transport, especialment en el transport 

de mercaderies". 

Per tant, les parts interessades sol·liciten que s'estableixin serveis 

centralitzats o "plataformes d'intercanvi de dades", en les quals els 

transportistes, els operadors de transport, els proveïdors de serveis i les 

autoritats públiques puguin compartir i accedir a la informació que 

necessitin amb facilitat, amb la finalitat d'optimitzar la seves operacions 

mentre que creen possibles serveis nous.

En aquest sentit, el projecte iFreightMED, que dóna suport als serveis 

intermodals des de la perspectiva dels corredors, ha obtingut unes 

crítiques similars en els seus Comitès Regionals i, per tant, recolza 

fermament el concepte dels Canals d'Informació dels Corredors.

El desenvolupament dels canals d'informació al llarg dels Corredors de la 

XTE-T (incloent els nodes), amb el finançament de la UE (és a dir, el 

Mecanisme Connectant Europa), permetria la sincronització de les 

inversions i la continuïtat i integració dels serveis. Els expedidors, els 

operadors de transport i les autoritats tindrien disponible, al llarg de tot 

el corredor, uns serveis centralitzats on podrien compartir i accedir amb 

facilitat a la informació que necessitin. En especial es tracta del 

desenvolupament d'un sistema electrònic de seguiment i supervisió 

porta a porta de la mercaderia per optimitzar els horaris i els fluxos de 

tràfic, així com per adaptar-se a les necessitats dels usuaris finals. 

Dins d'aquest marc, el projecte iFreightMED fa una crida a fer un 

seguiment de la "iniciativa i-Freight" per tot el Corredor del Mediterrani, 

amb la finalitat de "crear un marc apropiat que permeti seguir els 

productes en temps real, assegurar la fiabilitat intermodal i fomentar un 

transport de mercaderies net, que promogui:

• Un marc estàndard per a l'intercanvi d'informació sobre les 

mercaderies, que cobreixi totes les modalitats de transport i a totes les 

parts interessades.

• Un únic document de transport europeu per al transport de 

mercaderies, amb independència de la manera en que es desenvolupi i 

amb tot el suport legislatiu que sigui necessari.

• Una finestreta única (un punt d'accés únic) i serveis centralitzats per als 

procediments administratius de totes les modalitats..."

En aquest sentit, el projecte promou i fomenta el concepte de 

"mercaderia intel·ligent", és a dir, que es tingui coneixement dels 

productes, el seu context i la seva localització, a més de que estiguin 

connectats a una àmplia gamma de serveis d'informació, incloent un 

gran flux d'informació digital associada amb el flux físic dels productes.

Quant al transport marítim, i pels mateixos motius, la visió del projecte 

és similar a la de la "iniciativa i-Maritime de la UE", que promou la 

interoperabilitat i solucions simplificades per recolzar la cooperació, la 

interoperabilitat i la consistència entre els operadors de transport.

En aquest sentit, la posició del projecte iFreightMED està reforçada per 

la seva cooperació amb el projecte de les Autopistes del Mar WiderMos 

de la RTE-T, que se centra a connectar les Autopistes del Mar i la Xarxa 

Principal de Corredors de la RTE-T.

WiderMos té per objecte harmonitzar i estandarditzar els sistemes de 

supervisió i seguiment de les mercaderies, desenvolupant un Canal 

d'informació per als Corredors (anomenat Plataforma de Gestió dels 

Corredors), que funcioni com una finestreta única logística per als 

diferents participants de la cadena logística multimodal. WiderMos és la 

demostració de l'efectivitat que té una interoperabilitat millor 

estructurada entre les diferents modalitats, amb la finalitat de permetre 

una gestió dels enviaments sense interrupcions i una comunicació dins 

de la cadena de subministrament, per aconseguir avantatges específics 

com:

• Millorar l'eficàcia i la flexibilitat dels processos, la qualitat de la 

informació en temps real i del seguiment de la mercaderia, reduint així 

els costos administratius i els errors de procediment.

• Millorar la integració i l'intercanvi d'informació entre els diferents 

participants de la cadena logística.

• Incrementar la visibilitat i predictibilitat durant tota la cadena de 

transport - Promoure reduccions en els costos de producció/estoc, així 

com en logística, oferint d'aquesta manera solucions de transport 

multimodals optimitzades. 

• Millorar la transparència de la seguratat i la fiabilitat, oferint així serveis 

estandarditzats amb personal qualificat.

• Proporcionar serveis de suport informàtic per assegurar la 

interoperabilitat i per posar en marxa procediments i mecanismes 

d'intercanvi de dades estàndard.  

A més dels beneficis generals descrits anteriorment, a continuació es 

descriuen alguns dels avantatges que ofereix el sistema WiderMos a les 

empreses:

• Ofereix serveis nous i millors a les empreses, amb la finalitat d'aju-

dar-les a utilitzar economies d'escala per ser més competitives operacio-

nalment i finançera.

• Augmenta la visibilitat a altres models de negoci en els nodes logístics.

• Fomenta serveis porta a porta a empreses de nodes logístics.

• Augmenta l'ús de transports multimodals, per aprofitar els seus avan-

tatges com ara la seva gran capacitat de transport a baix cost per unitat.

• Aborda assumptes de logística inversa, com la tornada al punt d'origen 

amb càrrega sense cost, per mitjà de la consolidació de la demanda de 

mercaderia a través de les finestretes úniques.

• Millor ús dels vehicles i major factor de càrrega.

• Dades de millor qualitat i menys costos administratius per a les Pimes.

• Sincronització millorada del tràfic de mercaderies a través de ports, 

carreteres i infraestructures ferroviàries (sincromodalitat)

• Augmenta la velocitat de transport de la mercaderia, redueix els costos 

i millora l'eficiència del negoci.

• Simplifica els fluxos d'informació.

• Minimitza els costos reduint els retards.

• Despatx i aprovació de les mercaderies més ràpids.

• Ús dels recursos més eficient i efectiu.

• Crea incentius per a la innovació, reconeixent el paper específic de les 

tecnologies de la informació en aquest context.

• Millora les competències relacionades amb l'aplicació de tecnologies 

innovadores.

En la part final de l'anàlisi, també hem de ressaltar que els nous progres-

sos no han d'estar basats únicament en models i tecnologies que puguin 

estar obsolets. De la mateixa manera que les comunicacions amb les 

administracions públiques es basen en els sistemes d'Intercanvi Electrò-

nic de Dades (el concepte IED ve dels anys 80, però s'utilitza en l'actuali-

tat), el mateix s'aplica als conceptes com la idea de finestretes úniques o 

serveis centralitzats. En aquest sentit, el projecte recolza que l'harmonit-

zació i estandardització s'han de dur a terme al costat del progrés 

informàtic, evitant d'aquesta manera el risc d'harmonitzar i estandardit-

zar sistemes que estiguin tecnològicament obsolets.

Autors: F. Montarasi i A. Picco (Autoritat Portuària de l'Spezia
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Foment de la lliure competència 
en el material rodant (UTI, 
locomotores i vagons) inter- 
operable, assegurant la oferta 
suficient de material de lloguer 
adaptat als estàndards europeus 
i a les necessitats del mercat.

Per assolir el desenvolupament de l’activitat ferroviària al llarg del 

Corredor Mediterrani cal en primer lloc trobar un punt de confluència 

entre la demanda existent i potencial i l’oferta dels operadors ferroviaris 

per prestar un transport per ferrocarril capaç de participar en una xarxa 

multimodal competent en termes de preu i fiabilitat.

S’ha donat el primer pas: la infraestructura del Corredor Mediterrani està 

avançant i s’han prioritzat les polítiques europees de transport i el suport 

econòmic a les infraestructures de la Xarxa Transeuropea de Transports. 

Tot i així, encara hi ha obstacles provocats per les diferents condicions 

d’interoperabilitat de la infraestructura.

En aquest context, una problemàtica que actualment limita el 

desenvolupament dels serveis ferroviaris de mercaderies en tots els 

corredors és la manca de material rodant en el mercat per poder operar 

els trens de mercaderies internacionals. 

Cal destacar que els trajectes internacionals tenen una dificultat afegida 

respecte els trajectes nacionals ja que, mentre persisteixin les diferències 

associades a la xarxa ferroviària dels diferents Estats membres, és 

necessari disposar de material rodant interoperable addicional per 

utilitzar-los. 

En aquest sentit, és important destacar l’absoluta inconsistència del 

sistema. Mentre els clients demanden solucions globals internacionals, i les 

empreses i els operadors ferroviaris s’esforcen a donar respostes integrals, 

els trens circulen sobre xarxes físiques aïllades en mans dels Estats (l’únic 

punt de trobada de les quals és l’RFC6, que té un grau d’implicació 

voluntari), gestionades per estructures operatives poc orientades a la 

demanda i que de vegades tenen com a estratègia la seva pròpia 

pervivència a curt termini. 

Un exemple: el cas del transport francoespanyol

Les locomotores que operen la frontera francoespanyola han d’estar 

equipades amb tres sistemes de senyalització: el KVB, l’ERTMS i l’ASFA, i 

han de ser tritensió (1.500 V, 25.000 V i 3.000 V). Actualment no existeix 

en el mercat cap locomotora que compleixi aquests requisits i sigui 

formalment homologable. Només unes poques locomotores de Renfe 

Operadora, antigues i ineficients, han estat objecte d’adaptació (com a 

solució provisional), i han estat autoritzades a circular en condicions 

No-TSI per evitar tenir una via sense trens.

D’altra banda, si en algun moment alguna empresa es decidís a invertir en 

aquest producte a mida, el seu important cost (atesa la complexitat del 

vehicle, la poca quantitat d’unitats i la manca de mercat) faria difícil o fins i 

tot impossible la seva repercussió econòmica als seus clients.

Aquest tipus de limitacions es converteix no només en una barrera 

d’entrada al mercat, sinó en una restricció al retorn econòmic de la 

infraestructura, com s’evidencia en el cas del poc ús del túnel internacional 

del Pertús. 

A més, provoca que, en la pràctica, no hi hagi lliure competència dins del 

transport de mercaderies internacional per ferrocarril entre França i 

Espanya, ja que:

a. Renfe Operadora, havent-se beneficiat d’una inversió pública en 

locomotores, és l’únic operador amb locomotores aptes (no homologades 

TSI) per passar la frontera i com a tal domina i tanca el mercat, i  

b. Avui dia no hi ha oferta de locomotores interoperables i homologables 

disponibles i a preus que permetin competir per tal que (ni Renfe Operadora 

ni les noves empreses ferroviàries) puguin fer front a la demanda.

El problema concret del Corredor Mediterrani és que enfront d’una 

demanda important i constatada, paradoxalment, no és possible satisfer-la 

ja que, fins i tot encara que el problema concret de la lliure competència i 

insuficiència de locomotores es trobi en la part espanyola dels trajectes 

internacionals, això també afecta el nord dels Pirineus i limita en gran 

mesura el desenvolupament dels tràfics. 

Es podrien trobar solucions de fortuna (per exemple, la creació de verita-

bles ROSCOS que gestionessin la totalitat del parc amb les mateixes 

condicions de disponibilitat per a tots els operadors, evitant el monopoli 

tecnològic actual), però això no solucionaria el problema de fons.

Tot i que l’exemple se centra en les locomotores, també cal destacar que, 

al llarg de tot el Corredor Mediterrani, hi ha escassetat de material inter-

modal apte per als serveis de transport combinat.

La demanda de les empreses ferroviàries i de transport combinat és que 

les decisions dels Estats i de la UE vagin dirigides a dissoldre els statu quo 

tecnològics i a apostar per solucions no provisionals que ja serveixin a curt 

termini i que no estiguin econòmicament fora de mercat, sinó que se 

centrin a resoldre la situació immediatament. 

En aquest context, és necessari que la Unió Europea treballi per fomentar 

de forma ràpida i realista l’obertura del mercat del transport ferroviari de 

mercaderies. En aquest sentit, la solució ha de tendir cap a una autoritat 

única de la infraestructura a nivell europeu, que evitarà situacions com la 

descrita i facilitarà la gestió conjunta de la xarxa i el material de transport 

que implica la cadena multimodal.

L’aparició de competència ha de venir per la disponibilitat de tecnologies 

simples, la multiplicitat d’oferta de locomotores a preus en competència, 

de vagons interoperables i de condicions d’infraestructura que permetin 

la màxima eficiència. Només així les empreses i els operadors privats 

ferroviaris podran créixer a tota Europa i, per descomptat, en el Corredor 

Mediterrani.

Autors: M. Llevat (ComsaRail), L Mercader (Generalitat de Catalunya) 

1

Promoció d'un sistema 
electrònic de seguiment i de 
traçabilitat de la càrrega que 
permeti la integració de que 
permeti la integració de forma 
simplificada de diferents 
operacions en la cadena 
logística (eFreight).

"El transport es caracteritza per comptar amb una àmplia varietat de 

participants i amb un mosaic d'enfocaments cap a la digitalització, fet 

que dificulta la reutilització de les dades d'una modalitat a una altra i 

entre països, a més d'obstaculitzar el desenvolupament d'aplicacions i 

serveis multimodals digitals nous i fiables". DOCUMENT DE TREBALL DE 

LA COMISSIÓ - Una estratègia per al mercat únic digital d'Europa - 

Anàlisi i proves - {COM(2015) 192 final}

En concret,  "el transport segueix sent víctima d'un llegat de sistemes 

d'informació que no són interoperables, de missatges desharmonitzats, 

de la falta de reglaments tècnics i d'un marc legal per compartir 

informació molt limitat. Els operadors individuals i les administracions 

recopilen dades dels vehicles de transport, de la seva mercaderia i els 

seus moviments, sense tenir els mitjans apropiats per compartir-les o 

desenvolupar serveis amb valor afegit. Fins i tot quan s'han desenvolupat 

iniciatives relacionades amb l'intercanvi d'informació, s'han dut a terme a 

un nivell sectorial i per diferents grups de parts interessades, sense que 

s'hagi produït una comunicació entre ells. Com a resultat, les normatives i 

els sistemes d'informació només es poden utilitzar amb finalitats 

específiques, en una part concreta de la cadena de subministrament i en 

determinades zones. Aquesta absència de comunicació entre els 

diferents sectors i maneres de transport provoca que es produeixin 

ineficiències en tot el sistema de transport, especialment en el transport 

de mercaderies". 

Per tant, les parts interessades sol·liciten que s'estableixin serveis 

centralitzats o "plataformes d'intercanvi de dades", en les quals els 

transportistes, els operadors de transport, els proveïdors de serveis i les 

autoritats públiques puguin compartir i accedir a la informació que 

necessitin amb facilitat, amb la finalitat d'optimitzar la seves operacions 

mentre que creen possibles serveis nous.

En aquest sentit, el projecte iFreightMED, que dóna suport als serveis 

intermodals des de la perspectiva dels corredors, ha obtingut unes 

crítiques similars en els seus Comitès Regionals i, per tant, recolza 

fermament el concepte dels Canals d'Informació dels Corredors.

El desenvolupament dels canals d'informació al llarg dels Corredors de la 

XTE-T (incloent els nodes), amb el finançament de la UE (és a dir, el 

Mecanisme Connectant Europa), permetria la sincronització de les 

inversions i la continuïtat i integració dels serveis. Els expedidors, els 

operadors de transport i les autoritats tindrien disponible, al llarg de tot 

el corredor, uns serveis centralitzats on podrien compartir i accedir amb 

facilitat a la informació que necessitin. En especial es tracta del 

desenvolupament d'un sistema electrònic de seguiment i supervisió 

porta a porta de la mercaderia per optimitzar els horaris i els fluxos de 

tràfic, així com per adaptar-se a les necessitats dels usuaris finals. 

Dins d'aquest marc, el projecte iFreightMED fa una crida a fer un 

seguiment de la "iniciativa i-Freight" per tot el Corredor del Mediterrani, 

amb la finalitat de "crear un marc apropiat que permeti seguir els 

productes en temps real, assegurar la fiabilitat intermodal i fomentar un 

transport de mercaderies net, que promogui:

• Un marc estàndard per a l'intercanvi d'informació sobre les 

mercaderies, que cobreixi totes les modalitats de transport i a totes les 

parts interessades.

• Un únic document de transport europeu per al transport de 

mercaderies, amb independència de la manera en que es desenvolupi i 

amb tot el suport legislatiu que sigui necessari.

• Una finestreta única (un punt d'accés únic) i serveis centralitzats per als 

procediments administratius de totes les modalitats..."

En aquest sentit, el projecte promou i fomenta el concepte de 

"mercaderia intel·ligent", és a dir, que es tingui coneixement dels 

productes, el seu context i la seva localització, a més de que estiguin 

connectats a una àmplia gamma de serveis d'informació, incloent un 

gran flux d'informació digital associada amb el flux físic dels productes.

Quant al transport marítim, i pels mateixos motius, la visió del projecte 

és similar a la de la "iniciativa i-Maritime de la UE", que promou la 

interoperabilitat i solucions simplificades per recolzar la cooperació, la 

interoperabilitat i la consistència entre els operadors de transport.

En aquest sentit, la posició del projecte iFreightMED està reforçada per 

la seva cooperació amb el projecte de les Autopistes del Mar WiderMos 

de la RTE-T, que se centra a connectar les Autopistes del Mar i la Xarxa 

Principal de Corredors de la RTE-T.

WiderMos té per objecte harmonitzar i estandarditzar els sistemes de 

supervisió i seguiment de les mercaderies, desenvolupant un Canal 

d'informació per als Corredors (anomenat Plataforma de Gestió dels 

Corredors), que funcioni com una finestreta única logística per als 

diferents participants de la cadena logística multimodal. WiderMos és la 

demostració de l'efectivitat que té una interoperabilitat millor 

estructurada entre les diferents modalitats, amb la finalitat de permetre 

una gestió dels enviaments sense interrupcions i una comunicació dins 

de la cadena de subministrament, per aconseguir avantatges específics 

com:

• Millorar l'eficàcia i la flexibilitat dels processos, la qualitat de la 

informació en temps real i del seguiment de la mercaderia, reduint així 

els costos administratius i els errors de procediment.

• Millorar la integració i l'intercanvi d'informació entre els diferents 

participants de la cadena logística.

• Incrementar la visibilitat i predictibilitat durant tota la cadena de 

transport - Promoure reduccions en els costos de producció/estoc, així 

com en logística, oferint d'aquesta manera solucions de transport 

multimodals optimitzades. 

• Millorar la transparència de la seguratat i la fiabilitat, oferint així serveis 

estandarditzats amb personal qualificat.

• Proporcionar serveis de suport informàtic per assegurar la 

interoperabilitat i per posar en marxa procediments i mecanismes 

d'intercanvi de dades estàndard.  

A més dels beneficis generals descrits anteriorment, a continuació es 

descriuen alguns dels avantatges que ofereix el sistema WiderMos a les 

empreses:

• Ofereix serveis nous i millors a les empreses, amb la finalitat d'aju-

dar-les a utilitzar economies d'escala per ser més competitives operacio-

nalment i finançera.

• Augmenta la visibilitat a altres models de negoci en els nodes logístics.

• Fomenta serveis porta a porta a empreses de nodes logístics.

• Augmenta l'ús de transports multimodals, per aprofitar els seus avan-

tatges com ara la seva gran capacitat de transport a baix cost per unitat.

• Aborda assumptes de logística inversa, com la tornada al punt d'origen 

amb càrrega sense cost, per mitjà de la consolidació de la demanda de 

mercaderia a través de les finestretes úniques.

• Millor ús dels vehicles i major factor de càrrega.

• Dades de millor qualitat i menys costos administratius per a les Pimes.

• Sincronització millorada del tràfic de mercaderies a través de ports, 

carreteres i infraestructures ferroviàries (sincromodalitat)

• Augmenta la velocitat de transport de la mercaderia, redueix els costos 

i millora l'eficiència del negoci.

• Simplifica els fluxos d'informació.

• Minimitza els costos reduint els retards.

• Despatx i aprovació de les mercaderies més ràpids.

• Ús dels recursos més eficient i efectiu.

• Crea incentius per a la innovació, reconeixent el paper específic de les 

tecnologies de la informació en aquest context.

• Millora les competències relacionades amb l'aplicació de tecnologies 

innovadores.

En la part final de l'anàlisi, també hem de ressaltar que els nous progres-

sos no han d'estar basats únicament en models i tecnologies que puguin 

estar obsolets. De la mateixa manera que les comunicacions amb les 

administracions públiques es basen en els sistemes d'Intercanvi Electrò-

nic de Dades (el concepte IED ve dels anys 80, però s'utilitza en l'actuali-

tat), el mateix s'aplica als conceptes com la idea de finestretes úniques o 

serveis centralitzats. En aquest sentit, el projecte recolza que l'harmonit-

zació i estandardització s'han de dur a terme al costat del progrés 

informàtic, evitant d'aquesta manera el risc d'harmonitzar i estandardit-

zar sistemes que estiguin tecnològicament obsolets.

Autors: F. Montarasi i A. Picco (Autoritat Portuària de l'Spezia
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Foment de la lliure competència 
en el material rodant (UTI, 
locomotores i vagons) inter- 
operable, assegurant la oferta 
suficient de material de lloguer 
adaptat als estàndards europeus 
i a les necessitats del mercat.

Per assolir el desenvolupament de l’activitat ferroviària al llarg del 

Corredor Mediterrani cal en primer lloc trobar un punt de confluència 

entre la demanda existent i potencial i l’oferta dels operadors ferroviaris 

per prestar un transport per ferrocarril capaç de participar en una xarxa 

multimodal competent en termes de preu i fiabilitat.

S’ha donat el primer pas: la infraestructura del Corredor Mediterrani està 

avançant i s’han prioritzat les polítiques europees de transport i el suport 

econòmic a les infraestructures de la Xarxa Transeuropea de Transports. 

Tot i així, encara hi ha obstacles provocats per les diferents condicions 

d’interoperabilitat de la infraestructura.

En aquest context, una problemàtica que actualment limita el 

desenvolupament dels serveis ferroviaris de mercaderies en tots els 

corredors és la manca de material rodant en el mercat per poder operar 

els trens de mercaderies internacionals. 

Cal destacar que els trajectes internacionals tenen una dificultat afegida 

respecte els trajectes nacionals ja que, mentre persisteixin les diferències 

associades a la xarxa ferroviària dels diferents Estats membres, és 

necessari disposar de material rodant interoperable addicional per 

utilitzar-los. 

En aquest sentit, és important destacar l’absoluta inconsistència del 

sistema. Mentre els clients demanden solucions globals internacionals, i les 

empreses i els operadors ferroviaris s’esforcen a donar respostes integrals, 

els trens circulen sobre xarxes físiques aïllades en mans dels Estats (l’únic 

punt de trobada de les quals és l’RFC6, que té un grau d’implicació 

voluntari), gestionades per estructures operatives poc orientades a la 

demanda i que de vegades tenen com a estratègia la seva pròpia 

pervivència a curt termini. 

Un exemple: el cas del transport francoespanyol

Les locomotores que operen la frontera francoespanyola han d’estar 

equipades amb tres sistemes de senyalització: el KVB, l’ERTMS i l’ASFA, i 

han de ser tritensió (1.500 V, 25.000 V i 3.000 V). Actualment no existeix 

en el mercat cap locomotora que compleixi aquests requisits i sigui 

formalment homologable. Només unes poques locomotores de Renfe 

Operadora, antigues i ineficients, han estat objecte d’adaptació (com a 

solució provisional), i han estat autoritzades a circular en condicions 

No-TSI per evitar tenir una via sense trens.

D’altra banda, si en algun moment alguna empresa es decidís a invertir en 

aquest producte a mida, el seu important cost (atesa la complexitat del 

vehicle, la poca quantitat d’unitats i la manca de mercat) faria difícil o fins i 

tot impossible la seva repercussió econòmica als seus clients.

Aquest tipus de limitacions es converteix no només en una barrera 

d’entrada al mercat, sinó en una restricció al retorn econòmic de la 

infraestructura, com s’evidencia en el cas del poc ús del túnel internacional 

del Pertús. 

A més, provoca que, en la pràctica, no hi hagi lliure competència dins del 

transport de mercaderies internacional per ferrocarril entre França i 

Espanya, ja que:

a. Renfe Operadora, havent-se beneficiat d’una inversió pública en 

locomotores, és l’únic operador amb locomotores aptes (no homologades 

TSI) per passar la frontera i com a tal domina i tanca el mercat, i  

b. Avui dia no hi ha oferta de locomotores interoperables i homologables 

disponibles i a preus que permetin competir per tal que (ni Renfe Operadora 

ni les noves empreses ferroviàries) puguin fer front a la demanda.

El problema concret del Corredor Mediterrani és que enfront d’una 

demanda important i constatada, paradoxalment, no és possible satisfer-la 

ja que, fins i tot encara que el problema concret de la lliure competència i 

insuficiència de locomotores es trobi en la part espanyola dels trajectes 

internacionals, això també afecta el nord dels Pirineus i limita en gran 

mesura el desenvolupament dels tràfics. 

Es podrien trobar solucions de fortuna (per exemple, la creació de verita-

bles ROSCOS que gestionessin la totalitat del parc amb les mateixes 

condicions de disponibilitat per a tots els operadors, evitant el monopoli 

tecnològic actual), però això no solucionaria el problema de fons.

Tot i que l’exemple se centra en les locomotores, també cal destacar que, 

al llarg de tot el Corredor Mediterrani, hi ha escassetat de material inter-

modal apte per als serveis de transport combinat.

La demanda de les empreses ferroviàries i de transport combinat és que 

les decisions dels Estats i de la UE vagin dirigides a dissoldre els statu quo 

tecnològics i a apostar per solucions no provisionals que ja serveixin a curt 

termini i que no estiguin econòmicament fora de mercat, sinó que se 

centrin a resoldre la situació immediatament. 

En aquest context, és necessari que la Unió Europea treballi per fomentar 

de forma ràpida i realista l’obertura del mercat del transport ferroviari de 

mercaderies. En aquest sentit, la solució ha de tendir cap a una autoritat 

única de la infraestructura a nivell europeu, que evitarà situacions com la 

descrita i facilitarà la gestió conjunta de la xarxa i el material de transport 

que implica la cadena multimodal.

L’aparició de competència ha de venir per la disponibilitat de tecnologies 

simples, la multiplicitat d’oferta de locomotores a preus en competència, 

de vagons interoperables i de condicions d’infraestructura que permetin 

la màxima eficiència. Només així les empreses i els operadors privats 

ferroviaris podran créixer a tota Europa i, per descomptat, en el Corredor 

Mediterrani.

Autors: M. Llevat (ComsaRail), L Mercader (Generalitat de Catalunya) 

Promoció d'un sistema 
electrònic de seguiment i de 
traçabilitat de la càrrega que 
permeti la integració de que 
permeti la integració de forma 
simplificada de diferents 
operacions en la cadena 
logística (eFreight).

"El transport es caracteritza per comptar amb una àmplia varietat de 

participants i amb un mosaic d'enfocaments cap a la digitalització, fet 

que dificulta la reutilització de les dades d'una modalitat a una altra i 

entre països, a més d'obstaculitzar el desenvolupament d'aplicacions i 

serveis multimodals digitals nous i fiables". DOCUMENT DE TREBALL DE 

LA COMISSIÓ - Una estratègia per al mercat únic digital d'Europa - 

Anàlisi i proves - {COM(2015) 192 final}

En concret,  "el transport segueix sent víctima d'un llegat de sistemes 

d'informació que no són interoperables, de missatges desharmonitzats, 

de la falta de reglaments tècnics i d'un marc legal per compartir 

informació molt limitat. Els operadors individuals i les administracions 

recopilen dades dels vehicles de transport, de la seva mercaderia i els 

seus moviments, sense tenir els mitjans apropiats per compartir-les o 

desenvolupar serveis amb valor afegit. Fins i tot quan s'han desenvolupat 

iniciatives relacionades amb l'intercanvi d'informació, s'han dut a terme a 

un nivell sectorial i per diferents grups de parts interessades, sense que 

s'hagi produït una comunicació entre ells. Com a resultat, les normatives i 

els sistemes d'informació només es poden utilitzar amb finalitats 

específiques, en una part concreta de la cadena de subministrament i en 

determinades zones. Aquesta absència de comunicació entre els 

diferents sectors i maneres de transport provoca que es produeixin 

ineficiències en tot el sistema de transport, especialment en el transport 

de mercaderies". 

Per tant, les parts interessades sol·liciten que s'estableixin serveis 

centralitzats o "plataformes d'intercanvi de dades", en les quals els 

transportistes, els operadors de transport, els proveïdors de serveis i les 

autoritats públiques puguin compartir i accedir a la informació que 

necessitin amb facilitat, amb la finalitat d'optimitzar la seves operacions 

mentre que creen possibles serveis nous.

En aquest sentit, el projecte iFreightMED, que dóna suport als serveis 

intermodals des de la perspectiva dels corredors, ha obtingut unes 

crítiques similars en els seus Comitès Regionals i, per tant, recolza 

fermament el concepte dels Canals d'Informació dels Corredors.

El desenvolupament dels canals d'informació al llarg dels Corredors de la 

XTE-T (incloent els nodes), amb el finançament de la UE (és a dir, el 

Mecanisme Connectant Europa), permetria la sincronització de les 

inversions i la continuïtat i integració dels serveis. Els expedidors, els 

operadors de transport i les autoritats tindrien disponible, al llarg de tot 

el corredor, uns serveis centralitzats on podrien compartir i accedir amb 

facilitat a la informació que necessitin. En especial es tracta del 

desenvolupament d'un sistema electrònic de seguiment i supervisió 

porta a porta de la mercaderia per optimitzar els horaris i els fluxos de 

tràfic, així com per adaptar-se a les necessitats dels usuaris finals. 

Dins d'aquest marc, el projecte iFreightMED fa una crida a fer un 

seguiment de la "iniciativa i-Freight" per tot el Corredor del Mediterrani, 

amb la finalitat de "crear un marc apropiat que permeti seguir els 

productes en temps real, assegurar la fiabilitat intermodal i fomentar un 

transport de mercaderies net, que promogui:

• Un marc estàndard per a l'intercanvi d'informació sobre les 

mercaderies, que cobreixi totes les modalitats de transport i a totes les 

parts interessades.

• Un únic document de transport europeu per al transport de 

mercaderies, amb independència de la manera en que es desenvolupi i 

amb tot el suport legislatiu que sigui necessari.

• Una finestreta única (un punt d'accés únic) i serveis centralitzats per als 

procediments administratius de totes les modalitats..."

En aquest sentit, el projecte promou i fomenta el concepte de 

"mercaderia intel·ligent", és a dir, que es tingui coneixement dels 

productes, el seu context i la seva localització, a més de que estiguin 

connectats a una àmplia gamma de serveis d'informació, incloent un 

gran flux d'informació digital associada amb el flux físic dels productes.

Quant al transport marítim, i pels mateixos motius, la visió del projecte 

és similar a la de la "iniciativa i-Maritime de la UE", que promou la 

interoperabilitat i solucions simplificades per recolzar la cooperació, la 

interoperabilitat i la consistència entre els operadors de transport.

En aquest sentit, la posició del projecte iFreightMED està reforçada per 

la seva cooperació amb el projecte de les Autopistes del Mar WiderMos 

de la RTE-T, que se centra a connectar les Autopistes del Mar i la Xarxa 

Principal de Corredors de la RTE-T.

WiderMos té per objecte harmonitzar i estandarditzar els sistemes de 

supervisió i seguiment de les mercaderies, desenvolupant un Canal 

d'informació per als Corredors (anomenat Plataforma de Gestió dels 

Corredors), que funcioni com una finestreta única logística per als 

diferents participants de la cadena logística multimodal. WiderMos és la 

demostració de l'efectivitat que té una interoperabilitat millor 

estructurada entre les diferents modalitats, amb la finalitat de permetre 

una gestió dels enviaments sense interrupcions i una comunicació dins 

de la cadena de subministrament, per aconseguir avantatges específics 

com:

• Millorar l'eficàcia i la flexibilitat dels processos, la qualitat de la 

informació en temps real i del seguiment de la mercaderia, reduint així 

els costos administratius i els errors de procediment.

• Millorar la integració i l'intercanvi d'informació entre els diferents 

participants de la cadena logística.

• Incrementar la visibilitat i predictibilitat durant tota la cadena de 

transport - Promoure reduccions en els costos de producció/estoc, així 

com en logística, oferint d'aquesta manera solucions de transport 

multimodals optimitzades. 

• Millorar la transparència de la seguratat i la fiabilitat, oferint així serveis 

estandarditzats amb personal qualificat.

• Proporcionar serveis de suport informàtic per assegurar la 

interoperabilitat i per posar en marxa procediments i mecanismes 

d'intercanvi de dades estàndard.  

A més dels beneficis generals descrits anteriorment, a continuació es 

descriuen alguns dels avantatges que ofereix el sistema WiderMos a les 

empreses:

• Ofereix serveis nous i millors a les empreses, amb la finalitat d'aju-

dar-les a utilitzar economies d'escala per ser més competitives operacio-

nalment i finançera.

• Augmenta la visibilitat a altres models de negoci en els nodes logístics.

• Fomenta serveis porta a porta a empreses de nodes logístics.

• Augmenta l'ús de transports multimodals, per aprofitar els seus avan-

tatges com ara la seva gran capacitat de transport a baix cost per unitat.

• Aborda assumptes de logística inversa, com la tornada al punt d'origen 

amb càrrega sense cost, per mitjà de la consolidació de la demanda de 

mercaderia a través de les finestretes úniques.

• Millor ús dels vehicles i major factor de càrrega.

• Dades de millor qualitat i menys costos administratius per a les Pimes.

• Sincronització millorada del tràfic de mercaderies a través de ports, 

carreteres i infraestructures ferroviàries (sincromodalitat)

• Augmenta la velocitat de transport de la mercaderia, redueix els costos 

i millora l'eficiència del negoci.

• Simplifica els fluxos d'informació.

• Minimitza els costos reduint els retards.

• Despatx i aprovació de les mercaderies més ràpids.

• Ús dels recursos més eficient i efectiu.

• Crea incentius per a la innovació, reconeixent el paper específic de les 

tecnologies de la informació en aquest context.

• Millora les competències relacionades amb l'aplicació de tecnologies 

innovadores.

En la part final de l'anàlisi, també hem de ressaltar que els nous progres-

sos no han d'estar basats únicament en models i tecnologies que puguin 

estar obsolets. De la mateixa manera que les comunicacions amb les 

administracions públiques es basen en els sistemes d'Intercanvi Electrò-

nic de Dades (el concepte IED ve dels anys 80, però s'utilitza en l'actuali-

tat), el mateix s'aplica als conceptes com la idea de finestretes úniques o 

serveis centralitzats. En aquest sentit, el projecte recolza que l'harmonit-

zació i estandardització s'han de dur a terme al costat del progrés 

informàtic, evitant d'aquesta manera el risc d'harmonitzar i estandardit-

zar sistemes que estiguin tecnològicament obsolets.

Autors: F. Montarasi i A. Picco (Autoritat Portuària de l'Spezia
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Comitès Desenvolupament Serveis Transport Intermodal



Simplificació i agilització dels 
processos d’homologació del 
material rodant i dels seus 
components en l’adaptació als 
diferents requisits a nivell 
internacional i nacional.  

El transport multimodal solament és viable quan les diferents peces que 

composen la cadena logística encaixen de manera eficient. La 

infraestructura ferroviària, les seves instal·lacions de senyalització, 

comunicacions i electrificació, els equipaments de les terminals, les 

locomotores, els vagons, i les Unitats de Transport Intermodal (UTI) han 

d’encaixar perfectament per a poder fer un transport multimodal  sense 

interrupcions (“seamless”) eficient a escala europea. 

De fet, el transport ferroviari de mercaderies manté les últimes fronteres 

dintre de la Unió Europea. Els altres modes de transport ja les han superat, 

el mateix camió que surt de Lisboa pot arribar a Helsinki amb el mateix 

conductor, el mateix vaixell que atraca a Algeciras pot atracar a Malmoë 

amb el mateix capità, el mateix avió que s’enlaira a Atenes pot aterrar a 

Edinborough amb el mateix pilot, i des de no fa molt de temps el mateix 

TGV que surt de Paris pot arribar a London amb el mateix maquinista. En 

l’àmbit del transport de mercaderies, actualment un tren que surt de 

Barcelona ha de canviar de locomotora i de maquinista per anar més enllà 

de Perpignan (menys de 200 km), i moltes vegades ha de transbordar les 

UTI d’una plataforma espanyola a una plataforma francesa.

Cada interrupció de la cadena logística  té com a conseqüència un 

increment del cost del transport multimodal amb reducció de les seves 

competitivitat i eficiència, al temps que un increment de les probabilitats 

d’incidències que afectin la qualitat del servei. La fiabilitat en l’acompliment 

dels temps de viatge ha estat destacada pels clients potencials com un dels 

paràmetres clau per a prendre la decisió de canviar la logística actual 

basada en el transport per carretera per passar a una logística en la que 

tingui presència el transport multimodal. A Catalunya, tant els clients 

potencials del servei multimodal orientat a la indústria de l’automoció com 

els del servei orientat als productes carnis han fet èmfasi en la fiabilitat del 

servei com a requisit indispensable per a qualsevol nova solució logística 

basada en un transport multimodal.

D’altra banda, una part significativa del cost d’un transport ferroviari, entre 

el 25 i el 30 % del cost total,  dins una cadena multimodal correspon al 

material mòbil, dues terceres parts d’aquest cost correspon a la locomotora 

i la tercera part restant als vagons. Aquest cost inclou l’amortització en cas 

de que el material sigui un actiu propi de l’empresa prestadora del servei o 

el preu del lloguer en el cas que el material sigui llogat a una ROSCO, i el 

seu manteniment. És clar que el cost de material mòbil està associat a la 

inversió feta i a la complexitat del seu manteniment. Com més equipament 

requereixi una locomotora més alt serà el preu que haurà de pagar el client 

final per fer-la servir. 

En aquest sentit, convé recordar que la inversió necessària per equipar una 

locomotora amb un nou sistema de senyalització és de l’ordre de 600.000 

€/locomotora. Aquesta inversió s’ha d’amortitzar i s’ha de mantenir, i el preu 

pel client final d’un transport ferroviari es pot incrementar d’un 2-3%, xifres 

que són de l’ordre de magnitud dels marges empresarials en el sector del 

transport de mercaderies. En definitiva, la necessitat d’incorporar un nou 

sistema de senyalització o altres equipaments pot posar en perill la 

rendibilitat d’un transport ferroviari en un transport multimodal.

Fins la publicació de l’Especificació Tècnica d’Interoperabilitat 1302/2014 

(ETI o TSI en anglès) dedicada a locomotores i a material mòbil de viatgers 

el 18/11/2014 i de la TSI 321/2013 de vagons de mercaderies el 12/04/2013, si 

un operador ferroviari volia sortir a un altre país europeu el seu material 

mòbil havia de passar un procediment d’homologació a cada país. Aquest 

procediment podia durar fins 4 anys, tenir un cost que pot arribar als 8 M €, 

s’havia de repetir per a cada un dels països que havia de circular, i era 

considerat com a la barrera més costosa i que més temps consumia per 

oferir serveis d’escala europea. Les TSI són un avanç important però encara 

queden problemes per resoldre.

Les dificultats subsisteixen amb el material posat en servei abans de les TSI 

publicades per l’ERA, i es mantindrà mentre no  hi hagi un sistema de 

senyalització estàndard per a la Core Network de la TEN-T (encara es 

mantenen els sistemes nacionals i les locomotores que hagin de travessar 

les fronteres han d’estar equipades amb el sistema de cada país que hagin 

de circular). Aquest material, la major part actualment i durant molt de 

temps perquè el termini d’amortització de locomotores i vagons supera els 

30 anys, necessita de procediments d’homologació “nacionals” per poder 

travessar les fronteres europees i es veu sotmès a proves que poden arribar 

a durar 2 anys i tenir un cost de 8 M €. Una solució possible passa per 

suportar l’homologació en l’experiència de l’ús del material per homologar i 

no tant en la documentació i les proves de certificació.

Tot això, la manca d’interoperabilitat en el material mòbil i la dificultat 

d’homologació provoca la fragmentació del mercat de material mòbil i la 

manca de competitivitat del transport multimodal. En països com Espanya 

o Portugal, amb amplada de via diferent i processos d’homologació 

específics els prestadors de serveis ferroviaris no poden accedir al mercat 

de material ferroviari europeu la qual cosa limita la competència, fa pujar els 

preus i limita la competitivitat del transport multimodal.

Un exemple de que els avenços no són suficients és la connexió entre 

Perpignan i el port de Barcelona. Aquesta té línia d’amplada internacional i 

fa servir infraestructura ferroviària gestionada per RFF, TPFERRO i ADIF. 

Per tal de circular per aquest tram, una locomotora hauria de tenir:

• Senyalització KVB i presa de corrent a 1.500 volts corrent continu per tal 

de poder circular entre Perpignan i l’inici de la concessió del TPFERRO.

• Senyalització ERTMS i presa de corrent a 25.000 volts corrent altern per 

poder circular per la concessió de TPFERRO i per poder circular al tram 

Figueres-Mollet gestionat per ADIF

• Senyalització ASFA i presa de corrent 3.000 volts corrent continu per tal 

de poder circular al tram Mollet-port de Barcelona gestionat per ADIF

La conseqüència de totes aquestes exigències és que solament n’hi ha al 

mercat 4 parelles de locomotores que puguin circular per aquest tram, totes 

propietat de RENFE Operadora (no de la ROSCO de RENFE). Aquestes 

locomotores poden circular gràcies a una autorització provisional dels 

gestors d’infraestructura ferroviària, no gràcies a cap procés d’homologació. 

La inversió necessària per a que una locomotora pugui circular per aquest 

trams són molt elevades i el mercat molt reduït, es limita a aquest tram 

específic transfronterer. Per això, ni altres operadors ferroviaris ni les 

empreses que es dediquen a llogar material ferroviari han decidit fer la 

inversió per tenir locomotores capacitades per a circular per aquesta línia, i 

RENFE ostenta en la pràctica el monopoli de la tracció ferroviària. En el cas 

que altres operadors o ROSCO’s decideixin fer la inversió d’adaptació, 

aquestes inversions s’haurien d’amortitzar amb el consegüent increment del 

preu del servei i reducció de la competitivitat. 

Autors: M.A. Dombriz (FGC), M. Llevat (ComsaRail), L Mercader (Generalitat de 

Catalunya)  
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Promoció d'un sistema 
electrònic de seguiment i de 
traçabilitat de la càrrega que 
permeti la integració de que 
permeti la integració de forma 
simplificada de diferents 
operacions en la cadena 
logística (eFreight).

"El transport es caracteritza per comptar amb una àmplia varietat de 

participants i amb un mosaic d'enfocaments cap a la digitalització, fet 

que dificulta la reutilització de les dades d'una modalitat a una altra i 

entre països, a més d'obstaculitzar el desenvolupament d'aplicacions i 

serveis multimodals digitals nous i fiables". DOCUMENT DE TREBALL DE 

LA COMISSIÓ - Una estratègia per al mercat únic digital d'Europa - 

Anàlisi i proves - {COM(2015) 192 final}

En concret,  "el transport segueix sent víctima d'un llegat de sistemes 

d'informació que no són interoperables, de missatges desharmonitzats, 

de la falta de reglaments tècnics i d'un marc legal per compartir 

informació molt limitat. Els operadors individuals i les administracions 

recopilen dades dels vehicles de transport, de la seva mercaderia i els 

seus moviments, sense tenir els mitjans apropiats per compartir-les o 

desenvolupar serveis amb valor afegit. Fins i tot quan s'han desenvolupat 

iniciatives relacionades amb l'intercanvi d'informació, s'han dut a terme a 

un nivell sectorial i per diferents grups de parts interessades, sense que 

s'hagi produït una comunicació entre ells. Com a resultat, les normatives i 

els sistemes d'informació només es poden utilitzar amb finalitats 

específiques, en una part concreta de la cadena de subministrament i en 

determinades zones. Aquesta absència de comunicació entre els 

diferents sectors i maneres de transport provoca que es produeixin 

ineficiències en tot el sistema de transport, especialment en el transport 

de mercaderies". 

Per tant, les parts interessades sol·liciten que s'estableixin serveis 

centralitzats o "plataformes d'intercanvi de dades", en les quals els 

transportistes, els operadors de transport, els proveïdors de serveis i les 

autoritats públiques puguin compartir i accedir a la informació que 

necessitin amb facilitat, amb la finalitat d'optimitzar la seves operacions 

mentre que creen possibles serveis nous.

En aquest sentit, el projecte iFreightMED, que dóna suport als serveis 

intermodals des de la perspectiva dels corredors, ha obtingut unes 

crítiques similars en els seus Comitès Regionals i, per tant, recolza 

fermament el concepte dels Canals d'Informació dels Corredors.

El desenvolupament dels canals d'informació al llarg dels Corredors de la 

XTE-T (incloent els nodes), amb el finançament de la UE (és a dir, el 

Mecanisme Connectant Europa), permetria la sincronització de les 

inversions i la continuïtat i integració dels serveis. Els expedidors, els 

operadors de transport i les autoritats tindrien disponible, al llarg de tot 

el corredor, uns serveis centralitzats on podrien compartir i accedir amb 

facilitat a la informació que necessitin. En especial es tracta del 

desenvolupament d'un sistema electrònic de seguiment i supervisió 

porta a porta de la mercaderia per optimitzar els horaris i els fluxos de 

tràfic, així com per adaptar-se a les necessitats dels usuaris finals. 

Dins d'aquest marc, el projecte iFreightMED fa una crida a fer un 

seguiment de la "iniciativa i-Freight" per tot el Corredor del Mediterrani, 

amb la finalitat de "crear un marc apropiat que permeti seguir els 

productes en temps real, assegurar la fiabilitat intermodal i fomentar un 

transport de mercaderies net, que promogui:

• Un marc estàndard per a l'intercanvi d'informació sobre les 

mercaderies, que cobreixi totes les modalitats de transport i a totes les 

parts interessades.

• Un únic document de transport europeu per al transport de 

mercaderies, amb independència de la manera en que es desenvolupi i 

amb tot el suport legislatiu que sigui necessari.

• Una finestreta única (un punt d'accés únic) i serveis centralitzats per als 

procediments administratius de totes les modalitats..."

En aquest sentit, el projecte promou i fomenta el concepte de 

"mercaderia intel·ligent", és a dir, que es tingui coneixement dels 

productes, el seu context i la seva localització, a més de que estiguin 

connectats a una àmplia gamma de serveis d'informació, incloent un 

gran flux d'informació digital associada amb el flux físic dels productes.

Quant al transport marítim, i pels mateixos motius, la visió del projecte 

és similar a la de la "iniciativa i-Maritime de la UE", que promou la 

interoperabilitat i solucions simplificades per recolzar la cooperació, la 

interoperabilitat i la consistència entre els operadors de transport.

En aquest sentit, la posició del projecte iFreightMED està reforçada per 

la seva cooperació amb el projecte de les Autopistes del Mar WiderMos 

de la RTE-T, que se centra a connectar les Autopistes del Mar i la Xarxa 

Principal de Corredors de la RTE-T.

WiderMos té per objecte harmonitzar i estandarditzar els sistemes de 

supervisió i seguiment de les mercaderies, desenvolupant un Canal 

d'informació per als Corredors (anomenat Plataforma de Gestió dels 

Corredors), que funcioni com una finestreta única logística per als 

diferents participants de la cadena logística multimodal. WiderMos és la 

demostració de l'efectivitat que té una interoperabilitat millor 

estructurada entre les diferents modalitats, amb la finalitat de permetre 

una gestió dels enviaments sense interrupcions i una comunicació dins 

de la cadena de subministrament, per aconseguir avantatges específics 

com:

• Millorar l'eficàcia i la flexibilitat dels processos, la qualitat de la 

informació en temps real i del seguiment de la mercaderia, reduint així 

els costos administratius i els errors de procediment.

• Millorar la integració i l'intercanvi d'informació entre els diferents 

participants de la cadena logística.

• Incrementar la visibilitat i predictibilitat durant tota la cadena de 

transport - Promoure reduccions en els costos de producció/estoc, així 

com en logística, oferint d'aquesta manera solucions de transport 

multimodals optimitzades. 

• Millorar la transparència de la seguratat i la fiabilitat, oferint així serveis 

estandarditzats amb personal qualificat.

• Proporcionar serveis de suport informàtic per assegurar la 

interoperabilitat i per posar en marxa procediments i mecanismes 

d'intercanvi de dades estàndard.  

A més dels beneficis generals descrits anteriorment, a continuació es 

descriuen alguns dels avantatges que ofereix el sistema WiderMos a les 

empreses:

• Ofereix serveis nous i millors a les empreses, amb la finalitat d'aju-

dar-les a utilitzar economies d'escala per ser més competitives operacio-

nalment i finançera.

• Augmenta la visibilitat a altres models de negoci en els nodes logístics.

• Fomenta serveis porta a porta a empreses de nodes logístics.

• Augmenta l'ús de transports multimodals, per aprofitar els seus avan-

tatges com ara la seva gran capacitat de transport a baix cost per unitat.

• Aborda assumptes de logística inversa, com la tornada al punt d'origen 

amb càrrega sense cost, per mitjà de la consolidació de la demanda de 

mercaderia a través de les finestretes úniques.

• Millor ús dels vehicles i major factor de càrrega.

• Dades de millor qualitat i menys costos administratius per a les Pimes.

• Sincronització millorada del tràfic de mercaderies a través de ports, 

carreteres i infraestructures ferroviàries (sincromodalitat)

• Augmenta la velocitat de transport de la mercaderia, redueix els costos 

i millora l'eficiència del negoci.

• Simplifica els fluxos d'informació.

• Minimitza els costos reduint els retards.

• Despatx i aprovació de les mercaderies més ràpids.

• Ús dels recursos més eficient i efectiu.

• Crea incentius per a la innovació, reconeixent el paper específic de les 

tecnologies de la informació en aquest context.

• Millora les competències relacionades amb l'aplicació de tecnologies 

innovadores.

En la part final de l'anàlisi, també hem de ressaltar que els nous progres-

sos no han d'estar basats únicament en models i tecnologies que puguin 

estar obsolets. De la mateixa manera que les comunicacions amb les 

administracions públiques es basen en els sistemes d'Intercanvi Electrò-

nic de Dades (el concepte IED ve dels anys 80, però s'utilitza en l'actuali-

tat), el mateix s'aplica als conceptes com la idea de finestretes úniques o 

serveis centralitzats. En aquest sentit, el projecte recolza que l'harmonit-

zació i estandardització s'han de dur a terme al costat del progrés 

informàtic, evitant d'aquesta manera el risc d'harmonitzar i estandardit-

zar sistemes que estiguin tecnològicament obsolets.

Autors: F. Montarasi i A. Picco (Autoritat Portuària de l'Spezia
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Simplificació i agilització dels 
processos d’homologació del 
material rodant i dels seus 
components en l’adaptació als 
diferents requisits a nivell 
internacional i nacional.  

El transport multimodal solament és viable quan les diferents peces que 

composen la cadena logística encaixen de manera eficient. La 

infraestructura ferroviària, les seves instal·lacions de senyalització, 

comunicacions i electrificació, els equipaments de les terminals, les 

locomotores, els vagons, i les Unitats de Transport Intermodal (UTI) han 

d’encaixar perfectament per a poder fer un transport multimodal  sense 

interrupcions (“seamless”) eficient a escala europea. 

De fet, el transport ferroviari de mercaderies manté les últimes fronteres 

dintre de la Unió Europea. Els altres modes de transport ja les han superat, 

el mateix camió que surt de Lisboa pot arribar a Helsinki amb el mateix 

conductor, el mateix vaixell que atraca a Algeciras pot atracar a Malmoë 

amb el mateix capità, el mateix avió que s’enlaira a Atenes pot aterrar a 

Edinborough amb el mateix pilot, i des de no fa molt de temps el mateix 

TGV que surt de Paris pot arribar a London amb el mateix maquinista. En 

l’àmbit del transport de mercaderies, actualment un tren que surt de 

Barcelona ha de canviar de locomotora i de maquinista per anar més enllà 

de Perpignan (menys de 200 km), i moltes vegades ha de transbordar les 

UTI d’una plataforma espanyola a una plataforma francesa.

Cada interrupció de la cadena logística  té com a conseqüència un 

increment del cost del transport multimodal amb reducció de les seves 

competitivitat i eficiència, al temps que un increment de les probabilitats 

d’incidències que afectin la qualitat del servei. La fiabilitat en l’acompliment 

dels temps de viatge ha estat destacada pels clients potencials com un dels 

paràmetres clau per a prendre la decisió de canviar la logística actual 

basada en el transport per carretera per passar a una logística en la que 

tingui presència el transport multimodal. A Catalunya, tant els clients 

potencials del servei multimodal orientat a la indústria de l’automoció com 

els del servei orientat als productes carnis han fet èmfasi en la fiabilitat del 

servei com a requisit indispensable per a qualsevol nova solució logística 

basada en un transport multimodal.

D’altra banda, una part significativa del cost d’un transport ferroviari, entre 

el 25 i el 30 % del cost total,  dins una cadena multimodal correspon al 

material mòbil, dues terceres parts d’aquest cost correspon a la locomotora 

i la tercera part restant als vagons. Aquest cost inclou l’amortització en cas 

de que el material sigui un actiu propi de l’empresa prestadora del servei o 

el preu del lloguer en el cas que el material sigui llogat a una ROSCO, i el 

seu manteniment. És clar que el cost de material mòbil està associat a la 

inversió feta i a la complexitat del seu manteniment. Com més equipament 

requereixi una locomotora més alt serà el preu que haurà de pagar el client 

final per fer-la servir. 

En aquest sentit, convé recordar que la inversió necessària per equipar una 

locomotora amb un nou sistema de senyalització és de l’ordre de 600.000 

€/locomotora. Aquesta inversió s’ha d’amortitzar i s’ha de mantenir, i el preu 

pel client final d’un transport ferroviari es pot incrementar d’un 2-3%, xifres 

que són de l’ordre de magnitud dels marges empresarials en el sector del 

transport de mercaderies. En definitiva, la necessitat d’incorporar un nou 

sistema de senyalització o altres equipaments pot posar en perill la 

rendibilitat d’un transport ferroviari en un transport multimodal.

Fins la publicació de l’Especificació Tècnica d’Interoperabilitat 1302/2014 

(ETI o TSI en anglès) dedicada a locomotores i a material mòbil de viatgers 

el 18/11/2014 i de la TSI 321/2013 de vagons de mercaderies el 12/04/2013, si 

un operador ferroviari volia sortir a un altre país europeu el seu material 

mòbil havia de passar un procediment d’homologació a cada país. Aquest 

procediment podia durar fins 4 anys, tenir un cost que pot arribar als 8 M €, 

s’havia de repetir per a cada un dels països que havia de circular, i era 

considerat com a la barrera més costosa i que més temps consumia per 

oferir serveis d’escala europea. Les TSI són un avanç important però encara 

queden problemes per resoldre.

Les dificultats subsisteixen amb el material posat en servei abans de les TSI 

publicades per l’ERA, i es mantindrà mentre no  hi hagi un sistema de 

senyalització estàndard per a la Core Network de la TEN-T (encara es 

mantenen els sistemes nacionals i les locomotores que hagin de travessar 

les fronteres han d’estar equipades amb el sistema de cada país que hagin 

de circular). Aquest material, la major part actualment i durant molt de 

temps perquè el termini d’amortització de locomotores i vagons supera els 

30 anys, necessita de procediments d’homologació “nacionals” per poder 

travessar les fronteres europees i es veu sotmès a proves que poden arribar 

a durar 2 anys i tenir un cost de 8 M €. Una solució possible passa per 

suportar l’homologació en l’experiència de l’ús del material per homologar i 

no tant en la documentació i les proves de certificació.

Tot això, la manca d’interoperabilitat en el material mòbil i la dificultat 

d’homologació provoca la fragmentació del mercat de material mòbil i la 

manca de competitivitat del transport multimodal. En països com Espanya 

o Portugal, amb amplada de via diferent i processos d’homologació 

específics els prestadors de serveis ferroviaris no poden accedir al mercat 

de material ferroviari europeu la qual cosa limita la competència, fa pujar els 

preus i limita la competitivitat del transport multimodal.

Un exemple de que els avenços no són suficients és la connexió entre 

Perpignan i el port de Barcelona. Aquesta té línia d’amplada internacional i 

fa servir infraestructura ferroviària gestionada per RFF, TPFERRO i ADIF. 

Per tal de circular per aquest tram, una locomotora hauria de tenir:

• Senyalització KVB i presa de corrent a 1.500 volts corrent continu per tal 

de poder circular entre Perpignan i l’inici de la concessió del TPFERRO.

• Senyalització ERTMS i presa de corrent a 25.000 volts corrent altern per 

poder circular per la concessió de TPFERRO i per poder circular al tram 

Figueres-Mollet gestionat per ADIF

• Senyalització ASFA i presa de corrent 3.000 volts corrent continu per tal 

de poder circular al tram Mollet-port de Barcelona gestionat per ADIF

La conseqüència de totes aquestes exigències és que solament n’hi ha al 

mercat 4 parelles de locomotores que puguin circular per aquest tram, totes 

propietat de RENFE Operadora (no de la ROSCO de RENFE). Aquestes 

locomotores poden circular gràcies a una autorització provisional dels 

gestors d’infraestructura ferroviària, no gràcies a cap procés d’homologació. 

La inversió necessària per a que una locomotora pugui circular per aquest 

trams són molt elevades i el mercat molt reduït, es limita a aquest tram 

específic transfronterer. Per això, ni altres operadors ferroviaris ni les 

empreses que es dediquen a llogar material ferroviari han decidit fer la 

inversió per tenir locomotores capacitades per a circular per aquesta línia, i 

RENFE ostenta en la pràctica el monopoli de la tracció ferroviària. En el cas 

que altres operadors o ROSCO’s decideixin fer la inversió d’adaptació, 

aquestes inversions s’haurien d’amortitzar amb el consegüent increment del 

preu del servei i reducció de la competitivitat. 

Autors: M.A. Dombriz (FGC), M. Llevat (ComsaRail), L Mercader (Generalitat de 

Catalunya)  

 

Promoció d'un sistema 
electrònic de seguiment i de 
traçabilitat de la càrrega que 
permeti la integració de que 
permeti la integració de forma 
simplificada de diferents 
operacions en la cadena 
logística (eFreight).

"El transport es caracteritza per comptar amb una àmplia varietat de 

participants i amb un mosaic d'enfocaments cap a la digitalització, fet 

que dificulta la reutilització de les dades d'una modalitat a una altra i 

entre països, a més d'obstaculitzar el desenvolupament d'aplicacions i 

serveis multimodals digitals nous i fiables". DOCUMENT DE TREBALL DE 

LA COMISSIÓ - Una estratègia per al mercat únic digital d'Europa - 

Anàlisi i proves - {COM(2015) 192 final}

En concret,  "el transport segueix sent víctima d'un llegat de sistemes 

d'informació que no són interoperables, de missatges desharmonitzats, 

de la falta de reglaments tècnics i d'un marc legal per compartir 

informació molt limitat. Els operadors individuals i les administracions 

recopilen dades dels vehicles de transport, de la seva mercaderia i els 

seus moviments, sense tenir els mitjans apropiats per compartir-les o 

desenvolupar serveis amb valor afegit. Fins i tot quan s'han desenvolupat 

iniciatives relacionades amb l'intercanvi d'informació, s'han dut a terme a 

un nivell sectorial i per diferents grups de parts interessades, sense que 

s'hagi produït una comunicació entre ells. Com a resultat, les normatives i 

els sistemes d'informació només es poden utilitzar amb finalitats 

específiques, en una part concreta de la cadena de subministrament i en 

determinades zones. Aquesta absència de comunicació entre els 

diferents sectors i maneres de transport provoca que es produeixin 

ineficiències en tot el sistema de transport, especialment en el transport 

de mercaderies". 

Per tant, les parts interessades sol·liciten que s'estableixin serveis 

centralitzats o "plataformes d'intercanvi de dades", en les quals els 

transportistes, els operadors de transport, els proveïdors de serveis i les 

autoritats públiques puguin compartir i accedir a la informació que 

necessitin amb facilitat, amb la finalitat d'optimitzar la seves operacions 

mentre que creen possibles serveis nous.

En aquest sentit, el projecte iFreightMED, que dóna suport als serveis 

intermodals des de la perspectiva dels corredors, ha obtingut unes 

crítiques similars en els seus Comitès Regionals i, per tant, recolza 

fermament el concepte dels Canals d'Informació dels Corredors.

El desenvolupament dels canals d'informació al llarg dels Corredors de la 

XTE-T (incloent els nodes), amb el finançament de la UE (és a dir, el 

Mecanisme Connectant Europa), permetria la sincronització de les 

inversions i la continuïtat i integració dels serveis. Els expedidors, els 

operadors de transport i les autoritats tindrien disponible, al llarg de tot 

el corredor, uns serveis centralitzats on podrien compartir i accedir amb 

facilitat a la informació que necessitin. En especial es tracta del 

desenvolupament d'un sistema electrònic de seguiment i supervisió 

porta a porta de la mercaderia per optimitzar els horaris i els fluxos de 

tràfic, així com per adaptar-se a les necessitats dels usuaris finals. 

Dins d'aquest marc, el projecte iFreightMED fa una crida a fer un 

seguiment de la "iniciativa i-Freight" per tot el Corredor del Mediterrani, 

amb la finalitat de "crear un marc apropiat que permeti seguir els 

productes en temps real, assegurar la fiabilitat intermodal i fomentar un 

transport de mercaderies net, que promogui:

• Un marc estàndard per a l'intercanvi d'informació sobre les 

mercaderies, que cobreixi totes les modalitats de transport i a totes les 

parts interessades.

• Un únic document de transport europeu per al transport de 

mercaderies, amb independència de la manera en que es desenvolupi i 

amb tot el suport legislatiu que sigui necessari.

• Una finestreta única (un punt d'accés únic) i serveis centralitzats per als 

procediments administratius de totes les modalitats..."

En aquest sentit, el projecte promou i fomenta el concepte de 

"mercaderia intel·ligent", és a dir, que es tingui coneixement dels 

productes, el seu context i la seva localització, a més de que estiguin 

connectats a una àmplia gamma de serveis d'informació, incloent un 

gran flux d'informació digital associada amb el flux físic dels productes.

Quant al transport marítim, i pels mateixos motius, la visió del projecte 

és similar a la de la "iniciativa i-Maritime de la UE", que promou la 

interoperabilitat i solucions simplificades per recolzar la cooperació, la 

interoperabilitat i la consistència entre els operadors de transport.

En aquest sentit, la posició del projecte iFreightMED està reforçada per 

la seva cooperació amb el projecte de les Autopistes del Mar WiderMos 

de la RTE-T, que se centra a connectar les Autopistes del Mar i la Xarxa 

Principal de Corredors de la RTE-T.

WiderMos té per objecte harmonitzar i estandarditzar els sistemes de 

supervisió i seguiment de les mercaderies, desenvolupant un Canal 

d'informació per als Corredors (anomenat Plataforma de Gestió dels 

Corredors), que funcioni com una finestreta única logística per als 

diferents participants de la cadena logística multimodal. WiderMos és la 

demostració de l'efectivitat que té una interoperabilitat millor 

estructurada entre les diferents modalitats, amb la finalitat de permetre 

una gestió dels enviaments sense interrupcions i una comunicació dins 

de la cadena de subministrament, per aconseguir avantatges específics 

com:

• Millorar l'eficàcia i la flexibilitat dels processos, la qualitat de la 

informació en temps real i del seguiment de la mercaderia, reduint així 

els costos administratius i els errors de procediment.

• Millorar la integració i l'intercanvi d'informació entre els diferents 

participants de la cadena logística.

• Incrementar la visibilitat i predictibilitat durant tota la cadena de 

transport - Promoure reduccions en els costos de producció/estoc, així 

com en logística, oferint d'aquesta manera solucions de transport 

multimodals optimitzades. 

• Millorar la transparència de la seguratat i la fiabilitat, oferint així serveis 

estandarditzats amb personal qualificat.

• Proporcionar serveis de suport informàtic per assegurar la 

interoperabilitat i per posar en marxa procediments i mecanismes 

d'intercanvi de dades estàndard.  

A més dels beneficis generals descrits anteriorment, a continuació es 

descriuen alguns dels avantatges que ofereix el sistema WiderMos a les 

empreses:

• Ofereix serveis nous i millors a les empreses, amb la finalitat d'aju-

dar-les a utilitzar economies d'escala per ser més competitives operacio-

nalment i finançera.

• Augmenta la visibilitat a altres models de negoci en els nodes logístics.

• Fomenta serveis porta a porta a empreses de nodes logístics.

• Augmenta l'ús de transports multimodals, per aprofitar els seus avan-

tatges com ara la seva gran capacitat de transport a baix cost per unitat.

• Aborda assumptes de logística inversa, com la tornada al punt d'origen 

amb càrrega sense cost, per mitjà de la consolidació de la demanda de 

mercaderia a través de les finestretes úniques.

• Millor ús dels vehicles i major factor de càrrega.

• Dades de millor qualitat i menys costos administratius per a les Pimes.

• Sincronització millorada del tràfic de mercaderies a través de ports, 

carreteres i infraestructures ferroviàries (sincromodalitat)

• Augmenta la velocitat de transport de la mercaderia, redueix els costos 

i millora l'eficiència del negoci.

• Simplifica els fluxos d'informació.

• Minimitza els costos reduint els retards.

• Despatx i aprovació de les mercaderies més ràpids.

• Ús dels recursos més eficient i efectiu.

• Crea incentius per a la innovació, reconeixent el paper específic de les 

tecnologies de la informació en aquest context.

• Millora les competències relacionades amb l'aplicació de tecnologies 

innovadores.

En la part final de l'anàlisi, també hem de ressaltar que els nous progres-

sos no han d'estar basats únicament en models i tecnologies que puguin 

estar obsolets. De la mateixa manera que les comunicacions amb les 

administracions públiques es basen en els sistemes d'Intercanvi Electrò-

nic de Dades (el concepte IED ve dels anys 80, però s'utilitza en l'actuali-

tat), el mateix s'aplica als conceptes com la idea de finestretes úniques o 

serveis centralitzats. En aquest sentit, el projecte recolza que l'harmonit-

zació i estandardització s'han de dur a terme al costat del progrés 

informàtic, evitant d'aquesta manera el risc d'harmonitzar i estandardit-

zar sistemes que estiguin tecnològicament obsolets.

Autors: F. Montarasi i A. Picco (Autoritat Portuària de l'Spezia
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Posar a disposició de la demanda 
nous solcs pel transport ferroviari 
de mercaderies en el conjunt de la 
Xarxa Bàsica que permetin 
l’impuls de serveis a curt termini, 
així com l’adopció per part dels 
administradors de les infraestruc- 
tures nacionals d’uns criteris 
d’assignació de solcs hamornitzats 
per tota la Unió Europea.

1. Introducció

Els solcs ferroviaris són altre part fonamental del desenvolupament del transport 

ferroviari i, en particular, del transport multimodal.

En primer lloc, hem de recordar els factors que condicionen el desenvolupament 

del transport ferroviari a Europa, el principal competidor del qual és el transport 

per carretera.

• Preus del transport.

• Solcs horaris fixats amb antelació en els registres que es publiquen anualment.

• Les diferents normatives que regulen el transport.

• Seguretat.

Els preus del transport per carretera depenen del preu del petroli i de la paritat 

entre $ / €. El transport ferroviari depèn menys d'aquests factors, mentre que els 

contractes de transport per carretera que es negocien amb els clients 

acostumen a tenir, sovint, fórmules d'indexació per tenir en compte l'evolució 

dels preus.

Les normatives es desenvolupen mundialment. Alguns exemples són les 

normatives ADR / RID, el reglament REACH i les restriccions mediambientals. A 

aquests dos paràmetres se'ls sol conèixer com a exògens, tenim pocs mitjans per 

controlar-los.

El concepte de seguretat s'entén millor quan parlem del transport de 

mercaderies delicades, és a dir, de productes perillosos o que poden ser objecte 

de robatori pel seu valor. A priori, el transport ferroviari per a llargues distàncies 

és menys demandat.

L'últim punt fonamental per al transport ferroviari es basa en l'assignació dels 

solcs o franges horàries. Per poder entendre el seu mecanisme, descrivim a 

continuació els paràmetres més importants del transport ferroviari:

• Com a part del transport multimodal, per preparar un transport entre un 

remitent i un destinatari, necessitem una locomotora, vagons de contenidors, 

contenidors, maquinistes i personal de supervisió, a més dels controls d'itineraris.

• Com més ràpid sigui el transport, menys cotxes i contenidors es necessiten i, 

per tant, més personal de supervisió pot gestionar altres transports, per la qual 

cosa el transport multimodal serà més competitiu enfront del transport per 

carretera.

2. Solcs i desenvolupament del transport multimodal

Quin és l'interès de reduir els temps de transport? A qui li interessa?

En general, la indústria es troba en un procés de globalització, de manera que 

per guanyar quota de mercat, hem de produir més, fer-ho més ràpid i, 

sobretot, entregar els productes a temps. Les cadenes de subministrament es 

basen en el rendiment el busquen contínuament.

Amb la finalitat de reduir costos, s'examinen tots els mitjans amb lupa i el 

material llogat ha de rotar ràpidament.

Els transportistes tenen les mateixes limitacions: reduir costos i entregar a 

temps. S'ha d'aconseguir que el material sigui rendible fent rotacions ràpides.

La reducció del cost degut al factor temps o el rendiment eficaç dels equips 

també inclou la necessària coordinació entre els horaris dels solcs disponibles, 

els horaris de les terminals i els horaris de lliurament al client final (en molt 

casos estretament lligat a les seves necessitats programades en les cadenes 

de muntatge).

En conclusió: els solcs involucren a tots els participants de la cadena de 

subministrament i són un factor limitatiu per a la competitivitat del transport 

de mercaderies.

3. Mecanisme d'assignació dels solcs ferroviaris

A escala internacional, la Rail Net Europe (RNE, Xarxa ferroviària europea) 

publica el seu registre anualment. 

A França, la RFF (SNCF MOBILITY) també pública un registre de solcs 

ferroviaris. Per assignar els solcs de l'any N, s'han de rebre les sol·licituds a 

l'abril de l'any N-1 com a més tard.

Els serveis ferroviaris que necessitin el mateix solc seran seleccionats en funció 

de diferents criteris internacionals i nacionals (a França):

• per la RN, el criteri serà per ordre de sol·licitud.

• per la RFF, el solc s'assignarà a aquells que sol·licitin la major distància. 

Moltes vegades ocorre que la sol·licita un servei de passatgers, per la qual cosa 

es pot comprendre que el transport de mercaderies no sigui el primer triat en 

l'assignació de solcs.

El solc s'assigna per a l'any N i s'atorga durant un any. De fet, a França, la RFF 

revisa els solcs assignats a finals de febrer, perquè cal dur a terme els serveis 

de manteniment que no entren en l'assignació de solcs.

Les dades de les empreses ferroviàries privades mostren que s'assigna un 

80-85 % dels trajectes. Per l'organització del treball, el 30 % passa com a solcs 

d'última hora, i això significa que es necessiten més recursos per reorganitzar 

el solc, tant en la RFF com en les vies. Aquesta interrupció té un impacte en la 

marca del transport ferroviari de França.

Hem d'assenyalar també la dificultat d'organitzar el transport amb més de vuit 

mesos d'antelació. La indústria i els transportistes s'organitzen entre uns dies i 

3 mesos abans del transport, com a màxim.

Així mateix, la absència d’una regulació harmonitzada de les penalitzacions pel 

no ús de les reserves de solcs fets o la seva anul·lació a curt termini de la data 

reservada, fa que gran companyies reserven una quantitat de solcs de manera 

excessivament preventiva que evita la seva assignació a solicitus molt més 

reals i més garantides.

4. Conclusió

Per finalitzar i reiterar la importància dels solcs en el desenvolupament del 

transport ferroviari de mercaderies, les empreses i transportistes que desitgin 

oferir un transport multimodal als seus clients necessiten fer que el transport 

ferroviari sigui competitiu amb el transport per carretera en tres paràmetres 

principals: temps, fiabilitat i cost. Hem analitzat acuradament el flux de trans-

port i definit las necessitats d'equipament, maquinistes i durada del transport. 

Els projectes actuals creixeran basant-se en el rendiment i en el temps de 

transport, amb la finalitat d'aconseguir una competitivitat real entre transport 

ferroviari i per carretera.
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En concret,  "el transport segueix sent víctima d'un llegat de sistemes 

d'informació que no són interoperables, de missatges desharmonitzats, 

de la falta de reglaments tècnics i d'un marc legal per compartir 

informació molt limitat. Els operadors individuals i les administracions 

recopilen dades dels vehicles de transport, de la seva mercaderia i els 

seus moviments, sense tenir els mitjans apropiats per compartir-les o 

desenvolupar serveis amb valor afegit. Fins i tot quan s'han desenvolupat 

iniciatives relacionades amb l'intercanvi d'informació, s'han dut a terme a 

un nivell sectorial i per diferents grups de parts interessades, sense que 

s'hagi produït una comunicació entre ells. Com a resultat, les normatives i 

els sistemes d'informació només es poden utilitzar amb finalitats 

específiques, en una part concreta de la cadena de subministrament i en 

determinades zones. Aquesta absència de comunicació entre els 

diferents sectors i maneres de transport provoca que es produeixin 

ineficiències en tot el sistema de transport, especialment en el transport 

de mercaderies". 

Per tant, les parts interessades sol·liciten que s'estableixin serveis 

centralitzats o "plataformes d'intercanvi de dades", en les quals els 

transportistes, els operadors de transport, els proveïdors de serveis i les 

autoritats públiques puguin compartir i accedir a la informació que 

necessitin amb facilitat, amb la finalitat d'optimitzar la seves operacions 

mentre que creen possibles serveis nous.

En aquest sentit, el projecte iFreightMED, que dóna suport als serveis 

intermodals des de la perspectiva dels corredors, ha obtingut unes 

crítiques similars en els seus Comitès Regionals i, per tant, recolza 

fermament el concepte dels Canals d'Informació dels Corredors.

El desenvolupament dels canals d'informació al llarg dels Corredors de la 

XTE-T (incloent els nodes), amb el finançament de la UE (és a dir, el 

Mecanisme Connectant Europa), permetria la sincronització de les 

inversions i la continuïtat i integració dels serveis. Els expedidors, els 

operadors de transport i les autoritats tindrien disponible, al llarg de tot 

el corredor, uns serveis centralitzats on podrien compartir i accedir amb 

facilitat a la informació que necessitin. En especial es tracta del 

desenvolupament d'un sistema electrònic de seguiment i supervisió 

porta a porta de la mercaderia per optimitzar els horaris i els fluxos de 

tràfic, així com per adaptar-se a les necessitats dels usuaris finals. 

Dins d'aquest marc, el projecte iFreightMED fa una crida a fer un 

seguiment de la "iniciativa i-Freight" per tot el Corredor del Mediterrani, 

amb la finalitat de "crear un marc apropiat que permeti seguir els 

productes en temps real, assegurar la fiabilitat intermodal i fomentar un 

transport de mercaderies net, que promogui:

• Un marc estàndard per a l'intercanvi d'informació sobre les 

mercaderies, que cobreixi totes les modalitats de transport i a totes les 

parts interessades.

• Un únic document de transport europeu per al transport de 

mercaderies, amb independència de la manera en que es desenvolupi i 

amb tot el suport legislatiu que sigui necessari.

• Una finestreta única (un punt d'accés únic) i serveis centralitzats per als 

procediments administratius de totes les modalitats..."

En aquest sentit, el projecte promou i fomenta el concepte de 

"mercaderia intel·ligent", és a dir, que es tingui coneixement dels 

productes, el seu context i la seva localització, a més de que estiguin 

connectats a una àmplia gamma de serveis d'informació, incloent un 

gran flux d'informació digital associada amb el flux físic dels productes.

Quant al transport marítim, i pels mateixos motius, la visió del projecte 

és similar a la de la "iniciativa i-Maritime de la UE", que promou la 

interoperabilitat i solucions simplificades per recolzar la cooperació, la 

interoperabilitat i la consistència entre els operadors de transport.

En aquest sentit, la posició del projecte iFreightMED està reforçada per 

la seva cooperació amb el projecte de les Autopistes del Mar WiderMos 

de la RTE-T, que se centra a connectar les Autopistes del Mar i la Xarxa 

Principal de Corredors de la RTE-T.

WiderMos té per objecte harmonitzar i estandarditzar els sistemes de 

supervisió i seguiment de les mercaderies, desenvolupant un Canal 

d'informació per als Corredors (anomenat Plataforma de Gestió dels 

Corredors), que funcioni com una finestreta única logística per als 

diferents participants de la cadena logística multimodal. WiderMos és la 

demostració de l'efectivitat que té una interoperabilitat millor 

estructurada entre les diferents modalitats, amb la finalitat de permetre 

una gestió dels enviaments sense interrupcions i una comunicació dins 

de la cadena de subministrament, per aconseguir avantatges específics 

com:

• Millorar l'eficàcia i la flexibilitat dels processos, la qualitat de la 

informació en temps real i del seguiment de la mercaderia, reduint així 

els costos administratius i els errors de procediment.

• Millorar la integració i l'intercanvi d'informació entre els diferents 

participants de la cadena logística.

• Incrementar la visibilitat i predictibilitat durant tota la cadena de 

transport - Promoure reduccions en els costos de producció/estoc, així 

com en logística, oferint d'aquesta manera solucions de transport 

multimodals optimitzades. 

• Millorar la transparència de la seguratat i la fiabilitat, oferint així serveis 

estandarditzats amb personal qualificat.

• Proporcionar serveis de suport informàtic per assegurar la 

interoperabilitat i per posar en marxa procediments i mecanismes 

d'intercanvi de dades estàndard.  

A més dels beneficis generals descrits anteriorment, a continuació es 

descriuen alguns dels avantatges que ofereix el sistema WiderMos a les 

empreses:

• Ofereix serveis nous i millors a les empreses, amb la finalitat d'aju-

dar-les a utilitzar economies d'escala per ser més competitives operacio-

nalment i finançera.

• Augmenta la visibilitat a altres models de negoci en els nodes logístics.

• Fomenta serveis porta a porta a empreses de nodes logístics.

• Augmenta l'ús de transports multimodals, per aprofitar els seus avan-

tatges com ara la seva gran capacitat de transport a baix cost per unitat.

• Aborda assumptes de logística inversa, com la tornada al punt d'origen 

amb càrrega sense cost, per mitjà de la consolidació de la demanda de 

mercaderia a través de les finestretes úniques.

• Millor ús dels vehicles i major factor de càrrega.

• Dades de millor qualitat i menys costos administratius per a les Pimes.

• Sincronització millorada del tràfic de mercaderies a través de ports, 

carreteres i infraestructures ferroviàries (sincromodalitat)

• Augmenta la velocitat de transport de la mercaderia, redueix els costos 

i millora l'eficiència del negoci.

• Simplifica els fluxos d'informació.

• Minimitza els costos reduint els retards.

• Despatx i aprovació de les mercaderies més ràpids.

• Ús dels recursos més eficient i efectiu.

• Crea incentius per a la innovació, reconeixent el paper específic de les 

tecnologies de la informació en aquest context.

• Millora les competències relacionades amb l'aplicació de tecnologies 

innovadores.

En la part final de l'anàlisi, també hem de ressaltar que els nous progres-

sos no han d'estar basats únicament en models i tecnologies que puguin 

estar obsolets. De la mateixa manera que les comunicacions amb les 

administracions públiques es basen en els sistemes d'Intercanvi Electrò-

nic de Dades (el concepte IED ve dels anys 80, però s'utilitza en l'actuali-

tat), el mateix s'aplica als conceptes com la idea de finestretes úniques o 

serveis centralitzats. En aquest sentit, el projecte recolza que l'harmonit-

zació i estandardització s'han de dur a terme al costat del progrés 

informàtic, evitant d'aquesta manera el risc d'harmonitzar i estandardit-

zar sistemes que estiguin tecnològicament obsolets.

Autors: F. Montarasi i A. Picco (Autoritat Portuària de l'Spezia
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Posar a disposició de la demanda 
nous solcs pel transport ferroviari 
de mercaderies en el conjunt de la 
Xarxa Bàsica que permetin 
l’impuls de serveis a curt termini, 
així com l’adopció per part dels 
administradors de les infraestruc- 
tures nacionals d’uns criteris 
d’assignació de solcs hamornitzats 
per tota la Unió Europea.

1. Introducció

Els solcs ferroviaris són altre part fonamental del desenvolupament del transport 

ferroviari i, en particular, del transport multimodal.

En primer lloc, hem de recordar els factors que condicionen el desenvolupament 

del transport ferroviari a Europa, el principal competidor del qual és el transport 

per carretera.

• Preus del transport.

• Solcs horaris fixats amb antelació en els registres que es publiquen anualment.

• Les diferents normatives que regulen el transport.

• Seguretat.

Els preus del transport per carretera depenen del preu del petroli i de la paritat 

entre $ / €. El transport ferroviari depèn menys d'aquests factors, mentre que els 

contractes de transport per carretera que es negocien amb els clients 

acostumen a tenir, sovint, fórmules d'indexació per tenir en compte l'evolució 

dels preus.

Les normatives es desenvolupen mundialment. Alguns exemples són les 

normatives ADR / RID, el reglament REACH i les restriccions mediambientals. A 

aquests dos paràmetres se'ls sol conèixer com a exògens, tenim pocs mitjans per 

controlar-los.

El concepte de seguretat s'entén millor quan parlem del transport de 

mercaderies delicades, és a dir, de productes perillosos o que poden ser objecte 

de robatori pel seu valor. A priori, el transport ferroviari per a llargues distàncies 

és menys demandat.

L'últim punt fonamental per al transport ferroviari es basa en l'assignació dels 

solcs o franges horàries. Per poder entendre el seu mecanisme, descrivim a 

continuació els paràmetres més importants del transport ferroviari:

• Com a part del transport multimodal, per preparar un transport entre un 

remitent i un destinatari, necessitem una locomotora, vagons de contenidors, 

contenidors, maquinistes i personal de supervisió, a més dels controls d'itineraris.

• Com més ràpid sigui el transport, menys cotxes i contenidors es necessiten i, 

per tant, més personal de supervisió pot gestionar altres transports, per la qual 

cosa el transport multimodal serà més competitiu enfront del transport per 

carretera.

2. Solcs i desenvolupament del transport multimodal

Quin és l'interès de reduir els temps de transport? A qui li interessa?

En general, la indústria es troba en un procés de globalització, de manera que 

per guanyar quota de mercat, hem de produir més, fer-ho més ràpid i, 

sobretot, entregar els productes a temps. Les cadenes de subministrament es 

basen en el rendiment el busquen contínuament.

Amb la finalitat de reduir costos, s'examinen tots els mitjans amb lupa i el 

material llogat ha de rotar ràpidament.

Els transportistes tenen les mateixes limitacions: reduir costos i entregar a 

temps. S'ha d'aconseguir que el material sigui rendible fent rotacions ràpides.

La reducció del cost degut al factor temps o el rendiment eficaç dels equips 

també inclou la necessària coordinació entre els horaris dels solcs disponibles, 

els horaris de les terminals i els horaris de lliurament al client final (en molt 

casos estretament lligat a les seves necessitats programades en les cadenes 

de muntatge).

En conclusió: els solcs involucren a tots els participants de la cadena de 

subministrament i són un factor limitatiu per a la competitivitat del transport 

de mercaderies.

3. Mecanisme d'assignació dels solcs ferroviaris

A escala internacional, la Rail Net Europe (RNE, Xarxa ferroviària europea) 

publica el seu registre anualment. 

A França, la RFF (SNCF MOBILITY) també pública un registre de solcs 

ferroviaris. Per assignar els solcs de l'any N, s'han de rebre les sol·licituds a 

l'abril de l'any N-1 com a més tard.

Els serveis ferroviaris que necessitin el mateix solc seran seleccionats en funció 

de diferents criteris internacionals i nacionals (a França):

• per la RN, el criteri serà per ordre de sol·licitud.

• per la RFF, el solc s'assignarà a aquells que sol·licitin la major distància. 

Moltes vegades ocorre que la sol·licita un servei de passatgers, per la qual cosa 

es pot comprendre que el transport de mercaderies no sigui el primer triat en 

l'assignació de solcs.

El solc s'assigna per a l'any N i s'atorga durant un any. De fet, a França, la RFF 

revisa els solcs assignats a finals de febrer, perquè cal dur a terme els serveis 

de manteniment que no entren en l'assignació de solcs.

Les dades de les empreses ferroviàries privades mostren que s'assigna un 

80-85 % dels trajectes. Per l'organització del treball, el 30 % passa com a solcs 

d'última hora, i això significa que es necessiten més recursos per reorganitzar 

el solc, tant en la RFF com en les vies. Aquesta interrupció té un impacte en la 

marca del transport ferroviari de França.

Hem d'assenyalar també la dificultat d'organitzar el transport amb més de vuit 

mesos d'antelació. La indústria i els transportistes s'organitzen entre uns dies i 

3 mesos abans del transport, com a màxim.

Així mateix, la absència d’una regulació harmonitzada de les penalitzacions pel 

no ús de les reserves de solcs fets o la seva anul·lació a curt termini de la data 

reservada, fa que gran companyies reserven una quantitat de solcs de manera 

excessivament preventiva que evita la seva assignació a solicitus molt més 

reals i més garantides.

4. Conclusió

Per finalitzar i reiterar la importància dels solcs en el desenvolupament del 

transport ferroviari de mercaderies, les empreses i transportistes que desitgin 

oferir un transport multimodal als seus clients necessiten fer que el transport 

ferroviari sigui competitiu amb el transport per carretera en tres paràmetres 

principals: temps, fiabilitat i cost. Hem analitzat acuradament el flux de trans-

port i definit las necessitats d'equipament, maquinistes i durada del transport. 

Els projectes actuals creixeran basant-se en el rendiment i en el temps de 

transport, amb la finalitat d'aconseguir una competitivitat real entre transport 

ferroviari i per carretera.
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En concret,  "el transport segueix sent víctima d'un llegat de sistemes 

d'informació que no són interoperables, de missatges desharmonitzats, 

de la falta de reglaments tècnics i d'un marc legal per compartir 

informació molt limitat. Els operadors individuals i les administracions 

recopilen dades dels vehicles de transport, de la seva mercaderia i els 

seus moviments, sense tenir els mitjans apropiats per compartir-les o 

desenvolupar serveis amb valor afegit. Fins i tot quan s'han desenvolupat 

iniciatives relacionades amb l'intercanvi d'informació, s'han dut a terme a 

un nivell sectorial i per diferents grups de parts interessades, sense que 

s'hagi produït una comunicació entre ells. Com a resultat, les normatives i 

els sistemes d'informació només es poden utilitzar amb finalitats 

específiques, en una part concreta de la cadena de subministrament i en 

determinades zones. Aquesta absència de comunicació entre els 

diferents sectors i maneres de transport provoca que es produeixin 

ineficiències en tot el sistema de transport, especialment en el transport 

de mercaderies". 

Per tant, les parts interessades sol·liciten que s'estableixin serveis 

centralitzats o "plataformes d'intercanvi de dades", en les quals els 

transportistes, els operadors de transport, els proveïdors de serveis i les 

autoritats públiques puguin compartir i accedir a la informació que 

necessitin amb facilitat, amb la finalitat d'optimitzar la seves operacions 

mentre que creen possibles serveis nous.

En aquest sentit, el projecte iFreightMED, que dóna suport als serveis 

intermodals des de la perspectiva dels corredors, ha obtingut unes 

crítiques similars en els seus Comitès Regionals i, per tant, recolza 

fermament el concepte dels Canals d'Informació dels Corredors.

El desenvolupament dels canals d'informació al llarg dels Corredors de la 

XTE-T (incloent els nodes), amb el finançament de la UE (és a dir, el 

Mecanisme Connectant Europa), permetria la sincronització de les 

inversions i la continuïtat i integració dels serveis. Els expedidors, els 

operadors de transport i les autoritats tindrien disponible, al llarg de tot 

el corredor, uns serveis centralitzats on podrien compartir i accedir amb 

facilitat a la informació que necessitin. En especial es tracta del 

desenvolupament d'un sistema electrònic de seguiment i supervisió 

porta a porta de la mercaderia per optimitzar els horaris i els fluxos de 

tràfic, així com per adaptar-se a les necessitats dels usuaris finals. 

Dins d'aquest marc, el projecte iFreightMED fa una crida a fer un 

seguiment de la "iniciativa i-Freight" per tot el Corredor del Mediterrani, 

amb la finalitat de "crear un marc apropiat que permeti seguir els 

productes en temps real, assegurar la fiabilitat intermodal i fomentar un 

transport de mercaderies net, que promogui:

• Un marc estàndard per a l'intercanvi d'informació sobre les 

mercaderies, que cobreixi totes les modalitats de transport i a totes les 

parts interessades.

• Un únic document de transport europeu per al transport de 

mercaderies, amb independència de la manera en que es desenvolupi i 

amb tot el suport legislatiu que sigui necessari.

• Una finestreta única (un punt d'accés únic) i serveis centralitzats per als 

procediments administratius de totes les modalitats..."

En aquest sentit, el projecte promou i fomenta el concepte de 

"mercaderia intel·ligent", és a dir, que es tingui coneixement dels 

productes, el seu context i la seva localització, a més de que estiguin 

connectats a una àmplia gamma de serveis d'informació, incloent un 

gran flux d'informació digital associada amb el flux físic dels productes.

Quant al transport marítim, i pels mateixos motius, la visió del projecte 

és similar a la de la "iniciativa i-Maritime de la UE", que promou la 

interoperabilitat i solucions simplificades per recolzar la cooperació, la 

interoperabilitat i la consistència entre els operadors de transport.

En aquest sentit, la posició del projecte iFreightMED està reforçada per 

la seva cooperació amb el projecte de les Autopistes del Mar WiderMos 

de la RTE-T, que se centra a connectar les Autopistes del Mar i la Xarxa 

Principal de Corredors de la RTE-T.

WiderMos té per objecte harmonitzar i estandarditzar els sistemes de 

supervisió i seguiment de les mercaderies, desenvolupant un Canal 

d'informació per als Corredors (anomenat Plataforma de Gestió dels 

Corredors), que funcioni com una finestreta única logística per als 

diferents participants de la cadena logística multimodal. WiderMos és la 

demostració de l'efectivitat que té una interoperabilitat millor 

estructurada entre les diferents modalitats, amb la finalitat de permetre 

una gestió dels enviaments sense interrupcions i una comunicació dins 

de la cadena de subministrament, per aconseguir avantatges específics 

com:

• Millorar l'eficàcia i la flexibilitat dels processos, la qualitat de la 

informació en temps real i del seguiment de la mercaderia, reduint així 

els costos administratius i els errors de procediment.

• Millorar la integració i l'intercanvi d'informació entre els diferents 

participants de la cadena logística.

• Incrementar la visibilitat i predictibilitat durant tota la cadena de 

transport - Promoure reduccions en els costos de producció/estoc, així 

com en logística, oferint d'aquesta manera solucions de transport 

multimodals optimitzades. 

• Millorar la transparència de la seguratat i la fiabilitat, oferint així serveis 

estandarditzats amb personal qualificat.

• Proporcionar serveis de suport informàtic per assegurar la 

interoperabilitat i per posar en marxa procediments i mecanismes 

d'intercanvi de dades estàndard.  

A més dels beneficis generals descrits anteriorment, a continuació es 

descriuen alguns dels avantatges que ofereix el sistema WiderMos a les 

empreses:

• Ofereix serveis nous i millors a les empreses, amb la finalitat d'aju-

dar-les a utilitzar economies d'escala per ser més competitives operacio-

nalment i finançera.

• Augmenta la visibilitat a altres models de negoci en els nodes logístics.

• Fomenta serveis porta a porta a empreses de nodes logístics.

• Augmenta l'ús de transports multimodals, per aprofitar els seus avan-

tatges com ara la seva gran capacitat de transport a baix cost per unitat.

• Aborda assumptes de logística inversa, com la tornada al punt d'origen 

amb càrrega sense cost, per mitjà de la consolidació de la demanda de 

mercaderia a través de les finestretes úniques.

• Millor ús dels vehicles i major factor de càrrega.

• Dades de millor qualitat i menys costos administratius per a les Pimes.

• Sincronització millorada del tràfic de mercaderies a través de ports, 

carreteres i infraestructures ferroviàries (sincromodalitat)

• Augmenta la velocitat de transport de la mercaderia, redueix els costos 

i millora l'eficiència del negoci.

• Simplifica els fluxos d'informació.

• Minimitza els costos reduint els retards.

• Despatx i aprovació de les mercaderies més ràpids.

• Ús dels recursos més eficient i efectiu.

• Crea incentius per a la innovació, reconeixent el paper específic de les 

tecnologies de la informació en aquest context.

• Millora les competències relacionades amb l'aplicació de tecnologies 

innovadores.

En la part final de l'anàlisi, també hem de ressaltar que els nous progres-

sos no han d'estar basats únicament en models i tecnologies que puguin 

estar obsolets. De la mateixa manera que les comunicacions amb les 

administracions públiques es basen en els sistemes d'Intercanvi Electrò-

nic de Dades (el concepte IED ve dels anys 80, però s'utilitza en l'actuali-

tat), el mateix s'aplica als conceptes com la idea de finestretes úniques o 

serveis centralitzats. En aquest sentit, el projecte recolza que l'harmonit-

zació i estandardització s'han de dur a terme al costat del progrés 

informàtic, evitant d'aquesta manera el risc d'harmonitzar i estandardit-

zar sistemes que estiguin tecnològicament obsolets.
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Promoció d'un sistema 
electrònic de seguiment i de 
traçabilitat de la càrrega que 
permeti la integració de que 
permeti la integració de forma 
simplificada de diferents 
operacions en la cadena 
logística (eFreight).

"El transport es caracteritza per comptar amb una àmplia varietat de 

participants i amb un mosaic d'enfocaments cap a la digitalització, fet 

que dificulta la reutilització de les dades d'una modalitat a una altra i 

entre països, a més d'obstaculitzar el desenvolupament d'aplicacions i 

serveis multimodals digitals nous i fiables". DOCUMENT DE TREBALL DE 

LA COMISSIÓ - Una estratègia per al mercat únic digital d'Europa - 

Anàlisi i proves - {COM(2015) 192 final}

En concret,  "el transport segueix sent víctima d'un llegat de sistemes 

d'informació que no són interoperables, de missatges desharmonitzats, 

de la falta de reglaments tècnics i d'un marc legal per compartir 

informació molt limitat. Els operadors individuals i les administracions 

recopilen dades dels vehicles de transport, de la seva mercaderia i els 

seus moviments, sense tenir els mitjans apropiats per compartir-les o 

desenvolupar serveis amb valor afegit. Fins i tot quan s'han desenvolupat 

iniciatives relacionades amb l'intercanvi d'informació, s'han dut a terme a 

un nivell sectorial i per diferents grups de parts interessades, sense que 

s'hagi produït una comunicació entre ells. Com a resultat, les normatives i 

els sistemes d'informació només es poden utilitzar amb finalitats 

específiques, en una part concreta de la cadena de subministrament i en 

determinades zones. Aquesta absència de comunicació entre els 

diferents sectors i maneres de transport provoca que es produeixin 

ineficiències en tot el sistema de transport, especialment en el transport 

de mercaderies". 

Per tant, les parts interessades sol·liciten que s'estableixin serveis 

centralitzats o "plataformes d'intercanvi de dades", en les quals els 

transportistes, els operadors de transport, els proveïdors de serveis i les 

autoritats públiques puguin compartir i accedir a la informació que 

necessitin amb facilitat, amb la finalitat d'optimitzar la seves operacions 

mentre que creen possibles serveis nous.

En aquest sentit, el projecte iFreightMED, que dóna suport als serveis 

intermodals des de la perspectiva dels corredors, ha obtingut unes 

crítiques similars en els seus Comitès Regionals i, per tant, recolza 

fermament el concepte dels Canals d'Informació dels Corredors.

El desenvolupament dels canals d'informació al llarg dels Corredors de la 

XTE-T (incloent els nodes), amb el finançament de la UE (és a dir, el 

Mecanisme Connectant Europa), permetria la sincronització de les 

inversions i la continuïtat i integració dels serveis. Els expedidors, els 

operadors de transport i les autoritats tindrien disponible, al llarg de tot 

el corredor, uns serveis centralitzats on podrien compartir i accedir amb 

facilitat a la informació que necessitin. En especial es tracta del 

desenvolupament d'un sistema electrònic de seguiment i supervisió 

porta a porta de la mercaderia per optimitzar els horaris i els fluxos de 

tràfic, així com per adaptar-se a les necessitats dels usuaris finals. 

Dins d'aquest marc, el projecte iFreightMED fa una crida a fer un 

seguiment de la "iniciativa i-Freight" per tot el Corredor del Mediterrani, 

amb la finalitat de "crear un marc apropiat que permeti seguir els 

productes en temps real, assegurar la fiabilitat intermodal i fomentar un 

transport de mercaderies net, que promogui:

• Un marc estàndard per a l'intercanvi d'informació sobre les 

mercaderies, que cobreixi totes les modalitats de transport i a totes les 

parts interessades.

• Un únic document de transport europeu per al transport de 

mercaderies, amb independència de la manera en que es desenvolupi i 

amb tot el suport legislatiu que sigui necessari.

• Una finestreta única (un punt d'accés únic) i serveis centralitzats per als 

procediments administratius de totes les modalitats..."

En aquest sentit, el projecte promou i fomenta el concepte de 

"mercaderia intel·ligent", és a dir, que es tingui coneixement dels 

productes, el seu context i la seva localització, a més de que estiguin 

connectats a una àmplia gamma de serveis d'informació, incloent un 

gran flux d'informació digital associada amb el flux físic dels productes.

Quant al transport marítim, i pels mateixos motius, la visió del projecte 

és similar a la de la "iniciativa i-Maritime de la UE", que promou la 

interoperabilitat i solucions simplificades per recolzar la cooperació, la 

interoperabilitat i la consistència entre els operadors de transport.

En aquest sentit, la posició del projecte iFreightMED està reforçada per 

la seva cooperació amb el projecte de les Autopistes del Mar WiderMos 

de la RTE-T, que se centra a connectar les Autopistes del Mar i la Xarxa 

Principal de Corredors de la RTE-T.

WiderMos té per objecte harmonitzar i estandarditzar els sistemes de 

supervisió i seguiment de les mercaderies, desenvolupant un Canal 

d'informació per als Corredors (anomenat Plataforma de Gestió dels 

Corredors), que funcioni com una finestreta única logística per als 

diferents participants de la cadena logística multimodal. WiderMos és la 

demostració de l'efectivitat que té una interoperabilitat millor 

estructurada entre les diferents modalitats, amb la finalitat de permetre 

una gestió dels enviaments sense interrupcions i una comunicació dins 

de la cadena de subministrament, per aconseguir avantatges específics 

com:

• Millorar l'eficàcia i la flexibilitat dels processos, la qualitat de la 

informació en temps real i del seguiment de la mercaderia, reduint així 

els costos administratius i els errors de procediment.

• Millorar la integració i l'intercanvi d'informació entre els diferents 

participants de la cadena logística.

• Incrementar la visibilitat i predictibilitat durant tota la cadena de 

transport - Promoure reduccions en els costos de producció/estoc, així 

com en logística, oferint d'aquesta manera solucions de transport 

multimodals optimitzades. 

• Millorar la transparència de la seguratat i la fiabilitat, oferint així serveis 

estandarditzats amb personal qualificat.

• Proporcionar serveis de suport informàtic per assegurar la 

interoperabilitat i per posar en marxa procediments i mecanismes 

d'intercanvi de dades estàndard.  

A més dels beneficis generals descrits anteriorment, a continuació es 

descriuen alguns dels avantatges que ofereix el sistema WiderMos a les 

empreses:

• Ofereix serveis nous i millors a les empreses, amb la finalitat d'aju-

dar-les a utilitzar economies d'escala per ser més competitives operacio-

nalment i finançera.

• Augmenta la visibilitat a altres models de negoci en els nodes logístics.

• Fomenta serveis porta a porta a empreses de nodes logístics.

• Augmenta l'ús de transports multimodals, per aprofitar els seus avan-

tatges com ara la seva gran capacitat de transport a baix cost per unitat.

• Aborda assumptes de logística inversa, com la tornada al punt d'origen 

amb càrrega sense cost, per mitjà de la consolidació de la demanda de 

mercaderia a través de les finestretes úniques.

• Millor ús dels vehicles i major factor de càrrega.

• Dades de millor qualitat i menys costos administratius per a les Pimes.

• Sincronització millorada del tràfic de mercaderies a través de ports, 

carreteres i infraestructures ferroviàries (sincromodalitat)

• Augmenta la velocitat de transport de la mercaderia, redueix els costos 

i millora l'eficiència del negoci.

• Simplifica els fluxos d'informació.

• Minimitza els costos reduint els retards.

• Despatx i aprovació de les mercaderies més ràpids.

• Ús dels recursos més eficient i efectiu.

• Crea incentius per a la innovació, reconeixent el paper específic de les 

tecnologies de la informació en aquest context.

• Millora les competències relacionades amb l'aplicació de tecnologies 

innovadores.

En la part final de l'anàlisi, també hem de ressaltar que els nous progres-

sos no han d'estar basats únicament en models i tecnologies que puguin 

estar obsolets. De la mateixa manera que les comunicacions amb les 

administracions públiques es basen en els sistemes d'Intercanvi Electrò-

nic de Dades (el concepte IED ve dels anys 80, però s'utilitza en l'actuali-

tat), el mateix s'aplica als conceptes com la idea de finestretes úniques o 

serveis centralitzats. En aquest sentit, el projecte recolza que l'harmonit-

zació i estandardització s'han de dur a terme al costat del progrés 

informàtic, evitant d'aquesta manera el risc d'harmonitzar i estandardit-

zar sistemes que estiguin tecnològicament obsolets.
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Promoció d'un sistema 
electrònic de seguiment i de 
traçabilitat de la càrrega que 
permeti la integració de que 
permeti la integració de forma 
simplificada de diferents 
operacions en la cadena 
logística (eFreight).

"El transport es caracteritza per comptar amb una àmplia varietat de 

participants i amb un mosaic d'enfocaments cap a la digitalització, fet 

que dificulta la reutilització de les dades d'una modalitat a una altra i 

entre països, a més d'obstaculitzar el desenvolupament d'aplicacions i 

serveis multimodals digitals nous i fiables". DOCUMENT DE TREBALL DE 

LA COMISSIÓ - Una estratègia per al mercat únic digital d'Europa - 

Anàlisi i proves - {COM(2015) 192 final}

En concret,  "el transport segueix sent víctima d'un llegat de sistemes 

d'informació que no són interoperables, de missatges desharmonitzats, 

de la falta de reglaments tècnics i d'un marc legal per compartir 

informació molt limitat. Els operadors individuals i les administracions 

recopilen dades dels vehicles de transport, de la seva mercaderia i els 

seus moviments, sense tenir els mitjans apropiats per compartir-les o 

desenvolupar serveis amb valor afegit. Fins i tot quan s'han desenvolupat 

iniciatives relacionades amb l'intercanvi d'informació, s'han dut a terme a 

un nivell sectorial i per diferents grups de parts interessades, sense que 

s'hagi produït una comunicació entre ells. Com a resultat, les normatives i 

els sistemes d'informació només es poden utilitzar amb finalitats 

específiques, en una part concreta de la cadena de subministrament i en 

determinades zones. Aquesta absència de comunicació entre els 

diferents sectors i maneres de transport provoca que es produeixin 

ineficiències en tot el sistema de transport, especialment en el transport 

de mercaderies". 

Per tant, les parts interessades sol·liciten que s'estableixin serveis 

centralitzats o "plataformes d'intercanvi de dades", en les quals els 

transportistes, els operadors de transport, els proveïdors de serveis i les 

autoritats públiques puguin compartir i accedir a la informació que 

necessitin amb facilitat, amb la finalitat d'optimitzar la seves operacions 

mentre que creen possibles serveis nous.

En aquest sentit, el projecte iFreightMED, que dóna suport als serveis 

intermodals des de la perspectiva dels corredors, ha obtingut unes 

crítiques similars en els seus Comitès Regionals i, per tant, recolza 

fermament el concepte dels Canals d'Informació dels Corredors.

El desenvolupament dels canals d'informació al llarg dels Corredors de la 

XTE-T (incloent els nodes), amb el finançament de la UE (és a dir, el 

Mecanisme Connectant Europa), permetria la sincronització de les 

inversions i la continuïtat i integració dels serveis. Els expedidors, els 

operadors de transport i les autoritats tindrien disponible, al llarg de tot 

el corredor, uns serveis centralitzats on podrien compartir i accedir amb 

facilitat a la informació que necessitin. En especial es tracta del 

desenvolupament d'un sistema electrònic de seguiment i supervisió 

porta a porta de la mercaderia per optimitzar els horaris i els fluxos de 

tràfic, així com per adaptar-se a les necessitats dels usuaris finals. 

Dins d'aquest marc, el projecte iFreightMED fa una crida a fer un 

seguiment de la "iniciativa i-Freight" per tot el Corredor del Mediterrani, 

amb la finalitat de "crear un marc apropiat que permeti seguir els 

productes en temps real, assegurar la fiabilitat intermodal i fomentar un 

transport de mercaderies net, que promogui:

• Un marc estàndard per a l'intercanvi d'informació sobre les 

mercaderies, que cobreixi totes les modalitats de transport i a totes les 

parts interessades.

• Un únic document de transport europeu per al transport de 

mercaderies, amb independència de la manera en que es desenvolupi i 

amb tot el suport legislatiu que sigui necessari.

• Una finestreta única (un punt d'accés únic) i serveis centralitzats per als 

procediments administratius de totes les modalitats..."

En aquest sentit, el projecte promou i fomenta el concepte de 

"mercaderia intel·ligent", és a dir, que es tingui coneixement dels 

productes, el seu context i la seva localització, a més de que estiguin 

connectats a una àmplia gamma de serveis d'informació, incloent un 

gran flux d'informació digital associada amb el flux físic dels productes.

Quant al transport marítim, i pels mateixos motius, la visió del projecte 

és similar a la de la "iniciativa i-Maritime de la UE", que promou la 

interoperabilitat i solucions simplificades per recolzar la cooperació, la 

interoperabilitat i la consistència entre els operadors de transport.

En aquest sentit, la posició del projecte iFreightMED està reforçada per 

la seva cooperació amb el projecte de les Autopistes del Mar WiderMos 

de la RTE-T, que se centra a connectar les Autopistes del Mar i la Xarxa 

Principal de Corredors de la RTE-T.

WiderMos té per objecte harmonitzar i estandarditzar els sistemes de 

supervisió i seguiment de les mercaderies, desenvolupant un Canal 

d'informació per als Corredors (anomenat Plataforma de Gestió dels 

Corredors), que funcioni com una finestreta única logística per als 

diferents participants de la cadena logística multimodal. WiderMos és la 

demostració de l'efectivitat que té una interoperabilitat millor 

estructurada entre les diferents modalitats, amb la finalitat de permetre 

una gestió dels enviaments sense interrupcions i una comunicació dins 

de la cadena de subministrament, per aconseguir avantatges específics 

com:

• Millorar l'eficàcia i la flexibilitat dels processos, la qualitat de la 

informació en temps real i del seguiment de la mercaderia, reduint així 

els costos administratius i els errors de procediment.

• Millorar la integració i l'intercanvi d'informació entre els diferents 

participants de la cadena logística.

• Incrementar la visibilitat i predictibilitat durant tota la cadena de 

transport - Promoure reduccions en els costos de producció/estoc, així 

com en logística, oferint d'aquesta manera solucions de transport 

multimodals optimitzades. 

• Millorar la transparència de la seguratat i la fiabilitat, oferint així serveis 

estandarditzats amb personal qualificat.

• Proporcionar serveis de suport informàtic per assegurar la 

interoperabilitat i per posar en marxa procediments i mecanismes 

d'intercanvi de dades estàndard.  

A més dels beneficis generals descrits anteriorment, a continuació es 

descriuen alguns dels avantatges que ofereix el sistema WiderMos a les 

empreses:

• Ofereix serveis nous i millors a les empreses, amb la finalitat d'aju-

dar-les a utilitzar economies d'escala per ser més competitives operacio-

nalment i finançera.

• Augmenta la visibilitat a altres models de negoci en els nodes logístics.

• Fomenta serveis porta a porta a empreses de nodes logístics.

• Augmenta l'ús de transports multimodals, per aprofitar els seus avan-

tatges com ara la seva gran capacitat de transport a baix cost per unitat.

• Aborda assumptes de logística inversa, com la tornada al punt d'origen 

amb càrrega sense cost, per mitjà de la consolidació de la demanda de 

mercaderia a través de les finestretes úniques.

• Millor ús dels vehicles i major factor de càrrega.

• Dades de millor qualitat i menys costos administratius per a les Pimes.

• Sincronització millorada del tràfic de mercaderies a través de ports, 

carreteres i infraestructures ferroviàries (sincromodalitat)

• Augmenta la velocitat de transport de la mercaderia, redueix els costos 

i millora l'eficiència del negoci.

• Simplifica els fluxos d'informació.

• Minimitza els costos reduint els retards.

• Despatx i aprovació de les mercaderies més ràpids.

• Ús dels recursos més eficient i efectiu.

• Crea incentius per a la innovació, reconeixent el paper específic de les 

tecnologies de la informació en aquest context.

• Millora les competències relacionades amb l'aplicació de tecnologies 

innovadores.

En la part final de l'anàlisi, també hem de ressaltar que els nous progres-

sos no han d'estar basats únicament en models i tecnologies que puguin 

estar obsolets. De la mateixa manera que les comunicacions amb les 

administracions públiques es basen en els sistemes d'Intercanvi Electrò-

nic de Dades (el concepte IED ve dels anys 80, però s'utilitza en l'actuali-

tat), el mateix s'aplica als conceptes com la idea de finestretes úniques o 

serveis centralitzats. En aquest sentit, el projecte recolza que l'harmonit-

zació i estandardització s'han de dur a terme al costat del progrés 

informàtic, evitant d'aquesta manera el risc d'harmonitzar i estandardit-

zar sistemes que estiguin tecnològicament obsolets.
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diferents corredors, per tal d’evitar discontinuïtats i d’afegir retards a les 

cadenes modals multimodals.

La pròpia competitivitat del mercat únic europeu requereix d’un 

funcionament eficient del conjunt de Corredors Ferroviaris de 

Mercaderies (RFC), de manera que constitueixin una veritable xarxa i no 

un patchwork. Aquesta lògica, que des de la Comissió Euroepa s’ha 

defensat amb fermesa per a la definició infraestructural dels Corredors 

de la Xarxa Bàsica transeuropea, cal aplicar-la també en termes 

operatius als RFC. 

El transport multimodal només tindrà oportunitats de fer créixer la seva 

quota de mercat si la gestió interna a nivell de cada Corredor Ferroviari 

de Mercaderies (RFC) és eficient i si els diferents RFC són capaços 

d’interactuar entre si amb eficàcia, eficiència i transparència.

En aquest mateix sentit, el projecte iFreightMED ha permès contrastar la 

utilitat dels Comitès de Serveis Multimodals (CSM) amb enfocament 

regional com a eina per apropar el punt de vista dels usuaris finals a 

través dels canals oberts de participació i governança tant de la Xarxa 

Transeuropea de Transport (TEN-T) com dels RFC.

Perquè justament el treball coordinat entre els diferents actors implicats 

a nivell local és el que caracteritza els Comitès de Serveis Multimodals 

(CSM), i aquesta feina en comú i el seu paper de facilitador neutral són 

els que els legitimen com a interlocutors de les diferents instàncies 

europees en el desplegament i seguiment de la política comuna de 

transports.

Així, les bones pràctiques i les lliçons apreses pels Comitès de Serveis 

Multimodals (CSM) en el desenvolupament de les seves activitats han de 

ser un instrument més que alimenti la progressiva evolució de cada 

Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) cap a la prestació de serveis 

de transport internacional sense discontinuïtats, sostenibles i 

competitius.

Autor: C. Bardají (Cambra de Comerç de Barcelona) 

Enfortir les relacions, la 
cooperació i la comunicació 
entre els Corredors Ferroviaris 
de Mercaderies europeus, a 
través de la incorporació de 
solucions tecnològiques comu- 
nes que permetin l'intercanvi 
mutu d'informació i dades.

La gestió de la logística és una matèria complexa que requereix, molts 

cops, de la interacció de nombrosos actors. Entenem que molts dels 

problemes existents en els Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) 

europeus són comuns i, per tant, podrien resoldre’s també de forma 

comuna.

Per això apostem per l’enfortiment de les relacions, la cooperació i la 

comunicacions entre aquests corredors, posant especial èmfasi en la 

incorporació de solucions tecnològiques universals que permetin 

l’intercanvi d’informació i dades, la realització unificada de peticions i 

l’execució de procediments logístics. A més, la tecnologia permet el 

desenvolupament electrònic d’aquestes accions de forma segura i 

confidencial.

Per tant, cal desenvolupar eines que permetin realitzar aquestes accions, 

que estiguin disponibles a la xarxa de manera que siguin accessibles per a 

qualsevol actor logístic, que donin suport a les finestretes úniques de 

cadascun dels Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) i que puguin 

evolucionar cap a una finestreta única del conjunt de la xarxa en un 

horitzó de temps raonable.

De fet, una de les constatacions destacades del projecte iFreightMED ha 

estat que, tot i agrupar socis ubicats al llarg del Corredor Mediterrani o 

RFC6, els serveis multimodals identificats com a iniciatives pilot a l’hora 

d’analitzar les oportunitats de mercat més interessants responen de 

forma majoritària a configuracions nord – sud més que no pas est – oest, 

anant més enllà de l’àmbit d’influència propi del RFC6.

En conseqüència, l’establiment d’estructures de governança i d’eines de 

gestió compartides al llarg d’un Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) 

és necessari però no suficient per donar resposta a les necessitats 

logístiques que planteja la demanda, és a dir, els carregadors, els 

operadors logístics i els transportistes. 

La realitat és que bona part dels fluxos internacionals de transport 

multimodal de mercaderies s’encaminen a través de diversos corredors 

des de que surten del seu origen i fins que arriben a la seva destinació. 

Per això resulta tan important la comunicació i la coordinació entre els 
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Promoció d'un sistema 
electrònic de seguiment i de 
traçabilitat de la càrrega que 
permeti la integració de que 
permeti la integració de forma 
simplificada de diferents 
operacions en la cadena 
logística (eFreight).

"El transport es caracteritza per comptar amb una àmplia varietat de 

participants i amb un mosaic d'enfocaments cap a la digitalització, fet 

que dificulta la reutilització de les dades d'una modalitat a una altra i 

entre països, a més d'obstaculitzar el desenvolupament d'aplicacions i 

serveis multimodals digitals nous i fiables". DOCUMENT DE TREBALL DE 

LA COMISSIÓ - Una estratègia per al mercat únic digital d'Europa - 

Anàlisi i proves - {COM(2015) 192 final}

En concret,  "el transport segueix sent víctima d'un llegat de sistemes 

d'informació que no són interoperables, de missatges desharmonitzats, 

de la falta de reglaments tècnics i d'un marc legal per compartir 

informació molt limitat. Els operadors individuals i les administracions 

recopilen dades dels vehicles de transport, de la seva mercaderia i els 

seus moviments, sense tenir els mitjans apropiats per compartir-les o 

desenvolupar serveis amb valor afegit. Fins i tot quan s'han desenvolupat 

iniciatives relacionades amb l'intercanvi d'informació, s'han dut a terme a 

un nivell sectorial i per diferents grups de parts interessades, sense que 

s'hagi produït una comunicació entre ells. Com a resultat, les normatives i 

els sistemes d'informació només es poden utilitzar amb finalitats 

específiques, en una part concreta de la cadena de subministrament i en 

determinades zones. Aquesta absència de comunicació entre els 

diferents sectors i maneres de transport provoca que es produeixin 

ineficiències en tot el sistema de transport, especialment en el transport 

de mercaderies". 

Per tant, les parts interessades sol·liciten que s'estableixin serveis 

centralitzats o "plataformes d'intercanvi de dades", en les quals els 

transportistes, els operadors de transport, els proveïdors de serveis i les 

autoritats públiques puguin compartir i accedir a la informació que 

necessitin amb facilitat, amb la finalitat d'optimitzar la seves operacions 

mentre que creen possibles serveis nous.

En aquest sentit, el projecte iFreightMED, que dóna suport als serveis 

intermodals des de la perspectiva dels corredors, ha obtingut unes 

crítiques similars en els seus Comitès Regionals i, per tant, recolza 

fermament el concepte dels Canals d'Informació dels Corredors.

El desenvolupament dels canals d'informació al llarg dels Corredors de la 

XTE-T (incloent els nodes), amb el finançament de la UE (és a dir, el 

Mecanisme Connectant Europa), permetria la sincronització de les 

inversions i la continuïtat i integració dels serveis. Els expedidors, els 

operadors de transport i les autoritats tindrien disponible, al llarg de tot 

el corredor, uns serveis centralitzats on podrien compartir i accedir amb 

facilitat a la informació que necessitin. En especial es tracta del 

desenvolupament d'un sistema electrònic de seguiment i supervisió 

porta a porta de la mercaderia per optimitzar els horaris i els fluxos de 

tràfic, així com per adaptar-se a les necessitats dels usuaris finals. 

Dins d'aquest marc, el projecte iFreightMED fa una crida a fer un 

seguiment de la "iniciativa i-Freight" per tot el Corredor del Mediterrani, 

amb la finalitat de "crear un marc apropiat que permeti seguir els 

productes en temps real, assegurar la fiabilitat intermodal i fomentar un 

transport de mercaderies net, que promogui:

• Un marc estàndard per a l'intercanvi d'informació sobre les 

mercaderies, que cobreixi totes les modalitats de transport i a totes les 

parts interessades.

• Un únic document de transport europeu per al transport de 

mercaderies, amb independència de la manera en que es desenvolupi i 

amb tot el suport legislatiu que sigui necessari.

• Una finestreta única (un punt d'accés únic) i serveis centralitzats per als 

procediments administratius de totes les modalitats..."

En aquest sentit, el projecte promou i fomenta el concepte de 

"mercaderia intel·ligent", és a dir, que es tingui coneixement dels 

productes, el seu context i la seva localització, a més de que estiguin 

connectats a una àmplia gamma de serveis d'informació, incloent un 

gran flux d'informació digital associada amb el flux físic dels productes.

Quant al transport marítim, i pels mateixos motius, la visió del projecte 

és similar a la de la "iniciativa i-Maritime de la UE", que promou la 

interoperabilitat i solucions simplificades per recolzar la cooperació, la 

interoperabilitat i la consistència entre els operadors de transport.

En aquest sentit, la posició del projecte iFreightMED està reforçada per 

la seva cooperació amb el projecte de les Autopistes del Mar WiderMos 

de la RTE-T, que se centra a connectar les Autopistes del Mar i la Xarxa 

Principal de Corredors de la RTE-T.

WiderMos té per objecte harmonitzar i estandarditzar els sistemes de 

supervisió i seguiment de les mercaderies, desenvolupant un Canal 

d'informació per als Corredors (anomenat Plataforma de Gestió dels 

Corredors), que funcioni com una finestreta única logística per als 

diferents participants de la cadena logística multimodal. WiderMos és la 

demostració de l'efectivitat que té una interoperabilitat millor 

estructurada entre les diferents modalitats, amb la finalitat de permetre 

una gestió dels enviaments sense interrupcions i una comunicació dins 

de la cadena de subministrament, per aconseguir avantatges específics 

com:

• Millorar l'eficàcia i la flexibilitat dels processos, la qualitat de la 

informació en temps real i del seguiment de la mercaderia, reduint així 

els costos administratius i els errors de procediment.

• Millorar la integració i l'intercanvi d'informació entre els diferents 

participants de la cadena logística.

• Incrementar la visibilitat i predictibilitat durant tota la cadena de 

transport - Promoure reduccions en els costos de producció/estoc, així 

com en logística, oferint d'aquesta manera solucions de transport 

multimodals optimitzades. 

• Millorar la transparència de la seguratat i la fiabilitat, oferint així serveis 

estandarditzats amb personal qualificat.

• Proporcionar serveis de suport informàtic per assegurar la 

interoperabilitat i per posar en marxa procediments i mecanismes 

d'intercanvi de dades estàndard.  

A més dels beneficis generals descrits anteriorment, a continuació es 

descriuen alguns dels avantatges que ofereix el sistema WiderMos a les 

empreses:

• Ofereix serveis nous i millors a les empreses, amb la finalitat d'aju-

dar-les a utilitzar economies d'escala per ser més competitives operacio-

nalment i finançera.

• Augmenta la visibilitat a altres models de negoci en els nodes logístics.

• Fomenta serveis porta a porta a empreses de nodes logístics.

• Augmenta l'ús de transports multimodals, per aprofitar els seus avan-

tatges com ara la seva gran capacitat de transport a baix cost per unitat.

• Aborda assumptes de logística inversa, com la tornada al punt d'origen 

amb càrrega sense cost, per mitjà de la consolidació de la demanda de 

mercaderia a través de les finestretes úniques.

• Millor ús dels vehicles i major factor de càrrega.

• Dades de millor qualitat i menys costos administratius per a les Pimes.

• Sincronització millorada del tràfic de mercaderies a través de ports, 

carreteres i infraestructures ferroviàries (sincromodalitat)

• Augmenta la velocitat de transport de la mercaderia, redueix els costos 

i millora l'eficiència del negoci.

• Simplifica els fluxos d'informació.

• Minimitza els costos reduint els retards.

• Despatx i aprovació de les mercaderies més ràpids.

• Ús dels recursos més eficient i efectiu.

• Crea incentius per a la innovació, reconeixent el paper específic de les 

tecnologies de la informació en aquest context.

• Millora les competències relacionades amb l'aplicació de tecnologies 

innovadores.

En la part final de l'anàlisi, també hem de ressaltar que els nous progres-

sos no han d'estar basats únicament en models i tecnologies que puguin 

estar obsolets. De la mateixa manera que les comunicacions amb les 

administracions públiques es basen en els sistemes d'Intercanvi Electrò-

nic de Dades (el concepte IED ve dels anys 80, però s'utilitza en l'actuali-

tat), el mateix s'aplica als conceptes com la idea de finestretes úniques o 

serveis centralitzats. En aquest sentit, el projecte recolza que l'harmonit-

zació i estandardització s'han de dur a terme al costat del progrés 

informàtic, evitant d'aquesta manera el risc d'harmonitzar i estandardit-

zar sistemes que estiguin tecnològicament obsolets.

Autors: F. Montarasi i A. Picco (Autoritat Portuària de l'Spezia

diferents corredors, per tal d’evitar discontinuïtats i d’afegir retards a les 

cadenes modals multimodals.

La pròpia competitivitat del mercat únic europeu requereix d’un 

funcionament eficient del conjunt de Corredors Ferroviaris de 

Mercaderies (RFC), de manera que constitueixin una veritable xarxa i no 

un patchwork. Aquesta lògica, que des de la Comissió Euroepa s’ha 

defensat amb fermesa per a la definició infraestructural dels Corredors 

de la Xarxa Bàsica transeuropea, cal aplicar-la també en termes 

operatius als RFC. 

El transport multimodal només tindrà oportunitats de fer créixer la seva 

quota de mercat si la gestió interna a nivell de cada Corredor Ferroviari 

de Mercaderies (RFC) és eficient i si els diferents RFC són capaços 

d’interactuar entre si amb eficàcia, eficiència i transparència.

En aquest mateix sentit, el projecte iFreightMED ha permès contrastar la 

utilitat dels Comitès de Serveis Multimodals (CSM) amb enfocament 

regional com a eina per apropar el punt de vista dels usuaris finals a 

través dels canals oberts de participació i governança tant de la Xarxa 

Transeuropea de Transport (TEN-T) com dels RFC.

Perquè justament el treball coordinat entre els diferents actors implicats 

a nivell local és el que caracteritza els Comitès de Serveis Multimodals 

(CSM), i aquesta feina en comú i el seu paper de facilitador neutral són 

els que els legitimen com a interlocutors de les diferents instàncies 

europees en el desplegament i seguiment de la política comuna de 

transports.

Així, les bones pràctiques i les lliçons apreses pels Comitès de Serveis 

Multimodals (CSM) en el desenvolupament de les seves activitats han de 

ser un instrument més que alimenti la progressiva evolució de cada 

Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) cap a la prestació de serveis 

de transport internacional sense discontinuïtats, sostenibles i 

competitius.

Autor: C. Bardají (Cambra de Comerç de Barcelona) 

Enfortir les relacions, la 
cooperació i la comunicació 
entre els Corredors Ferroviaris 
de Mercaderies europeus, a 
través de la incorporació de 
solucions tecnològiques comu- 
nes que permetin l'intercanvi 
mutu d'informació i dades.

La gestió de la logística és una matèria complexa que requereix, molts 

cops, de la interacció de nombrosos actors. Entenem que molts dels 

problemes existents en els Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) 

europeus són comuns i, per tant, podrien resoldre’s també de forma 

comuna.

Per això apostem per l’enfortiment de les relacions, la cooperació i la 

comunicacions entre aquests corredors, posant especial èmfasi en la 

incorporació de solucions tecnològiques universals que permetin 

l’intercanvi d’informació i dades, la realització unificada de peticions i 

l’execució de procediments logístics. A més, la tecnologia permet el 

desenvolupament electrònic d’aquestes accions de forma segura i 

confidencial.

Per tant, cal desenvolupar eines que permetin realitzar aquestes accions, 

que estiguin disponibles a la xarxa de manera que siguin accessibles per a 

qualsevol actor logístic, que donin suport a les finestretes úniques de 

cadascun dels Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) i que puguin 

evolucionar cap a una finestreta única del conjunt de la xarxa en un 

horitzó de temps raonable.

De fet, una de les constatacions destacades del projecte iFreightMED ha 

estat que, tot i agrupar socis ubicats al llarg del Corredor Mediterrani o 

RFC6, els serveis multimodals identificats com a iniciatives pilot a l’hora 

d’analitzar les oportunitats de mercat més interessants responen de 

forma majoritària a configuracions nord – sud més que no pas est – oest, 

anant més enllà de l’àmbit d’influència propi del RFC6.

En conseqüència, l’establiment d’estructures de governança i d’eines de 

gestió compartides al llarg d’un Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) 

és necessari però no suficient per donar resposta a les necessitats 

logístiques que planteja la demanda, és a dir, els carregadors, els 

operadors logístics i els transportistes. 

La realitat és que bona part dels fluxos internacionals de transport 

multimodal de mercaderies s’encaminen a través de diversos corredors 

des de que surten del seu origen i fins que arriben a la seva destinació. 

Per això resulta tan important la comunicació i la coordinació entre els 
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Promoció d'un sistema 
electrònic de seguiment i de 
traçabilitat de la càrrega que 
permeti la integració de que 
permeti la integració de forma 
simplificada de diferents 
operacions en la cadena 
logística (eFreight).

"El transport es caracteritza per comptar amb una àmplia varietat de 

participants i amb un mosaic d'enfocaments cap a la digitalització, fet 

que dificulta la reutilització de les dades d'una modalitat a una altra i 

entre països, a més d'obstaculitzar el desenvolupament d'aplicacions i 

serveis multimodals digitals nous i fiables". DOCUMENT DE TREBALL DE 

LA COMISSIÓ - Una estratègia per al mercat únic digital d'Europa - 

Anàlisi i proves - {COM(2015) 192 final}

En concret,  "el transport segueix sent víctima d'un llegat de sistemes 

d'informació que no són interoperables, de missatges desharmonitzats, 

de la falta de reglaments tècnics i d'un marc legal per compartir 

informació molt limitat. Els operadors individuals i les administracions 

recopilen dades dels vehicles de transport, de la seva mercaderia i els 

seus moviments, sense tenir els mitjans apropiats per compartir-les o 

desenvolupar serveis amb valor afegit. Fins i tot quan s'han desenvolupat 

iniciatives relacionades amb l'intercanvi d'informació, s'han dut a terme a 

un nivell sectorial i per diferents grups de parts interessades, sense que 

s'hagi produït una comunicació entre ells. Com a resultat, les normatives i 

els sistemes d'informació només es poden utilitzar amb finalitats 

específiques, en una part concreta de la cadena de subministrament i en 

determinades zones. Aquesta absència de comunicació entre els 

diferents sectors i maneres de transport provoca que es produeixin 

ineficiències en tot el sistema de transport, especialment en el transport 

de mercaderies". 

Per tant, les parts interessades sol·liciten que s'estableixin serveis 

centralitzats o "plataformes d'intercanvi de dades", en les quals els 

transportistes, els operadors de transport, els proveïdors de serveis i les 

autoritats públiques puguin compartir i accedir a la informació que 

necessitin amb facilitat, amb la finalitat d'optimitzar la seves operacions 

mentre que creen possibles serveis nous.

En aquest sentit, el projecte iFreightMED, que dóna suport als serveis 

intermodals des de la perspectiva dels corredors, ha obtingut unes 

crítiques similars en els seus Comitès Regionals i, per tant, recolza 

fermament el concepte dels Canals d'Informació dels Corredors.

El desenvolupament dels canals d'informació al llarg dels Corredors de la 

XTE-T (incloent els nodes), amb el finançament de la UE (és a dir, el 

Mecanisme Connectant Europa), permetria la sincronització de les 

inversions i la continuïtat i integració dels serveis. Els expedidors, els 

operadors de transport i les autoritats tindrien disponible, al llarg de tot 

el corredor, uns serveis centralitzats on podrien compartir i accedir amb 

facilitat a la informació que necessitin. En especial es tracta del 

desenvolupament d'un sistema electrònic de seguiment i supervisió 

porta a porta de la mercaderia per optimitzar els horaris i els fluxos de 

tràfic, així com per adaptar-se a les necessitats dels usuaris finals. 

Dins d'aquest marc, el projecte iFreightMED fa una crida a fer un 

seguiment de la "iniciativa i-Freight" per tot el Corredor del Mediterrani, 

amb la finalitat de "crear un marc apropiat que permeti seguir els 

productes en temps real, assegurar la fiabilitat intermodal i fomentar un 

transport de mercaderies net, que promogui:

• Un marc estàndard per a l'intercanvi d'informació sobre les 

mercaderies, que cobreixi totes les modalitats de transport i a totes les 

parts interessades.

• Un únic document de transport europeu per al transport de 

mercaderies, amb independència de la manera en que es desenvolupi i 

amb tot el suport legislatiu que sigui necessari.

• Una finestreta única (un punt d'accés únic) i serveis centralitzats per als 

procediments administratius de totes les modalitats..."

En aquest sentit, el projecte promou i fomenta el concepte de 

"mercaderia intel·ligent", és a dir, que es tingui coneixement dels 

productes, el seu context i la seva localització, a més de que estiguin 

connectats a una àmplia gamma de serveis d'informació, incloent un 

gran flux d'informació digital associada amb el flux físic dels productes.

Quant al transport marítim, i pels mateixos motius, la visió del projecte 

és similar a la de la "iniciativa i-Maritime de la UE", que promou la 

interoperabilitat i solucions simplificades per recolzar la cooperació, la 

interoperabilitat i la consistència entre els operadors de transport.

En aquest sentit, la posició del projecte iFreightMED està reforçada per 

la seva cooperació amb el projecte de les Autopistes del Mar WiderMos 

de la RTE-T, que se centra a connectar les Autopistes del Mar i la Xarxa 

Principal de Corredors de la RTE-T.

WiderMos té per objecte harmonitzar i estandarditzar els sistemes de 

supervisió i seguiment de les mercaderies, desenvolupant un Canal 

d'informació per als Corredors (anomenat Plataforma de Gestió dels 

Corredors), que funcioni com una finestreta única logística per als 

diferents participants de la cadena logística multimodal. WiderMos és la 

demostració de l'efectivitat que té una interoperabilitat millor 

estructurada entre les diferents modalitats, amb la finalitat de permetre 

una gestió dels enviaments sense interrupcions i una comunicació dins 

de la cadena de subministrament, per aconseguir avantatges específics 

com:

• Millorar l'eficàcia i la flexibilitat dels processos, la qualitat de la 

informació en temps real i del seguiment de la mercaderia, reduint així 

els costos administratius i els errors de procediment.

• Millorar la integració i l'intercanvi d'informació entre els diferents 

participants de la cadena logística.

• Incrementar la visibilitat i predictibilitat durant tota la cadena de 

transport - Promoure reduccions en els costos de producció/estoc, així 

com en logística, oferint d'aquesta manera solucions de transport 

multimodals optimitzades. 

• Millorar la transparència de la seguratat i la fiabilitat, oferint així serveis 

estandarditzats amb personal qualificat.

• Proporcionar serveis de suport informàtic per assegurar la 

interoperabilitat i per posar en marxa procediments i mecanismes 

d'intercanvi de dades estàndard.  

A més dels beneficis generals descrits anteriorment, a continuació es 

descriuen alguns dels avantatges que ofereix el sistema WiderMos a les 

empreses:

• Ofereix serveis nous i millors a les empreses, amb la finalitat d'aju-

dar-les a utilitzar economies d'escala per ser més competitives operacio-

nalment i finançera.

• Augmenta la visibilitat a altres models de negoci en els nodes logístics.

• Fomenta serveis porta a porta a empreses de nodes logístics.

• Augmenta l'ús de transports multimodals, per aprofitar els seus avan-

tatges com ara la seva gran capacitat de transport a baix cost per unitat.

• Aborda assumptes de logística inversa, com la tornada al punt d'origen 

amb càrrega sense cost, per mitjà de la consolidació de la demanda de 

mercaderia a través de les finestretes úniques.

• Millor ús dels vehicles i major factor de càrrega.

• Dades de millor qualitat i menys costos administratius per a les Pimes.

• Sincronització millorada del tràfic de mercaderies a través de ports, 

carreteres i infraestructures ferroviàries (sincromodalitat)

• Augmenta la velocitat de transport de la mercaderia, redueix els costos 

i millora l'eficiència del negoci.

• Simplifica els fluxos d'informació.

• Minimitza els costos reduint els retards.

• Despatx i aprovació de les mercaderies més ràpids.

• Ús dels recursos més eficient i efectiu.

• Crea incentius per a la innovació, reconeixent el paper específic de les 

tecnologies de la informació en aquest context.

• Millora les competències relacionades amb l'aplicació de tecnologies 

innovadores.

En la part final de l'anàlisi, també hem de ressaltar que els nous progres-

sos no han d'estar basats únicament en models i tecnologies que puguin 

estar obsolets. De la mateixa manera que les comunicacions amb les 

administracions públiques es basen en els sistemes d'Intercanvi Electrò-

nic de Dades (el concepte IED ve dels anys 80, però s'utilitza en l'actuali-

tat), el mateix s'aplica als conceptes com la idea de finestretes úniques o 

serveis centralitzats. En aquest sentit, el projecte recolza que l'harmonit-

zació i estandardització s'han de dur a terme al costat del progrés 

informàtic, evitant d'aquesta manera el risc d'harmonitzar i estandardit-

zar sistemes que estiguin tecnològicament obsolets.

Autors: F. Montarasi i A. Picco (Autoritat Portuària de l'Spezia

Requerir que la propera revisió 
del Llibre Blanc del Transport 
incorpori una iniciativa específica 
sobre el transport multimodal, de 
mercaderies, que eviti la actual 
dispersió d’acords, convencions, 
regles i documents de transport 
sectorial, i que el reguli de forma 
global.

En l’actualitat el Transport Multimodal és una prioritat en les 

estratègies definides per la Unió Europea en matèria de transport de 

mercaderies, i així queda reflectit en documents de referència com el 

Llibre Blanc del Transport “Towards a Single European Transport 

Area” que té com a objectiu aconseguir la creació d’una xarxa 

d’infraestructures de transport eficient, interoperable i integrat a l’any 

2050.

Una de les incerteses del Transport Multimodal, que s’accentua si es vol 

desenvolupar un nou servei, es troba en la seva gestió, quan es vol 

concretar una ruta multimodal planificada i cal fer front a múltiples 

acords, convencions, reglamentacions i documents de caràcter sectorial, 

tant amb caràcter regulador com administratiu.

Aquest fet comporta la necessitat de diferents tràmits administratius on 

es requereix, diferent informació, diferents interlocutors, diferents 

formats de suport (paper i/o electrònic), diferents terminis, etc., així 

com el coneixement de les diferents regulacions i normatives dels 

països que es travessa encara que es faci sense canviar el mitjà de 

transport.

Aquesta situació, per una part, obliga als diferents actors de la cadena 

logística a conèixer, tenir en compte i integrar les particularitats de cada 

mode de transport en les condicions finals dels serveis de transport a 

negociar amb el client, augmentant el grau d’inseguretat i risc que fa 

d’element dissuasiu en la promoció de nous serveis i dilueix la 

responsabilitat en cada tram de transport.

Així una mateixa mercaderia té diferent valor per les assegurances i 

depèn del moment del transport i, per tant, amb diferents responsables 

que no proporcionen un interlocutor clar per resoldre eventualitats.

Per aquest motiu es proposa, com a eix prioritari, la creació d’un Marc 

de Referència comú i de nivell europeu per al Transport Multimodal de 

mercaderies que inclogui els diferents modes de transport, de manera 

que n’identifiqui, estructuri i, si és possible, unifiqui la documentació de 

referència.

En aquest sentit, el projecte iFreightMED ha fet arribar aquesta 

demanda a la Comissió Europea a través de la consulta pública 11 oberta 

per tal de recollir diferents punts de vista i suggeriment per la 

reorientació de l’estratègia en la revisió intermèdia del Llibre Blanc del 

Transport de 2011.

Autora: R. Lamas (Comitè Català) 
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diferents corredors, per tal d’evitar discontinuïtats i d’afegir retards a les 

cadenes modals multimodals.

La pròpia competitivitat del mercat únic europeu requereix d’un 

funcionament eficient del conjunt de Corredors Ferroviaris de 

Mercaderies (RFC), de manera que constitueixin una veritable xarxa i no 

un patchwork. Aquesta lògica, que des de la Comissió Euroepa s’ha 

defensat amb fermesa per a la definició infraestructural dels Corredors 

de la Xarxa Bàsica transeuropea, cal aplicar-la també en termes 

operatius als RFC. 

El transport multimodal només tindrà oportunitats de fer créixer la seva 

quota de mercat si la gestió interna a nivell de cada Corredor Ferroviari 

de Mercaderies (RFC) és eficient i si els diferents RFC són capaços 

d’interactuar entre si amb eficàcia, eficiència i transparència.

En aquest mateix sentit, el projecte iFreightMED ha permès contrastar la 

utilitat dels Comitès de Serveis Multimodals (CSM) amb enfocament 

regional com a eina per apropar el punt de vista dels usuaris finals a 

través dels canals oberts de participació i governança tant de la Xarxa 

Transeuropea de Transport (TEN-T) com dels RFC.

Perquè justament el treball coordinat entre els diferents actors implicats 

a nivell local és el que caracteritza els Comitès de Serveis Multimodals 

(CSM), i aquesta feina en comú i el seu paper de facilitador neutral són 

els que els legitimen com a interlocutors de les diferents instàncies 

europees en el desplegament i seguiment de la política comuna de 

transports.

Així, les bones pràctiques i les lliçons apreses pels Comitès de Serveis 

Multimodals (CSM) en el desenvolupament de les seves activitats han de 

ser un instrument més que alimenti la progressiva evolució de cada 

Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) cap a la prestació de serveis 

de transport internacional sense discontinuïtats, sostenibles i 

competitius.

Autor: C. Bardají (Cambra de Comerç de Barcelona) 

Enfortir les relacions, la 
cooperació i la comunicació 
entre els Corredors Ferroviaris 
de Mercaderies europeus, a 
través de la incorporació de 
solucions tecnològiques comu- 
nes que permetin l'intercanvi 
mutu d'informació i dades.

La gestió de la logística és una matèria complexa que requereix, molts 

cops, de la interacció de nombrosos actors. Entenem que molts dels 

problemes existents en els Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) 

europeus són comuns i, per tant, podrien resoldre’s també de forma 

comuna.

Per això apostem per l’enfortiment de les relacions, la cooperació i la 

comunicacions entre aquests corredors, posant especial èmfasi en la 

incorporació de solucions tecnològiques universals que permetin 

l’intercanvi d’informació i dades, la realització unificada de peticions i 

l’execució de procediments logístics. A més, la tecnologia permet el 

desenvolupament electrònic d’aquestes accions de forma segura i 

confidencial.

Per tant, cal desenvolupar eines que permetin realitzar aquestes accions, 

que estiguin disponibles a la xarxa de manera que siguin accessibles per a 

qualsevol actor logístic, que donin suport a les finestretes úniques de 

cadascun dels Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) i que puguin 

evolucionar cap a una finestreta única del conjunt de la xarxa en un 

horitzó de temps raonable.

De fet, una de les constatacions destacades del projecte iFreightMED ha 

estat que, tot i agrupar socis ubicats al llarg del Corredor Mediterrani o 

RFC6, els serveis multimodals identificats com a iniciatives pilot a l’hora 

d’analitzar les oportunitats de mercat més interessants responen de 

forma majoritària a configuracions nord – sud més que no pas est – oest, 

anant més enllà de l’àmbit d’influència propi del RFC6.

En conseqüència, l’establiment d’estructures de governança i d’eines de 

gestió compartides al llarg d’un Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) 

és necessari però no suficient per donar resposta a les necessitats 

logístiques que planteja la demanda, és a dir, els carregadors, els 

operadors logístics i els transportistes. 

La realitat és que bona part dels fluxos internacionals de transport 

multimodal de mercaderies s’encaminen a través de diversos corredors 

des de que surten del seu origen i fins que arriben a la seva destinació. 

Per això resulta tan important la comunicació i la coordinació entre els 
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Promoció d'un sistema 
electrònic de seguiment i de 
traçabilitat de la càrrega que 
permeti la integració de que 
permeti la integració de forma 
simplificada de diferents 
operacions en la cadena 
logística (eFreight).

"El transport es caracteritza per comptar amb una àmplia varietat de 

participants i amb un mosaic d'enfocaments cap a la digitalització, fet 

que dificulta la reutilització de les dades d'una modalitat a una altra i 

entre països, a més d'obstaculitzar el desenvolupament d'aplicacions i 

serveis multimodals digitals nous i fiables". DOCUMENT DE TREBALL DE 

LA COMISSIÓ - Una estratègia per al mercat únic digital d'Europa - 

Anàlisi i proves - {COM(2015) 192 final}

En concret,  "el transport segueix sent víctima d'un llegat de sistemes 

d'informació que no són interoperables, de missatges desharmonitzats, 

de la falta de reglaments tècnics i d'un marc legal per compartir 

informació molt limitat. Els operadors individuals i les administracions 

recopilen dades dels vehicles de transport, de la seva mercaderia i els 

seus moviments, sense tenir els mitjans apropiats per compartir-les o 

desenvolupar serveis amb valor afegit. Fins i tot quan s'han desenvolupat 

iniciatives relacionades amb l'intercanvi d'informació, s'han dut a terme a 

un nivell sectorial i per diferents grups de parts interessades, sense que 

s'hagi produït una comunicació entre ells. Com a resultat, les normatives i 

els sistemes d'informació només es poden utilitzar amb finalitats 

específiques, en una part concreta de la cadena de subministrament i en 

determinades zones. Aquesta absència de comunicació entre els 

diferents sectors i maneres de transport provoca que es produeixin 

ineficiències en tot el sistema de transport, especialment en el transport 

de mercaderies". 

Per tant, les parts interessades sol·liciten que s'estableixin serveis 

centralitzats o "plataformes d'intercanvi de dades", en les quals els 

transportistes, els operadors de transport, els proveïdors de serveis i les 

autoritats públiques puguin compartir i accedir a la informació que 

necessitin amb facilitat, amb la finalitat d'optimitzar la seves operacions 

mentre que creen possibles serveis nous.

En aquest sentit, el projecte iFreightMED, que dóna suport als serveis 

intermodals des de la perspectiva dels corredors, ha obtingut unes 

crítiques similars en els seus Comitès Regionals i, per tant, recolza 

fermament el concepte dels Canals d'Informació dels Corredors.

El desenvolupament dels canals d'informació al llarg dels Corredors de la 

XTE-T (incloent els nodes), amb el finançament de la UE (és a dir, el 

Mecanisme Connectant Europa), permetria la sincronització de les 

inversions i la continuïtat i integració dels serveis. Els expedidors, els 

operadors de transport i les autoritats tindrien disponible, al llarg de tot 

el corredor, uns serveis centralitzats on podrien compartir i accedir amb 

facilitat a la informació que necessitin. En especial es tracta del 

desenvolupament d'un sistema electrònic de seguiment i supervisió 

porta a porta de la mercaderia per optimitzar els horaris i els fluxos de 

tràfic, així com per adaptar-se a les necessitats dels usuaris finals. 

Dins d'aquest marc, el projecte iFreightMED fa una crida a fer un 

seguiment de la "iniciativa i-Freight" per tot el Corredor del Mediterrani, 

amb la finalitat de "crear un marc apropiat que permeti seguir els 

productes en temps real, assegurar la fiabilitat intermodal i fomentar un 

transport de mercaderies net, que promogui:

• Un marc estàndard per a l'intercanvi d'informació sobre les 

mercaderies, que cobreixi totes les modalitats de transport i a totes les 

parts interessades.

• Un únic document de transport europeu per al transport de 

mercaderies, amb independència de la manera en que es desenvolupi i 

amb tot el suport legislatiu que sigui necessari.

• Una finestreta única (un punt d'accés únic) i serveis centralitzats per als 

procediments administratius de totes les modalitats..."

En aquest sentit, el projecte promou i fomenta el concepte de 

"mercaderia intel·ligent", és a dir, que es tingui coneixement dels 

productes, el seu context i la seva localització, a més de que estiguin 

connectats a una àmplia gamma de serveis d'informació, incloent un 

gran flux d'informació digital associada amb el flux físic dels productes.

Quant al transport marítim, i pels mateixos motius, la visió del projecte 

és similar a la de la "iniciativa i-Maritime de la UE", que promou la 

interoperabilitat i solucions simplificades per recolzar la cooperació, la 

interoperabilitat i la consistència entre els operadors de transport.

En aquest sentit, la posició del projecte iFreightMED està reforçada per 

la seva cooperació amb el projecte de les Autopistes del Mar WiderMos 

de la RTE-T, que se centra a connectar les Autopistes del Mar i la Xarxa 

Principal de Corredors de la RTE-T.

WiderMos té per objecte harmonitzar i estandarditzar els sistemes de 

supervisió i seguiment de les mercaderies, desenvolupant un Canal 

d'informació per als Corredors (anomenat Plataforma de Gestió dels 

Corredors), que funcioni com una finestreta única logística per als 

diferents participants de la cadena logística multimodal. WiderMos és la 

demostració de l'efectivitat que té una interoperabilitat millor 

estructurada entre les diferents modalitats, amb la finalitat de permetre 

una gestió dels enviaments sense interrupcions i una comunicació dins 

de la cadena de subministrament, per aconseguir avantatges específics 

com:

• Millorar l'eficàcia i la flexibilitat dels processos, la qualitat de la 

informació en temps real i del seguiment de la mercaderia, reduint així 

els costos administratius i els errors de procediment.

• Millorar la integració i l'intercanvi d'informació entre els diferents 

participants de la cadena logística.

• Incrementar la visibilitat i predictibilitat durant tota la cadena de 

transport - Promoure reduccions en els costos de producció/estoc, així 

com en logística, oferint d'aquesta manera solucions de transport 

multimodals optimitzades. 

• Millorar la transparència de la seguratat i la fiabilitat, oferint així serveis 

estandarditzats amb personal qualificat.

• Proporcionar serveis de suport informàtic per assegurar la 

interoperabilitat i per posar en marxa procediments i mecanismes 

d'intercanvi de dades estàndard.  

A més dels beneficis generals descrits anteriorment, a continuació es 

descriuen alguns dels avantatges que ofereix el sistema WiderMos a les 

empreses:

• Ofereix serveis nous i millors a les empreses, amb la finalitat d'aju-

dar-les a utilitzar economies d'escala per ser més competitives operacio-

nalment i finançera.

• Augmenta la visibilitat a altres models de negoci en els nodes logístics.

• Fomenta serveis porta a porta a empreses de nodes logístics.

• Augmenta l'ús de transports multimodals, per aprofitar els seus avan-

tatges com ara la seva gran capacitat de transport a baix cost per unitat.

• Aborda assumptes de logística inversa, com la tornada al punt d'origen 

amb càrrega sense cost, per mitjà de la consolidació de la demanda de 

mercaderia a través de les finestretes úniques.

• Millor ús dels vehicles i major factor de càrrega.

• Dades de millor qualitat i menys costos administratius per a les Pimes.

• Sincronització millorada del tràfic de mercaderies a través de ports, 

carreteres i infraestructures ferroviàries (sincromodalitat)

• Augmenta la velocitat de transport de la mercaderia, redueix els costos 

i millora l'eficiència del negoci.

• Simplifica els fluxos d'informació.

• Minimitza els costos reduint els retards.

• Despatx i aprovació de les mercaderies més ràpids.

• Ús dels recursos més eficient i efectiu.

• Crea incentius per a la innovació, reconeixent el paper específic de les 

tecnologies de la informació en aquest context.

• Millora les competències relacionades amb l'aplicació de tecnologies 

innovadores.

En la part final de l'anàlisi, també hem de ressaltar que els nous progres-

sos no han d'estar basats únicament en models i tecnologies que puguin 

estar obsolets. De la mateixa manera que les comunicacions amb les 

administracions públiques es basen en els sistemes d'Intercanvi Electrò-

nic de Dades (el concepte IED ve dels anys 80, però s'utilitza en l'actuali-

tat), el mateix s'aplica als conceptes com la idea de finestretes úniques o 

serveis centralitzats. En aquest sentit, el projecte recolza que l'harmonit-

zació i estandardització s'han de dur a terme al costat del progrés 

informàtic, evitant d'aquesta manera el risc d'harmonitzar i estandardit-

zar sistemes que estiguin tecnològicament obsolets.

Autors: F. Montarasi i A. Picco (Autoritat Portuària de l'Spezia
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En l’actualitat el Transport Multimodal és una prioritat en les 

estratègies definides per la Unió Europea en matèria de transport de 

mercaderies, i així queda reflectit en documents de referència com el 

Llibre Blanc del Transport “Towards a Single European Transport 

Area” que té com a objectiu aconseguir la creació d’una xarxa 

d’infraestructures de transport eficient, interoperable i integrat a l’any 

2050.

Una de les incerteses del Transport Multimodal, que s’accentua si es vol 

desenvolupar un nou servei, es troba en la seva gestió, quan es vol 

concretar una ruta multimodal planificada i cal fer front a múltiples 

acords, convencions, reglamentacions i documents de caràcter sectorial, 

tant amb caràcter regulador com administratiu.

Aquest fet comporta la necessitat de diferents tràmits administratius on 

es requereix, diferent informació, diferents interlocutors, diferents 

formats de suport (paper i/o electrònic), diferents terminis, etc., així 

com el coneixement de les diferents regulacions i normatives dels 

països que es travessa encara que es faci sense canviar el mitjà de 

transport.

Aquesta situació, per una part, obliga als diferents actors de la cadena 

logística a conèixer, tenir en compte i integrar les particularitats de cada 

mode de transport en les condicions finals dels serveis de transport a 

negociar amb el client, augmentant el grau d’inseguretat i risc que fa 

d’element dissuasiu en la promoció de nous serveis i dilueix la 

responsabilitat en cada tram de transport.

Així una mateixa mercaderia té diferent valor per les assegurances i 

depèn del moment del transport i, per tant, amb diferents responsables 

que no proporcionen un interlocutor clar per resoldre eventualitats.

Per aquest motiu es proposa, com a eix prioritari, la creació d’un Marc 

de Referència comú i de nivell europeu per al Transport Multimodal de 

mercaderies que inclogui els diferents modes de transport, de manera 

que n’identifiqui, estructuri i, si és possible, unifiqui la documentació de 

referència.

En aquest sentit, el projecte iFreightMED ha fet arribar aquesta 

demanda a la Comissió Europea a través de la consulta pública 11 oberta 

per tal de recollir diferents punts de vista i suggeriment per la 

reorientació de l’estratègia en la revisió intermèdia del Llibre Blanc del 

Transport de 2011.
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diferents corredors, per tal d’evitar discontinuïtats i d’afegir retards a les 

cadenes modals multimodals.

La pròpia competitivitat del mercat únic europeu requereix d’un 

funcionament eficient del conjunt de Corredors Ferroviaris de 

Mercaderies (RFC), de manera que constitueixin una veritable xarxa i no 

un patchwork. Aquesta lògica, que des de la Comissió Euroepa s’ha 

defensat amb fermesa per a la definició infraestructural dels Corredors 

de la Xarxa Bàsica transeuropea, cal aplicar-la també en termes 

operatius als RFC. 

El transport multimodal només tindrà oportunitats de fer créixer la seva 

quota de mercat si la gestió interna a nivell de cada Corredor Ferroviari 

de Mercaderies (RFC) és eficient i si els diferents RFC són capaços 

d’interactuar entre si amb eficàcia, eficiència i transparència.

En aquest mateix sentit, el projecte iFreightMED ha permès contrastar la 

utilitat dels Comitès de Serveis Multimodals (CSM) amb enfocament 

regional com a eina per apropar el punt de vista dels usuaris finals a 

través dels canals oberts de participació i governança tant de la Xarxa 

Transeuropea de Transport (TEN-T) com dels RFC.

Perquè justament el treball coordinat entre els diferents actors implicats 

a nivell local és el que caracteritza els Comitès de Serveis Multimodals 

(CSM), i aquesta feina en comú i el seu paper de facilitador neutral són 

els que els legitimen com a interlocutors de les diferents instàncies 

europees en el desplegament i seguiment de la política comuna de 

transports.

Així, les bones pràctiques i les lliçons apreses pels Comitès de Serveis 

Multimodals (CSM) en el desenvolupament de les seves activitats han de 

ser un instrument més que alimenti la progressiva evolució de cada 

Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) cap a la prestació de serveis 

de transport internacional sense discontinuïtats, sostenibles i 

competitius.

Autor: C. Bardají (Cambra de Comerç de Barcelona) 
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La gestió de la logística és una matèria complexa que requereix, molts 

cops, de la interacció de nombrosos actors. Entenem que molts dels 

problemes existents en els Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) 

europeus són comuns i, per tant, podrien resoldre’s també de forma 

comuna.

Per això apostem per l’enfortiment de les relacions, la cooperació i la 

comunicacions entre aquests corredors, posant especial èmfasi en la 

incorporació de solucions tecnològiques universals que permetin 

l’intercanvi d’informació i dades, la realització unificada de peticions i 

l’execució de procediments logístics. A més, la tecnologia permet el 

desenvolupament electrònic d’aquestes accions de forma segura i 

confidencial.

Per tant, cal desenvolupar eines que permetin realitzar aquestes accions, 

que estiguin disponibles a la xarxa de manera que siguin accessibles per a 

qualsevol actor logístic, que donin suport a les finestretes úniques de 

cadascun dels Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) i que puguin 

evolucionar cap a una finestreta única del conjunt de la xarxa en un 

horitzó de temps raonable.

De fet, una de les constatacions destacades del projecte iFreightMED ha 

estat que, tot i agrupar socis ubicats al llarg del Corredor Mediterrani o 

RFC6, els serveis multimodals identificats com a iniciatives pilot a l’hora 

d’analitzar les oportunitats de mercat més interessants responen de 

forma majoritària a configuracions nord – sud més que no pas est – oest, 

anant més enllà de l’àmbit d’influència propi del RFC6.

En conseqüència, l’establiment d’estructures de governança i d’eines de 

gestió compartides al llarg d’un Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) 

és necessari però no suficient per donar resposta a les necessitats 

logístiques que planteja la demanda, és a dir, els carregadors, els 

operadors logístics i els transportistes. 

La realitat és que bona part dels fluxos internacionals de transport 

multimodal de mercaderies s’encaminen a través de diversos corredors 

des de que surten del seu origen i fins que arriben a la seva destinació. 

Per això resulta tan important la comunicació i la coordinació entre els 
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permeti la integració de forma 
simplificada de diferents 
operacions en la cadena 
logística (eFreight).

"El transport es caracteritza per comptar amb una àmplia varietat de 

participants i amb un mosaic d'enfocaments cap a la digitalització, fet 

que dificulta la reutilització de les dades d'una modalitat a una altra i 

entre països, a més d'obstaculitzar el desenvolupament d'aplicacions i 

serveis multimodals digitals nous i fiables". DOCUMENT DE TREBALL DE 

LA COMISSIÓ - Una estratègia per al mercat únic digital d'Europa - 

Anàlisi i proves - {COM(2015) 192 final}

En concret,  "el transport segueix sent víctima d'un llegat de sistemes 

d'informació que no són interoperables, de missatges desharmonitzats, 

de la falta de reglaments tècnics i d'un marc legal per compartir 

informació molt limitat. Els operadors individuals i les administracions 

recopilen dades dels vehicles de transport, de la seva mercaderia i els 

seus moviments, sense tenir els mitjans apropiats per compartir-les o 

desenvolupar serveis amb valor afegit. Fins i tot quan s'han desenvolupat 

iniciatives relacionades amb l'intercanvi d'informació, s'han dut a terme a 

un nivell sectorial i per diferents grups de parts interessades, sense que 

s'hagi produït una comunicació entre ells. Com a resultat, les normatives i 

els sistemes d'informació només es poden utilitzar amb finalitats 

específiques, en una part concreta de la cadena de subministrament i en 

determinades zones. Aquesta absència de comunicació entre els 

diferents sectors i maneres de transport provoca que es produeixin 

ineficiències en tot el sistema de transport, especialment en el transport 

de mercaderies". 

Per tant, les parts interessades sol·liciten que s'estableixin serveis 

centralitzats o "plataformes d'intercanvi de dades", en les quals els 

transportistes, els operadors de transport, els proveïdors de serveis i les 

autoritats públiques puguin compartir i accedir a la informació que 

necessitin amb facilitat, amb la finalitat d'optimitzar la seves operacions 

mentre que creen possibles serveis nous.

En aquest sentit, el projecte iFreightMED, que dóna suport als serveis 

intermodals des de la perspectiva dels corredors, ha obtingut unes 

crítiques similars en els seus Comitès Regionals i, per tant, recolza 

fermament el concepte dels Canals d'Informació dels Corredors.

El desenvolupament dels canals d'informació al llarg dels Corredors de la 

XTE-T (incloent els nodes), amb el finançament de la UE (és a dir, el 

Mecanisme Connectant Europa), permetria la sincronització de les 

inversions i la continuïtat i integració dels serveis. Els expedidors, els 

operadors de transport i les autoritats tindrien disponible, al llarg de tot 

el corredor, uns serveis centralitzats on podrien compartir i accedir amb 

facilitat a la informació que necessitin. En especial es tracta del 

desenvolupament d'un sistema electrònic de seguiment i supervisió 

porta a porta de la mercaderia per optimitzar els horaris i els fluxos de 

tràfic, així com per adaptar-se a les necessitats dels usuaris finals. 

Dins d'aquest marc, el projecte iFreightMED fa una crida a fer un 

seguiment de la "iniciativa i-Freight" per tot el Corredor del Mediterrani, 

amb la finalitat de "crear un marc apropiat que permeti seguir els 

productes en temps real, assegurar la fiabilitat intermodal i fomentar un 

transport de mercaderies net, que promogui:

• Un marc estàndard per a l'intercanvi d'informació sobre les 

mercaderies, que cobreixi totes les modalitats de transport i a totes les 

parts interessades.

• Un únic document de transport europeu per al transport de 

mercaderies, amb independència de la manera en que es desenvolupi i 

amb tot el suport legislatiu que sigui necessari.

• Una finestreta única (un punt d'accés únic) i serveis centralitzats per als 

procediments administratius de totes les modalitats..."

En aquest sentit, el projecte promou i fomenta el concepte de 

"mercaderia intel·ligent", és a dir, que es tingui coneixement dels 

productes, el seu context i la seva localització, a més de que estiguin 

connectats a una àmplia gamma de serveis d'informació, incloent un 

gran flux d'informació digital associada amb el flux físic dels productes.

Quant al transport marítim, i pels mateixos motius, la visió del projecte 

és similar a la de la "iniciativa i-Maritime de la UE", que promou la 

interoperabilitat i solucions simplificades per recolzar la cooperació, la 

interoperabilitat i la consistència entre els operadors de transport.

En aquest sentit, la posició del projecte iFreightMED està reforçada per 

la seva cooperació amb el projecte de les Autopistes del Mar WiderMos 

de la RTE-T, que se centra a connectar les Autopistes del Mar i la Xarxa 

Principal de Corredors de la RTE-T.

WiderMos té per objecte harmonitzar i estandarditzar els sistemes de 

supervisió i seguiment de les mercaderies, desenvolupant un Canal 

d'informació per als Corredors (anomenat Plataforma de Gestió dels 

Corredors), que funcioni com una finestreta única logística per als 

diferents participants de la cadena logística multimodal. WiderMos és la 

demostració de l'efectivitat que té una interoperabilitat millor 

estructurada entre les diferents modalitats, amb la finalitat de permetre 

una gestió dels enviaments sense interrupcions i una comunicació dins 

de la cadena de subministrament, per aconseguir avantatges específics 

com:

• Millorar l'eficàcia i la flexibilitat dels processos, la qualitat de la 

informació en temps real i del seguiment de la mercaderia, reduint així 

els costos administratius i els errors de procediment.

• Millorar la integració i l'intercanvi d'informació entre els diferents 

participants de la cadena logística.

• Incrementar la visibilitat i predictibilitat durant tota la cadena de 

transport - Promoure reduccions en els costos de producció/estoc, així 

com en logística, oferint d'aquesta manera solucions de transport 

multimodals optimitzades. 

• Millorar la transparència de la seguratat i la fiabilitat, oferint així serveis 

estandarditzats amb personal qualificat.

• Proporcionar serveis de suport informàtic per assegurar la 

interoperabilitat i per posar en marxa procediments i mecanismes 

d'intercanvi de dades estàndard.  

A més dels beneficis generals descrits anteriorment, a continuació es 

descriuen alguns dels avantatges que ofereix el sistema WiderMos a les 

empreses:

• Ofereix serveis nous i millors a les empreses, amb la finalitat d'aju-

dar-les a utilitzar economies d'escala per ser més competitives operacio-

nalment i finançera.

• Augmenta la visibilitat a altres models de negoci en els nodes logístics.

• Fomenta serveis porta a porta a empreses de nodes logístics.

• Augmenta l'ús de transports multimodals, per aprofitar els seus avan-

tatges com ara la seva gran capacitat de transport a baix cost per unitat.

• Aborda assumptes de logística inversa, com la tornada al punt d'origen 

amb càrrega sense cost, per mitjà de la consolidació de la demanda de 

mercaderia a través de les finestretes úniques.

• Millor ús dels vehicles i major factor de càrrega.

• Dades de millor qualitat i menys costos administratius per a les Pimes.

• Sincronització millorada del tràfic de mercaderies a través de ports, 

carreteres i infraestructures ferroviàries (sincromodalitat)

• Augmenta la velocitat de transport de la mercaderia, redueix els costos 

i millora l'eficiència del negoci.

• Simplifica els fluxos d'informació.

• Minimitza els costos reduint els retards.

• Despatx i aprovació de les mercaderies més ràpids.

• Ús dels recursos més eficient i efectiu.

• Crea incentius per a la innovació, reconeixent el paper específic de les 

tecnologies de la informació en aquest context.

• Millora les competències relacionades amb l'aplicació de tecnologies 

innovadores.

En la part final de l'anàlisi, també hem de ressaltar que els nous progres-

sos no han d'estar basats únicament en models i tecnologies que puguin 

estar obsolets. De la mateixa manera que les comunicacions amb les 

administracions públiques es basen en els sistemes d'Intercanvi Electrò-

nic de Dades (el concepte IED ve dels anys 80, però s'utilitza en l'actuali-

tat), el mateix s'aplica als conceptes com la idea de finestretes úniques o 

serveis centralitzats. En aquest sentit, el projecte recolza que l'harmonit-

zació i estandardització s'han de dur a terme al costat del progrés 

informàtic, evitant d'aquesta manera el risc d'harmonitzar i estandardit-

zar sistemes que estiguin tecnològicament obsolets.

Autors: F. Montarasi i A. Picco (Autoritat Portuària de l'Spezia

Fomentar activitats regulars de 
formació del transport 
multimodal i promoció del marc 
normatiu unificat de referència.

La decisió de canviar el transport per carretera pel transport multimodal 

comporta la implicació de diferents participants. Aquesta transició modal 

no es pot dur a terme sense que s'estableixi un diàleg fluït entre ells.  

    

Aquests participants són les empreses ferroviàries, els transitaris ferroviaris i 

operadors multimodals, les empreses de transport per carretera i, per 

descomptat, els expedidors. Cal recordar que el transport intermodal no 

pot existir sense el transport per carretera. Aquest sempre serà el primer i 

l'últim pas de la cadena intermodal.
 

Els expedidors, que tradicionalment han utilitzat el transport per carretera, 

estan disposats a rebre serveis ràpids, regulars i flexibles, com als que estan 

acostumats, a un preu raonable i, si és possible, reduint les emissions de  CO2.

Els seus proveïdors de serveis habituals estan familiaritzats amb les 

característiques del transport per carretera i en solen dominar els 

inconvenients,  d’aquesta manera mantenen la confiança dels seus clients.

Els serveis ferroviaris provenen d'una època en la qual hi havia poca o cap 

competència i, lògicament, la seva oferta s’orienta menys al mercat que la 

dels serveis per carretera, sobretot al sud d'Europa.

Per tant, les empreses de transport tenen dificultats per adaptar la seva 

oferta a les cadenes intermodals i, sovint, estan molt poc disposades a 

proposar un canvi de modalitat als seus clients, a qui han de garantir la 

qualitat habitual del servei.

Existeixen alguns obstacles que s'han d'eliminar per facilitar l'adopció de 

solucions intermodals:

• Coneixement dels materials del transport ferroviari, els seus requisits i els 

seus possibles avantatges: tots els professionals que s'encarreguin del 

transport han d'estar familiaritzats amb els pesos i les dimensions 

utilitzades habitualment en el ferrocarril, així com amb els diferents tipus 

d'UTI (caixes mòbils, contenidors, dipòsits, semiremolcs amb o sense 

grua...) i les seves característiques.

 

• Coneixement de l'organització del transport ferroviari: els administradors 

d'infraestructures ferroviàries, els operadors ferroviaris, els operadors de 

terminal, la seva organització, els serveis i preus, els sistemes intermodals 

alternatius (Modalohr, NiKRASA, CargoBeamer, estàndard...). Els proveïdors 

de serveis han de tenir una visió clara de qui està fent cada cosa en un món 

que no sol ser prou transparent com per a generar confiança.
Logistics

OperatorStep 1. BookingStep 2. Transport orderStep 2b. Admission/Anouncement 
orderStep 3. 

CarrierHaulage
companyLoading
terminalUnloading
terminal(*)Haulage

companyStep 5. Release orderStep 6. Step4. Load-Trip-Unload

 

• No s'han de desatendre les conseqüències d'una organització intermodal 

per als transportistes per carretera. Ells tots sols no poden assumir els 

canvis que implica l'adopció de la intermodalitat: que es traspassi la major 

part d'un viatge que es feia per carretera al ferrocarril, i que es canviï la 

composició de l'oferta dels conductors i les necessitats d'invertir en 

tractors, mentre que l'organització ha de tenir estructures de serveis en 

tots dos extrems del tram ferroviari. 
 

• Per a un transportista per carretera que estigui disposat a convertir-se en 

un transportista intermodal, hi ha una sèrie de qüestions que ha de tenir en 

compte a l’hora de prendre una decisió estratègica que no es pot revertir 

fàcilment. S’ha de tenir una gran confiança en els operadors ferroviaris 

abans d'arriscar la supervivència de l'empresa per un canvi estratègic. No hi 

ha confiança sense transparència i sense intercanvis personals.

• La transició del transport unimodal al multimodal comporta la 

necessitat de gestionar l'intercanvi d'informació entre els diferents 

participants de manera correcta, a través d'un sistema informàtic 

eficaç, més sofisticat que l'utilitzat en el transport unimodal.

• L'ús de diferents mitjans de transport també implica una complexitat 

extra, a causa dels diferents convenis de transport aplicables, ja que 

encara no existeix un conveni europeu per al transport multimodal.

Aquestes qüestions demostren la necessitat d'invertir en activitats 

promocionals i de formació per a totes les parts interessades en la 

cadena intermodal. La confiança solament creixerà quan tots els 

participants coneguin totes les característiques de l'oferta intermodal, 

quan entenguin els punts de vista de l'altre i quan tinguin l'objectiu 

comú de contribuir perquè els sistemes de transport siguin més 

eficients, no solament evitant emissions de CO2 innecessàries, sinó que 

també reduint altres costos externs generats per les activitats de 

transport. 

La promoció dels serveis de transport marítim de curta distància manté 

moltes similituds amb el canvi del transport per carretera pel ferroviari. 

Experiències com l'Escola Europea de Short Sea Shipping 

(www.2e3s.eu), que ha superat els 7000 estudiants des de la seva 

inauguració al 2005, demostren que existeix la necessitat que es 

produeixin aquests intercanvis i ha contribuït a difondre els 

coneixements sobre la intermodalitat, de la mateixa manera que difon 

els principis de la Unió Europea en matèria de polítiques de transport. 

Un canvi modal és una cosa que ningú ha d'imposar. És el resultat de la 

interacció entre els operadors del mercat i s'han de tenir en compte els 

interessos dels diferents participants i els requisits de les seves 

decisions quan es desitgi promocionar-ho. La intermodalitat ha de ser 

l'opció que triïn les parts interessades, un cop hagin analitzat les millors 

opcions disponibles sota l'empara dels principis de la UE en matèria de 

transport.

Autor: X. Lluch ((Comitè de Languedoc-Roussillon) 
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diferents corredors, per tal d’evitar discontinuïtats i d’afegir retards a les 

cadenes modals multimodals.

La pròpia competitivitat del mercat únic europeu requereix d’un 

funcionament eficient del conjunt de Corredors Ferroviaris de 

Mercaderies (RFC), de manera que constitueixin una veritable xarxa i no 

un patchwork. Aquesta lògica, que des de la Comissió Euroepa s’ha 

defensat amb fermesa per a la definició infraestructural dels Corredors 

de la Xarxa Bàsica transeuropea, cal aplicar-la també en termes 

operatius als RFC. 

El transport multimodal només tindrà oportunitats de fer créixer la seva 

quota de mercat si la gestió interna a nivell de cada Corredor Ferroviari 

de Mercaderies (RFC) és eficient i si els diferents RFC són capaços 

d’interactuar entre si amb eficàcia, eficiència i transparència.

En aquest mateix sentit, el projecte iFreightMED ha permès contrastar la 

utilitat dels Comitès de Serveis Multimodals (CSM) amb enfocament 

regional com a eina per apropar el punt de vista dels usuaris finals a 

través dels canals oberts de participació i governança tant de la Xarxa 

Transeuropea de Transport (TEN-T) com dels RFC.

Perquè justament el treball coordinat entre els diferents actors implicats 

a nivell local és el que caracteritza els Comitès de Serveis Multimodals 

(CSM), i aquesta feina en comú i el seu paper de facilitador neutral són 

els que els legitimen com a interlocutors de les diferents instàncies 

europees en el desplegament i seguiment de la política comuna de 

transports.

Així, les bones pràctiques i les lliçons apreses pels Comitès de Serveis 

Multimodals (CSM) en el desenvolupament de les seves activitats han de 

ser un instrument més que alimenti la progressiva evolució de cada 

Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) cap a la prestació de serveis 

de transport internacional sense discontinuïtats, sostenibles i 

competitius.

Autor: C. Bardají (Cambra de Comerç de Barcelona) 

Enfortir les relacions, la 
cooperació i la comunicació 
entre els Corredors Ferroviaris 
de Mercaderies europeus, a 
través de la incorporació de 
solucions tecnològiques comu- 
nes que permetin l'intercanvi 
mutu d'informació i dades.

La gestió de la logística és una matèria complexa que requereix, molts 

cops, de la interacció de nombrosos actors. Entenem que molts dels 

problemes existents en els Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) 

europeus són comuns i, per tant, podrien resoldre’s també de forma 

comuna.

Per això apostem per l’enfortiment de les relacions, la cooperació i la 

comunicacions entre aquests corredors, posant especial èmfasi en la 

incorporació de solucions tecnològiques universals que permetin 

l’intercanvi d’informació i dades, la realització unificada de peticions i 

l’execució de procediments logístics. A més, la tecnologia permet el 

desenvolupament electrònic d’aquestes accions de forma segura i 

confidencial.

Per tant, cal desenvolupar eines que permetin realitzar aquestes accions, 

que estiguin disponibles a la xarxa de manera que siguin accessibles per a 

qualsevol actor logístic, que donin suport a les finestretes úniques de 

cadascun dels Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) i que puguin 

evolucionar cap a una finestreta única del conjunt de la xarxa en un 

horitzó de temps raonable.

De fet, una de les constatacions destacades del projecte iFreightMED ha 

estat que, tot i agrupar socis ubicats al llarg del Corredor Mediterrani o 

RFC6, els serveis multimodals identificats com a iniciatives pilot a l’hora 

d’analitzar les oportunitats de mercat més interessants responen de 

forma majoritària a configuracions nord – sud més que no pas est – oest, 

anant més enllà de l’àmbit d’influència propi del RFC6.

En conseqüència, l’establiment d’estructures de governança i d’eines de 

gestió compartides al llarg d’un Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) 

és necessari però no suficient per donar resposta a les necessitats 

logístiques que planteja la demanda, és a dir, els carregadors, els 

operadors logístics i els transportistes. 

La realitat és que bona part dels fluxos internacionals de transport 

multimodal de mercaderies s’encaminen a través de diversos corredors 

des de que surten del seu origen i fins que arriben a la seva destinació. 

Per això resulta tan important la comunicació i la coordinació entre els 
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Promoció d'un sistema 
electrònic de seguiment i de 
traçabilitat de la càrrega que 
permeti la integració de que 
permeti la integració de forma 
simplificada de diferents 
operacions en la cadena 
logística (eFreight).

"El transport es caracteritza per comptar amb una àmplia varietat de 

participants i amb un mosaic d'enfocaments cap a la digitalització, fet 

que dificulta la reutilització de les dades d'una modalitat a una altra i 

entre països, a més d'obstaculitzar el desenvolupament d'aplicacions i 

serveis multimodals digitals nous i fiables". DOCUMENT DE TREBALL DE 

LA COMISSIÓ - Una estratègia per al mercat únic digital d'Europa - 

Anàlisi i proves - {COM(2015) 192 final}

En concret,  "el transport segueix sent víctima d'un llegat de sistemes 

d'informació que no són interoperables, de missatges desharmonitzats, 

de la falta de reglaments tècnics i d'un marc legal per compartir 

informació molt limitat. Els operadors individuals i les administracions 

recopilen dades dels vehicles de transport, de la seva mercaderia i els 

seus moviments, sense tenir els mitjans apropiats per compartir-les o 

desenvolupar serveis amb valor afegit. Fins i tot quan s'han desenvolupat 

iniciatives relacionades amb l'intercanvi d'informació, s'han dut a terme a 

un nivell sectorial i per diferents grups de parts interessades, sense que 

s'hagi produït una comunicació entre ells. Com a resultat, les normatives i 

els sistemes d'informació només es poden utilitzar amb finalitats 

específiques, en una part concreta de la cadena de subministrament i en 

determinades zones. Aquesta absència de comunicació entre els 

diferents sectors i maneres de transport provoca que es produeixin 

ineficiències en tot el sistema de transport, especialment en el transport 

de mercaderies". 

Per tant, les parts interessades sol·liciten que s'estableixin serveis 

centralitzats o "plataformes d'intercanvi de dades", en les quals els 

transportistes, els operadors de transport, els proveïdors de serveis i les 

autoritats públiques puguin compartir i accedir a la informació que 

necessitin amb facilitat, amb la finalitat d'optimitzar la seves operacions 

mentre que creen possibles serveis nous.

En aquest sentit, el projecte iFreightMED, que dóna suport als serveis 

intermodals des de la perspectiva dels corredors, ha obtingut unes 

crítiques similars en els seus Comitès Regionals i, per tant, recolza 

fermament el concepte dels Canals d'Informació dels Corredors.

El desenvolupament dels canals d'informació al llarg dels Corredors de la 

XTE-T (incloent els nodes), amb el finançament de la UE (és a dir, el 

Mecanisme Connectant Europa), permetria la sincronització de les 

inversions i la continuïtat i integració dels serveis. Els expedidors, els 

operadors de transport i les autoritats tindrien disponible, al llarg de tot 

el corredor, uns serveis centralitzats on podrien compartir i accedir amb 

facilitat a la informació que necessitin. En especial es tracta del 

desenvolupament d'un sistema electrònic de seguiment i supervisió 

porta a porta de la mercaderia per optimitzar els horaris i els fluxos de 

tràfic, així com per adaptar-se a les necessitats dels usuaris finals. 

Dins d'aquest marc, el projecte iFreightMED fa una crida a fer un 

seguiment de la "iniciativa i-Freight" per tot el Corredor del Mediterrani, 

amb la finalitat de "crear un marc apropiat que permeti seguir els 

productes en temps real, assegurar la fiabilitat intermodal i fomentar un 

transport de mercaderies net, que promogui:

• Un marc estàndard per a l'intercanvi d'informació sobre les 

mercaderies, que cobreixi totes les modalitats de transport i a totes les 

parts interessades.

• Un únic document de transport europeu per al transport de 

mercaderies, amb independència de la manera en que es desenvolupi i 

amb tot el suport legislatiu que sigui necessari.

• Una finestreta única (un punt d'accés únic) i serveis centralitzats per als 

procediments administratius de totes les modalitats..."

En aquest sentit, el projecte promou i fomenta el concepte de 

"mercaderia intel·ligent", és a dir, que es tingui coneixement dels 

productes, el seu context i la seva localització, a més de que estiguin 

connectats a una àmplia gamma de serveis d'informació, incloent un 

gran flux d'informació digital associada amb el flux físic dels productes.

Quant al transport marítim, i pels mateixos motius, la visió del projecte 

és similar a la de la "iniciativa i-Maritime de la UE", que promou la 

interoperabilitat i solucions simplificades per recolzar la cooperació, la 

interoperabilitat i la consistència entre els operadors de transport.

En aquest sentit, la posició del projecte iFreightMED està reforçada per 

la seva cooperació amb el projecte de les Autopistes del Mar WiderMos 

de la RTE-T, que se centra a connectar les Autopistes del Mar i la Xarxa 

Principal de Corredors de la RTE-T.

WiderMos té per objecte harmonitzar i estandarditzar els sistemes de 

supervisió i seguiment de les mercaderies, desenvolupant un Canal 

d'informació per als Corredors (anomenat Plataforma de Gestió dels 

Corredors), que funcioni com una finestreta única logística per als 

diferents participants de la cadena logística multimodal. WiderMos és la 

demostració de l'efectivitat que té una interoperabilitat millor 

estructurada entre les diferents modalitats, amb la finalitat de permetre 

una gestió dels enviaments sense interrupcions i una comunicació dins 

de la cadena de subministrament, per aconseguir avantatges específics 

com:

• Millorar l'eficàcia i la flexibilitat dels processos, la qualitat de la 

informació en temps real i del seguiment de la mercaderia, reduint així 

els costos administratius i els errors de procediment.

• Millorar la integració i l'intercanvi d'informació entre els diferents 

participants de la cadena logística.

• Incrementar la visibilitat i predictibilitat durant tota la cadena de 

transport - Promoure reduccions en els costos de producció/estoc, així 

com en logística, oferint d'aquesta manera solucions de transport 

multimodals optimitzades. 

• Millorar la transparència de la seguratat i la fiabilitat, oferint així serveis 

estandarditzats amb personal qualificat.

• Proporcionar serveis de suport informàtic per assegurar la 

interoperabilitat i per posar en marxa procediments i mecanismes 

d'intercanvi de dades estàndard.  

A més dels beneficis generals descrits anteriorment, a continuació es 

descriuen alguns dels avantatges que ofereix el sistema WiderMos a les 

empreses:

• Ofereix serveis nous i millors a les empreses, amb la finalitat d'aju-

dar-les a utilitzar economies d'escala per ser més competitives operacio-

nalment i finançera.

• Augmenta la visibilitat a altres models de negoci en els nodes logístics.

• Fomenta serveis porta a porta a empreses de nodes logístics.

• Augmenta l'ús de transports multimodals, per aprofitar els seus avan-

tatges com ara la seva gran capacitat de transport a baix cost per unitat.

• Aborda assumptes de logística inversa, com la tornada al punt d'origen 

amb càrrega sense cost, per mitjà de la consolidació de la demanda de 

mercaderia a través de les finestretes úniques.

• Millor ús dels vehicles i major factor de càrrega.

• Dades de millor qualitat i menys costos administratius per a les Pimes.

• Sincronització millorada del tràfic de mercaderies a través de ports, 

carreteres i infraestructures ferroviàries (sincromodalitat)

• Augmenta la velocitat de transport de la mercaderia, redueix els costos 

i millora l'eficiència del negoci.

• Simplifica els fluxos d'informació.

• Minimitza els costos reduint els retards.

• Despatx i aprovació de les mercaderies més ràpids.

• Ús dels recursos més eficient i efectiu.

• Crea incentius per a la innovació, reconeixent el paper específic de les 

tecnologies de la informació en aquest context.

• Millora les competències relacionades amb l'aplicació de tecnologies 

innovadores.

En la part final de l'anàlisi, també hem de ressaltar que els nous progres-

sos no han d'estar basats únicament en models i tecnologies que puguin 

estar obsolets. De la mateixa manera que les comunicacions amb les 

administracions públiques es basen en els sistemes d'Intercanvi Electrò-

nic de Dades (el concepte IED ve dels anys 80, però s'utilitza en l'actuali-

tat), el mateix s'aplica als conceptes com la idea de finestretes úniques o 

serveis centralitzats. En aquest sentit, el projecte recolza que l'harmonit-

zació i estandardització s'han de dur a terme al costat del progrés 

informàtic, evitant d'aquesta manera el risc d'harmonitzar i estandardit-

zar sistemes que estiguin tecnològicament obsolets.

Autors: F. Montarasi i A. Picco (Autoritat Portuària de l'Spezia

Fomentar activitats regulars de 
formació del transport 
multimodal i promoció del marc 
normatiu unificat de referència.

La decisió de canviar el transport per carretera pel transport multimodal 

comporta la implicació de diferents participants. Aquesta transició modal 

no es pot dur a terme sense que s'estableixi un diàleg fluït entre ells.  

    

Aquests participants són les empreses ferroviàries, els transitaris ferroviaris i 

operadors multimodals, les empreses de transport per carretera i, per 

descomptat, els expedidors. Cal recordar que el transport intermodal no 

pot existir sense el transport per carretera. Aquest sempre serà el primer i 

l'últim pas de la cadena intermodal.
 

Els expedidors, que tradicionalment han utilitzat el transport per carretera, 

estan disposats a rebre serveis ràpids, regulars i flexibles, com als que estan 

acostumats, a un preu raonable i, si és possible, reduint les emissions de  CO2.

Els seus proveïdors de serveis habituals estan familiaritzats amb les 

característiques del transport per carretera i en solen dominar els 

inconvenients,  d’aquesta manera mantenen la confiança dels seus clients.

Els serveis ferroviaris provenen d'una època en la qual hi havia poca o cap 

competència i, lògicament, la seva oferta s’orienta menys al mercat que la 

dels serveis per carretera, sobretot al sud d'Europa.

Per tant, les empreses de transport tenen dificultats per adaptar la seva 

oferta a les cadenes intermodals i, sovint, estan molt poc disposades a 

proposar un canvi de modalitat als seus clients, a qui han de garantir la 

qualitat habitual del servei.

Existeixen alguns obstacles que s'han d'eliminar per facilitar l'adopció de 

solucions intermodals:

• Coneixement dels materials del transport ferroviari, els seus requisits i els 

seus possibles avantatges: tots els professionals que s'encarreguin del 

transport han d'estar familiaritzats amb els pesos i les dimensions 

utilitzades habitualment en el ferrocarril, així com amb els diferents tipus 

d'UTI (caixes mòbils, contenidors, dipòsits, semiremolcs amb o sense 

grua...) i les seves característiques.

 

• Coneixement de l'organització del transport ferroviari: els administradors 

d'infraestructures ferroviàries, els operadors ferroviaris, els operadors de 

terminal, la seva organització, els serveis i preus, els sistemes intermodals 

alternatius (Modalohr, NiKRASA, CargoBeamer, estàndard...). Els proveïdors 

de serveis han de tenir una visió clara de qui està fent cada cosa en un món 

que no sol ser prou transparent com per a generar confiança.
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• No s'han de desatendre les conseqüències d'una organització intermodal 

per als transportistes per carretera. Ells tots sols no poden assumir els 

canvis que implica l'adopció de la intermodalitat: que es traspassi la major 

part d'un viatge que es feia per carretera al ferrocarril, i que es canviï la 

composició de l'oferta dels conductors i les necessitats d'invertir en 

tractors, mentre que l'organització ha de tenir estructures de serveis en 

tots dos extrems del tram ferroviari. 
 

• Per a un transportista per carretera que estigui disposat a convertir-se en 

un transportista intermodal, hi ha una sèrie de qüestions que ha de tenir en 

compte a l’hora de prendre una decisió estratègica que no es pot revertir 

fàcilment. S’ha de tenir una gran confiança en els operadors ferroviaris 

abans d'arriscar la supervivència de l'empresa per un canvi estratègic. No hi 

ha confiança sense transparència i sense intercanvis personals.

• La transició del transport unimodal al multimodal comporta la 

necessitat de gestionar l'intercanvi d'informació entre els diferents 

participants de manera correcta, a través d'un sistema informàtic 

eficaç, més sofisticat que l'utilitzat en el transport unimodal.

• L'ús de diferents mitjans de transport també implica una complexitat 

extra, a causa dels diferents convenis de transport aplicables, ja que 

encara no existeix un conveni europeu per al transport multimodal.

Aquestes qüestions demostren la necessitat d'invertir en activitats 

promocionals i de formació per a totes les parts interessades en la 

cadena intermodal. La confiança solament creixerà quan tots els 

participants coneguin totes les característiques de l'oferta intermodal, 

quan entenguin els punts de vista de l'altre i quan tinguin l'objectiu 

comú de contribuir perquè els sistemes de transport siguin més 

eficients, no solament evitant emissions de CO2 innecessàries, sinó que 

també reduint altres costos externs generats per les activitats de 

transport. 

La promoció dels serveis de transport marítim de curta distància manté 

moltes similituds amb el canvi del transport per carretera pel ferroviari. 

Experiències com l'Escola Europea de Short Sea Shipping 

(www.2e3s.eu), que ha superat els 7000 estudiants des de la seva 

inauguració al 2005, demostren que existeix la necessitat que es 

produeixin aquests intercanvis i ha contribuït a difondre els 

coneixements sobre la intermodalitat, de la mateixa manera que difon 

els principis de la Unió Europea en matèria de polítiques de transport. 

Un canvi modal és una cosa que ningú ha d'imposar. És el resultat de la 

interacció entre els operadors del mercat i s'han de tenir en compte els 

interessos dels diferents participants i els requisits de les seves 

decisions quan es desitgi promocionar-ho. La intermodalitat ha de ser 

l'opció que triïn les parts interessades, un cop hagin analitzat les millors 

opcions disponibles sota l'empara dels principis de la UE en matèria de 

transport.

Autor: X. Lluch ((Comitè de Languedoc-Roussillon) 

 

diferents corredors, per tal d’evitar discontinuïtats i d’afegir retards a les 

cadenes modals multimodals.

La pròpia competitivitat del mercat únic europeu requereix d’un 

funcionament eficient del conjunt de Corredors Ferroviaris de 

Mercaderies (RFC), de manera que constitueixin una veritable xarxa i no 

un patchwork. Aquesta lògica, que des de la Comissió Euroepa s’ha 

defensat amb fermesa per a la definició infraestructural dels Corredors 

de la Xarxa Bàsica transeuropea, cal aplicar-la també en termes 

operatius als RFC. 

El transport multimodal només tindrà oportunitats de fer créixer la seva 

quota de mercat si la gestió interna a nivell de cada Corredor Ferroviari 

de Mercaderies (RFC) és eficient i si els diferents RFC són capaços 

d’interactuar entre si amb eficàcia, eficiència i transparència.

En aquest mateix sentit, el projecte iFreightMED ha permès contrastar la 

utilitat dels Comitès de Serveis Multimodals (CSM) amb enfocament 

regional com a eina per apropar el punt de vista dels usuaris finals a 

través dels canals oberts de participació i governança tant de la Xarxa 

Transeuropea de Transport (TEN-T) com dels RFC.

Perquè justament el treball coordinat entre els diferents actors implicats 

a nivell local és el que caracteritza els Comitès de Serveis Multimodals 

(CSM), i aquesta feina en comú i el seu paper de facilitador neutral són 

els que els legitimen com a interlocutors de les diferents instàncies 

europees en el desplegament i seguiment de la política comuna de 

transports.

Així, les bones pràctiques i les lliçons apreses pels Comitès de Serveis 

Multimodals (CSM) en el desenvolupament de les seves activitats han de 

ser un instrument més que alimenti la progressiva evolució de cada 

Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) cap a la prestació de serveis 

de transport internacional sense discontinuïtats, sostenibles i 

competitius.

Autor: C. Bardají (Cambra de Comerç de Barcelona) 

Enfortir les relacions, la 
cooperació i la comunicació 
entre els Corredors Ferroviaris 
de Mercaderies europeus, a 
través de la incorporació de 
solucions tecnològiques comu- 
nes que permetin l'intercanvi 
mutu d'informació i dades.

La gestió de la logística és una matèria complexa que requereix, molts 

cops, de la interacció de nombrosos actors. Entenem que molts dels 

problemes existents en els Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) 

europeus són comuns i, per tant, podrien resoldre’s també de forma 

comuna.

Per això apostem per l’enfortiment de les relacions, la cooperació i la 

comunicacions entre aquests corredors, posant especial èmfasi en la 

incorporació de solucions tecnològiques universals que permetin 

l’intercanvi d’informació i dades, la realització unificada de peticions i 

l’execució de procediments logístics. A més, la tecnologia permet el 

desenvolupament electrònic d’aquestes accions de forma segura i 

confidencial.

Per tant, cal desenvolupar eines que permetin realitzar aquestes accions, 

que estiguin disponibles a la xarxa de manera que siguin accessibles per a 

qualsevol actor logístic, que donin suport a les finestretes úniques de 

cadascun dels Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) i que puguin 

evolucionar cap a una finestreta única del conjunt de la xarxa en un 

horitzó de temps raonable.

De fet, una de les constatacions destacades del projecte iFreightMED ha 

estat que, tot i agrupar socis ubicats al llarg del Corredor Mediterrani o 

RFC6, els serveis multimodals identificats com a iniciatives pilot a l’hora 

d’analitzar les oportunitats de mercat més interessants responen de 

forma majoritària a configuracions nord – sud més que no pas est – oest, 

anant més enllà de l’àmbit d’influència propi del RFC6.

En conseqüència, l’establiment d’estructures de governança i d’eines de 

gestió compartides al llarg d’un Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) 

és necessari però no suficient per donar resposta a les necessitats 

logístiques que planteja la demanda, és a dir, els carregadors, els 

operadors logístics i els transportistes. 

La realitat és que bona part dels fluxos internacionals de transport 

multimodal de mercaderies s’encaminen a través de diversos corredors 

des de que surten del seu origen i fins que arriben a la seva destinació. 

Per això resulta tan important la comunicació i la coordinació entre els 
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Promoció d'un sistema 
electrònic de seguiment i de 
traçabilitat de la càrrega que 
permeti la integració de que 
permeti la integració de forma 
simplificada de diferents 
operacions en la cadena 
logística (eFreight).

"El transport es caracteritza per comptar amb una àmplia varietat de 

participants i amb un mosaic d'enfocaments cap a la digitalització, fet 

que dificulta la reutilització de les dades d'una modalitat a una altra i 

entre països, a més d'obstaculitzar el desenvolupament d'aplicacions i 

serveis multimodals digitals nous i fiables". DOCUMENT DE TREBALL DE 

LA COMISSIÓ - Una estratègia per al mercat únic digital d'Europa - 

Anàlisi i proves - {COM(2015) 192 final}

En concret,  "el transport segueix sent víctima d'un llegat de sistemes 

d'informació que no són interoperables, de missatges desharmonitzats, 

de la falta de reglaments tècnics i d'un marc legal per compartir 

informació molt limitat. Els operadors individuals i les administracions 

recopilen dades dels vehicles de transport, de la seva mercaderia i els 

seus moviments, sense tenir els mitjans apropiats per compartir-les o 

desenvolupar serveis amb valor afegit. Fins i tot quan s'han desenvolupat 

iniciatives relacionades amb l'intercanvi d'informació, s'han dut a terme a 

un nivell sectorial i per diferents grups de parts interessades, sense que 

s'hagi produït una comunicació entre ells. Com a resultat, les normatives i 

els sistemes d'informació només es poden utilitzar amb finalitats 

específiques, en una part concreta de la cadena de subministrament i en 

determinades zones. Aquesta absència de comunicació entre els 

diferents sectors i maneres de transport provoca que es produeixin 

ineficiències en tot el sistema de transport, especialment en el transport 

de mercaderies". 

Per tant, les parts interessades sol·liciten que s'estableixin serveis 

centralitzats o "plataformes d'intercanvi de dades", en les quals els 

transportistes, els operadors de transport, els proveïdors de serveis i les 

autoritats públiques puguin compartir i accedir a la informació que 

necessitin amb facilitat, amb la finalitat d'optimitzar la seves operacions 

mentre que creen possibles serveis nous.

En aquest sentit, el projecte iFreightMED, que dóna suport als serveis 

intermodals des de la perspectiva dels corredors, ha obtingut unes 

crítiques similars en els seus Comitès Regionals i, per tant, recolza 

fermament el concepte dels Canals d'Informació dels Corredors.

El desenvolupament dels canals d'informació al llarg dels Corredors de la 

XTE-T (incloent els nodes), amb el finançament de la UE (és a dir, el 

Mecanisme Connectant Europa), permetria la sincronització de les 

inversions i la continuïtat i integració dels serveis. Els expedidors, els 

operadors de transport i les autoritats tindrien disponible, al llarg de tot 

el corredor, uns serveis centralitzats on podrien compartir i accedir amb 

facilitat a la informació que necessitin. En especial es tracta del 

desenvolupament d'un sistema electrònic de seguiment i supervisió 

porta a porta de la mercaderia per optimitzar els horaris i els fluxos de 

tràfic, així com per adaptar-se a les necessitats dels usuaris finals. 

Dins d'aquest marc, el projecte iFreightMED fa una crida a fer un 

seguiment de la "iniciativa i-Freight" per tot el Corredor del Mediterrani, 

amb la finalitat de "crear un marc apropiat que permeti seguir els 

productes en temps real, assegurar la fiabilitat intermodal i fomentar un 

transport de mercaderies net, que promogui:

• Un marc estàndard per a l'intercanvi d'informació sobre les 

mercaderies, que cobreixi totes les modalitats de transport i a totes les 

parts interessades.

• Un únic document de transport europeu per al transport de 

mercaderies, amb independència de la manera en que es desenvolupi i 

amb tot el suport legislatiu que sigui necessari.

• Una finestreta única (un punt d'accés únic) i serveis centralitzats per als 

procediments administratius de totes les modalitats..."

En aquest sentit, el projecte promou i fomenta el concepte de 

"mercaderia intel·ligent", és a dir, que es tingui coneixement dels 

productes, el seu context i la seva localització, a més de que estiguin 

connectats a una àmplia gamma de serveis d'informació, incloent un 

gran flux d'informació digital associada amb el flux físic dels productes.

Quant al transport marítim, i pels mateixos motius, la visió del projecte 

és similar a la de la "iniciativa i-Maritime de la UE", que promou la 

interoperabilitat i solucions simplificades per recolzar la cooperació, la 

interoperabilitat i la consistència entre els operadors de transport.

En aquest sentit, la posició del projecte iFreightMED està reforçada per 

la seva cooperació amb el projecte de les Autopistes del Mar WiderMos 

de la RTE-T, que se centra a connectar les Autopistes del Mar i la Xarxa 

Principal de Corredors de la RTE-T.

WiderMos té per objecte harmonitzar i estandarditzar els sistemes de 

supervisió i seguiment de les mercaderies, desenvolupant un Canal 

d'informació per als Corredors (anomenat Plataforma de Gestió dels 

Corredors), que funcioni com una finestreta única logística per als 

diferents participants de la cadena logística multimodal. WiderMos és la 

demostració de l'efectivitat que té una interoperabilitat millor 

estructurada entre les diferents modalitats, amb la finalitat de permetre 

una gestió dels enviaments sense interrupcions i una comunicació dins 

de la cadena de subministrament, per aconseguir avantatges específics 

com:

• Millorar l'eficàcia i la flexibilitat dels processos, la qualitat de la 

informació en temps real i del seguiment de la mercaderia, reduint així 

els costos administratius i els errors de procediment.

• Millorar la integració i l'intercanvi d'informació entre els diferents 

participants de la cadena logística.

• Incrementar la visibilitat i predictibilitat durant tota la cadena de 

transport - Promoure reduccions en els costos de producció/estoc, així 

com en logística, oferint d'aquesta manera solucions de transport 

multimodals optimitzades. 

• Millorar la transparència de la seguratat i la fiabilitat, oferint així serveis 

estandarditzats amb personal qualificat.

• Proporcionar serveis de suport informàtic per assegurar la 

interoperabilitat i per posar en marxa procediments i mecanismes 

d'intercanvi de dades estàndard.  

A més dels beneficis generals descrits anteriorment, a continuació es 

descriuen alguns dels avantatges que ofereix el sistema WiderMos a les 

empreses:

• Ofereix serveis nous i millors a les empreses, amb la finalitat d'aju-

dar-les a utilitzar economies d'escala per ser més competitives operacio-

nalment i finançera.

• Augmenta la visibilitat a altres models de negoci en els nodes logístics.

• Fomenta serveis porta a porta a empreses de nodes logístics.

• Augmenta l'ús de transports multimodals, per aprofitar els seus avan-

tatges com ara la seva gran capacitat de transport a baix cost per unitat.

• Aborda assumptes de logística inversa, com la tornada al punt d'origen 

amb càrrega sense cost, per mitjà de la consolidació de la demanda de 

mercaderia a través de les finestretes úniques.

• Millor ús dels vehicles i major factor de càrrega.

• Dades de millor qualitat i menys costos administratius per a les Pimes.

• Sincronització millorada del tràfic de mercaderies a través de ports, 

carreteres i infraestructures ferroviàries (sincromodalitat)

• Augmenta la velocitat de transport de la mercaderia, redueix els costos 

i millora l'eficiència del negoci.

• Simplifica els fluxos d'informació.

• Minimitza els costos reduint els retards.

• Despatx i aprovació de les mercaderies més ràpids.

• Ús dels recursos més eficient i efectiu.

• Crea incentius per a la innovació, reconeixent el paper específic de les 

tecnologies de la informació en aquest context.

• Millora les competències relacionades amb l'aplicació de tecnologies 

innovadores.

En la part final de l'anàlisi, també hem de ressaltar que els nous progres-

sos no han d'estar basats únicament en models i tecnologies que puguin 

estar obsolets. De la mateixa manera que les comunicacions amb les 

administracions públiques es basen en els sistemes d'Intercanvi Electrò-

nic de Dades (el concepte IED ve dels anys 80, però s'utilitza en l'actuali-

tat), el mateix s'aplica als conceptes com la idea de finestretes úniques o 

serveis centralitzats. En aquest sentit, el projecte recolza que l'harmonit-

zació i estandardització s'han de dur a terme al costat del progrés 

informàtic, evitant d'aquesta manera el risc d'harmonitzar i estandardit-

zar sistemes que estiguin tecnològicament obsolets.

Autors: F. Montarasi i A. Picco (Autoritat Portuària de l'Spezia

Fomentar activitats regulars de 
formació del transport 
multimodal i promoció del marc 
normatiu unificat de referència.

La decisió de canviar el transport per carretera pel transport multimodal 

comporta la implicació de diferents participants. Aquesta transició modal 

no es pot dur a terme sense que s'estableixi un diàleg fluït entre ells.  

    

Aquests participants són les empreses ferroviàries, els transitaris ferroviaris i 

operadors multimodals, les empreses de transport per carretera i, per 

descomptat, els expedidors. Cal recordar que el transport intermodal no 

pot existir sense el transport per carretera. Aquest sempre serà el primer i 

l'últim pas de la cadena intermodal.
 

Els expedidors, que tradicionalment han utilitzat el transport per carretera, 

estan disposats a rebre serveis ràpids, regulars i flexibles, com als que estan 

acostumats, a un preu raonable i, si és possible, reduint les emissions de  CO2.

Els seus proveïdors de serveis habituals estan familiaritzats amb les 

característiques del transport per carretera i en solen dominar els 

inconvenients,  d’aquesta manera mantenen la confiança dels seus clients.

Els serveis ferroviaris provenen d'una època en la qual hi havia poca o cap 

competència i, lògicament, la seva oferta s’orienta menys al mercat que la 

dels serveis per carretera, sobretot al sud d'Europa.

Per tant, les empreses de transport tenen dificultats per adaptar la seva 

oferta a les cadenes intermodals i, sovint, estan molt poc disposades a 

proposar un canvi de modalitat als seus clients, a qui han de garantir la 

qualitat habitual del servei.

Existeixen alguns obstacles que s'han d'eliminar per facilitar l'adopció de 

solucions intermodals:

• Coneixement dels materials del transport ferroviari, els seus requisits i els 

seus possibles avantatges: tots els professionals que s'encarreguin del 

transport han d'estar familiaritzats amb els pesos i les dimensions 

utilitzades habitualment en el ferrocarril, així com amb els diferents tipus 

d'UTI (caixes mòbils, contenidors, dipòsits, semiremolcs amb o sense 

grua...) i les seves característiques.

 

• Coneixement de l'organització del transport ferroviari: els administradors 

d'infraestructures ferroviàries, els operadors ferroviaris, els operadors de 

terminal, la seva organització, els serveis i preus, els sistemes intermodals 

alternatius (Modalohr, NiKRASA, CargoBeamer, estàndard...). Els proveïdors 

de serveis han de tenir una visió clara de qui està fent cada cosa en un món 

que no sol ser prou transparent com per a generar confiança.
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• No s'han de desatendre les conseqüències d'una organització intermodal 

per als transportistes per carretera. Ells tots sols no poden assumir els 

canvis que implica l'adopció de la intermodalitat: que es traspassi la major 

part d'un viatge que es feia per carretera al ferrocarril, i que es canviï la 

composició de l'oferta dels conductors i les necessitats d'invertir en 

tractors, mentre que l'organització ha de tenir estructures de serveis en 

tots dos extrems del tram ferroviari. 
 

• Per a un transportista per carretera que estigui disposat a convertir-se en 

un transportista intermodal, hi ha una sèrie de qüestions que ha de tenir en 

compte a l’hora de prendre una decisió estratègica que no es pot revertir 

fàcilment. S’ha de tenir una gran confiança en els operadors ferroviaris 

abans d'arriscar la supervivència de l'empresa per un canvi estratègic. No hi 

ha confiança sense transparència i sense intercanvis personals.

• La transició del transport unimodal al multimodal comporta la 

necessitat de gestionar l'intercanvi d'informació entre els diferents 

participants de manera correcta, a través d'un sistema informàtic 

eficaç, més sofisticat que l'utilitzat en el transport unimodal.

• L'ús de diferents mitjans de transport també implica una complexitat 

extra, a causa dels diferents convenis de transport aplicables, ja que 

encara no existeix un conveni europeu per al transport multimodal.

Aquestes qüestions demostren la necessitat d'invertir en activitats 

promocionals i de formació per a totes les parts interessades en la 

cadena intermodal. La confiança solament creixerà quan tots els 

participants coneguin totes les característiques de l'oferta intermodal, 

quan entenguin els punts de vista de l'altre i quan tinguin l'objectiu 

comú de contribuir perquè els sistemes de transport siguin més 

eficients, no solament evitant emissions de CO2 innecessàries, sinó que 

també reduint altres costos externs generats per les activitats de 

transport. 

La promoció dels serveis de transport marítim de curta distància manté 

moltes similituds amb el canvi del transport per carretera pel ferroviari. 

Experiències com l'Escola Europea de Short Sea Shipping 

(www.2e3s.eu), que ha superat els 7000 estudiants des de la seva 

inauguració al 2005, demostren que existeix la necessitat que es 

produeixin aquests intercanvis i ha contribuït a difondre els 

coneixements sobre la intermodalitat, de la mateixa manera que difon 

els principis de la Unió Europea en matèria de polítiques de transport. 

Un canvi modal és una cosa que ningú ha d'imposar. És el resultat de la 

interacció entre els operadors del mercat i s'han de tenir en compte els 

interessos dels diferents participants i els requisits de les seves 

decisions quan es desitgi promocionar-ho. La intermodalitat ha de ser 

l'opció que triïn les parts interessades, un cop hagin analitzat les millors 

opcions disponibles sota l'empara dels principis de la UE en matèria de 

transport.

Autor: X. Lluch ((Comitè de Languedoc-Roussillon) 

 

diferents corredors, per tal d’evitar discontinuïtats i d’afegir retards a les 

cadenes modals multimodals.

La pròpia competitivitat del mercat únic europeu requereix d’un 

funcionament eficient del conjunt de Corredors Ferroviaris de 

Mercaderies (RFC), de manera que constitueixin una veritable xarxa i no 

un patchwork. Aquesta lògica, que des de la Comissió Euroepa s’ha 

defensat amb fermesa per a la definició infraestructural dels Corredors 

de la Xarxa Bàsica transeuropea, cal aplicar-la també en termes 

operatius als RFC. 

El transport multimodal només tindrà oportunitats de fer créixer la seva 

quota de mercat si la gestió interna a nivell de cada Corredor Ferroviari 

de Mercaderies (RFC) és eficient i si els diferents RFC són capaços 

d’interactuar entre si amb eficàcia, eficiència i transparència.

En aquest mateix sentit, el projecte iFreightMED ha permès contrastar la 

utilitat dels Comitès de Serveis Multimodals (CSM) amb enfocament 

regional com a eina per apropar el punt de vista dels usuaris finals a 

través dels canals oberts de participació i governança tant de la Xarxa 

Transeuropea de Transport (TEN-T) com dels RFC.

Perquè justament el treball coordinat entre els diferents actors implicats 

a nivell local és el que caracteritza els Comitès de Serveis Multimodals 

(CSM), i aquesta feina en comú i el seu paper de facilitador neutral són 

els que els legitimen com a interlocutors de les diferents instàncies 

europees en el desplegament i seguiment de la política comuna de 

transports.

Així, les bones pràctiques i les lliçons apreses pels Comitès de Serveis 

Multimodals (CSM) en el desenvolupament de les seves activitats han de 

ser un instrument més que alimenti la progressiva evolució de cada 

Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) cap a la prestació de serveis 

de transport internacional sense discontinuïtats, sostenibles i 

competitius.

Autor: C. Bardají (Cambra de Comerç de Barcelona) 

Enfortir les relacions, la 
cooperació i la comunicació 
entre els Corredors Ferroviaris 
de Mercaderies europeus, a 
través de la incorporació de 
solucions tecnològiques comu- 
nes que permetin l'intercanvi 
mutu d'informació i dades.

La gestió de la logística és una matèria complexa que requereix, molts 

cops, de la interacció de nombrosos actors. Entenem que molts dels 

problemes existents en els Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) 

europeus són comuns i, per tant, podrien resoldre’s també de forma 

comuna.

Per això apostem per l’enfortiment de les relacions, la cooperació i la 

comunicacions entre aquests corredors, posant especial èmfasi en la 

incorporació de solucions tecnològiques universals que permetin 

l’intercanvi d’informació i dades, la realització unificada de peticions i 

l’execució de procediments logístics. A més, la tecnologia permet el 

desenvolupament electrònic d’aquestes accions de forma segura i 

confidencial.

Per tant, cal desenvolupar eines que permetin realitzar aquestes accions, 

que estiguin disponibles a la xarxa de manera que siguin accessibles per a 

qualsevol actor logístic, que donin suport a les finestretes úniques de 

cadascun dels Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) i que puguin 

evolucionar cap a una finestreta única del conjunt de la xarxa en un 

horitzó de temps raonable.

De fet, una de les constatacions destacades del projecte iFreightMED ha 

estat que, tot i agrupar socis ubicats al llarg del Corredor Mediterrani o 

RFC6, els serveis multimodals identificats com a iniciatives pilot a l’hora 

d’analitzar les oportunitats de mercat més interessants responen de 

forma majoritària a configuracions nord – sud més que no pas est – oest, 

anant més enllà de l’àmbit d’influència propi del RFC6.

En conseqüència, l’establiment d’estructures de governança i d’eines de 

gestió compartides al llarg d’un Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) 

és necessari però no suficient per donar resposta a les necessitats 

logístiques que planteja la demanda, és a dir, els carregadors, els 

operadors logístics i els transportistes. 

La realitat és que bona part dels fluxos internacionals de transport 

multimodal de mercaderies s’encaminen a través de diversos corredors 

des de que surten del seu origen i fins que arriben a la seva destinació. 

Per això resulta tan important la comunicació i la coordinació entre els 

Per a totes les combinacions de modes de transport o 
de les unitats de càrrega.

Només 
un únic 
document 
de transport 
per a una 
comodalitat 
Europea.
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Promoció d'un sistema 
electrònic de seguiment i de 
traçabilitat de la càrrega que 
permeti la integració de que 
permeti la integració de forma 
simplificada de diferents 
operacions en la cadena 
logística (eFreight).

"El transport es caracteritza per comptar amb una àmplia varietat de 

participants i amb un mosaic d'enfocaments cap a la digitalització, fet 

que dificulta la reutilització de les dades d'una modalitat a una altra i 

entre països, a més d'obstaculitzar el desenvolupament d'aplicacions i 

serveis multimodals digitals nous i fiables". DOCUMENT DE TREBALL DE 

LA COMISSIÓ - Una estratègia per al mercat únic digital d'Europa - 

Anàlisi i proves - {COM(2015) 192 final}

En concret,  "el transport segueix sent víctima d'un llegat de sistemes 

d'informació que no són interoperables, de missatges desharmonitzats, 

de la falta de reglaments tècnics i d'un marc legal per compartir 

informació molt limitat. Els operadors individuals i les administracions 

recopilen dades dels vehicles de transport, de la seva mercaderia i els 

seus moviments, sense tenir els mitjans apropiats per compartir-les o 

desenvolupar serveis amb valor afegit. Fins i tot quan s'han desenvolupat 

iniciatives relacionades amb l'intercanvi d'informació, s'han dut a terme a 

un nivell sectorial i per diferents grups de parts interessades, sense que 

s'hagi produït una comunicació entre ells. Com a resultat, les normatives i 

els sistemes d'informació només es poden utilitzar amb finalitats 

específiques, en una part concreta de la cadena de subministrament i en 

determinades zones. Aquesta absència de comunicació entre els 

diferents sectors i maneres de transport provoca que es produeixin 

ineficiències en tot el sistema de transport, especialment en el transport 

de mercaderies". 

Per tant, les parts interessades sol·liciten que s'estableixin serveis 

centralitzats o "plataformes d'intercanvi de dades", en les quals els 

transportistes, els operadors de transport, els proveïdors de serveis i les 

autoritats públiques puguin compartir i accedir a la informació que 

necessitin amb facilitat, amb la finalitat d'optimitzar la seves operacions 

mentre que creen possibles serveis nous.

En aquest sentit, el projecte iFreightMED, que dóna suport als serveis 

intermodals des de la perspectiva dels corredors, ha obtingut unes 

crítiques similars en els seus Comitès Regionals i, per tant, recolza 

fermament el concepte dels Canals d'Informació dels Corredors.

El desenvolupament dels canals d'informació al llarg dels Corredors de la 

XTE-T (incloent els nodes), amb el finançament de la UE (és a dir, el 

Mecanisme Connectant Europa), permetria la sincronització de les 

inversions i la continuïtat i integració dels serveis. Els expedidors, els 

operadors de transport i les autoritats tindrien disponible, al llarg de tot 

el corredor, uns serveis centralitzats on podrien compartir i accedir amb 

facilitat a la informació que necessitin. En especial es tracta del 

desenvolupament d'un sistema electrònic de seguiment i supervisió 

porta a porta de la mercaderia per optimitzar els horaris i els fluxos de 

tràfic, així com per adaptar-se a les necessitats dels usuaris finals. 

Dins d'aquest marc, el projecte iFreightMED fa una crida a fer un 

seguiment de la "iniciativa i-Freight" per tot el Corredor del Mediterrani, 

amb la finalitat de "crear un marc apropiat que permeti seguir els 

productes en temps real, assegurar la fiabilitat intermodal i fomentar un 

transport de mercaderies net, que promogui:

• Un marc estàndard per a l'intercanvi d'informació sobre les 

mercaderies, que cobreixi totes les modalitats de transport i a totes les 

parts interessades.

• Un únic document de transport europeu per al transport de 

mercaderies, amb independència de la manera en que es desenvolupi i 

amb tot el suport legislatiu que sigui necessari.

• Una finestreta única (un punt d'accés únic) i serveis centralitzats per als 

procediments administratius de totes les modalitats..."

En aquest sentit, el projecte promou i fomenta el concepte de 

"mercaderia intel·ligent", és a dir, que es tingui coneixement dels 

productes, el seu context i la seva localització, a més de que estiguin 

connectats a una àmplia gamma de serveis d'informació, incloent un 

gran flux d'informació digital associada amb el flux físic dels productes.

Quant al transport marítim, i pels mateixos motius, la visió del projecte 

és similar a la de la "iniciativa i-Maritime de la UE", que promou la 

interoperabilitat i solucions simplificades per recolzar la cooperació, la 

interoperabilitat i la consistència entre els operadors de transport.

En aquest sentit, la posició del projecte iFreightMED està reforçada per 

la seva cooperació amb el projecte de les Autopistes del Mar WiderMos 

de la RTE-T, que se centra a connectar les Autopistes del Mar i la Xarxa 

Principal de Corredors de la RTE-T.

WiderMos té per objecte harmonitzar i estandarditzar els sistemes de 

supervisió i seguiment de les mercaderies, desenvolupant un Canal 

d'informació per als Corredors (anomenat Plataforma de Gestió dels 

Corredors), que funcioni com una finestreta única logística per als 

diferents participants de la cadena logística multimodal. WiderMos és la 

demostració de l'efectivitat que té una interoperabilitat millor 

estructurada entre les diferents modalitats, amb la finalitat de permetre 

una gestió dels enviaments sense interrupcions i una comunicació dins 

de la cadena de subministrament, per aconseguir avantatges específics 

com:

• Millorar l'eficàcia i la flexibilitat dels processos, la qualitat de la 

informació en temps real i del seguiment de la mercaderia, reduint així 

els costos administratius i els errors de procediment.

• Millorar la integració i l'intercanvi d'informació entre els diferents 

participants de la cadena logística.

• Incrementar la visibilitat i predictibilitat durant tota la cadena de 

transport - Promoure reduccions en els costos de producció/estoc, així 

com en logística, oferint d'aquesta manera solucions de transport 

multimodals optimitzades. 

• Millorar la transparència de la seguratat i la fiabilitat, oferint així serveis 

estandarditzats amb personal qualificat.

• Proporcionar serveis de suport informàtic per assegurar la 

interoperabilitat i per posar en marxa procediments i mecanismes 

d'intercanvi de dades estàndard.  

A més dels beneficis generals descrits anteriorment, a continuació es 

descriuen alguns dels avantatges que ofereix el sistema WiderMos a les 

empreses:

• Ofereix serveis nous i millors a les empreses, amb la finalitat d'aju-

dar-les a utilitzar economies d'escala per ser més competitives operacio-

nalment i finançera.

• Augmenta la visibilitat a altres models de negoci en els nodes logístics.

• Fomenta serveis porta a porta a empreses de nodes logístics.

• Augmenta l'ús de transports multimodals, per aprofitar els seus avan-

tatges com ara la seva gran capacitat de transport a baix cost per unitat.

• Aborda assumptes de logística inversa, com la tornada al punt d'origen 

amb càrrega sense cost, per mitjà de la consolidació de la demanda de 

mercaderia a través de les finestretes úniques.

• Millor ús dels vehicles i major factor de càrrega.

• Dades de millor qualitat i menys costos administratius per a les Pimes.

• Sincronització millorada del tràfic de mercaderies a través de ports, 

carreteres i infraestructures ferroviàries (sincromodalitat)

• Augmenta la velocitat de transport de la mercaderia, redueix els costos 

i millora l'eficiència del negoci.

• Simplifica els fluxos d'informació.

• Minimitza els costos reduint els retards.

• Despatx i aprovació de les mercaderies més ràpids.

• Ús dels recursos més eficient i efectiu.

• Crea incentius per a la innovació, reconeixent el paper específic de les 

tecnologies de la informació en aquest context.

• Millora les competències relacionades amb l'aplicació de tecnologies 

innovadores.

En la part final de l'anàlisi, també hem de ressaltar que els nous progres-

sos no han d'estar basats únicament en models i tecnologies que puguin 

estar obsolets. De la mateixa manera que les comunicacions amb les 

administracions públiques es basen en els sistemes d'Intercanvi Electrò-

nic de Dades (el concepte IED ve dels anys 80, però s'utilitza en l'actuali-

tat), el mateix s'aplica als conceptes com la idea de finestretes úniques o 

serveis centralitzats. En aquest sentit, el projecte recolza que l'harmonit-

zació i estandardització s'han de dur a terme al costat del progrés 

informàtic, evitant d'aquesta manera el risc d'harmonitzar i estandardit-

zar sistemes que estiguin tecnològicament obsolets.

Autors: F. Montarasi i A. Picco (Autoritat Portuària de l'Spezia

diferents corredors, per tal d’evitar discontinuïtats i d’afegir retards a les 

cadenes modals multimodals.

La pròpia competitivitat del mercat únic europeu requereix d’un 

funcionament eficient del conjunt de Corredors Ferroviaris de 

Mercaderies (RFC), de manera que constitueixin una veritable xarxa i no 

un patchwork. Aquesta lògica, que des de la Comissió Euroepa s’ha 

defensat amb fermesa per a la definició infraestructural dels Corredors 

de la Xarxa Bàsica transeuropea, cal aplicar-la també en termes 

operatius als RFC. 

El transport multimodal només tindrà oportunitats de fer créixer la seva 

quota de mercat si la gestió interna a nivell de cada Corredor Ferroviari 

de Mercaderies (RFC) és eficient i si els diferents RFC són capaços 

d’interactuar entre si amb eficàcia, eficiència i transparència.

En aquest mateix sentit, el projecte iFreightMED ha permès contrastar la 

utilitat dels Comitès de Serveis Multimodals (CSM) amb enfocament 

regional com a eina per apropar el punt de vista dels usuaris finals a 

través dels canals oberts de participació i governança tant de la Xarxa 

Transeuropea de Transport (TEN-T) com dels RFC.

Perquè justament el treball coordinat entre els diferents actors implicats 

a nivell local és el que caracteritza els Comitès de Serveis Multimodals 

(CSM), i aquesta feina en comú i el seu paper de facilitador neutral són 

els que els legitimen com a interlocutors de les diferents instàncies 

europees en el desplegament i seguiment de la política comuna de 

transports.

Així, les bones pràctiques i les lliçons apreses pels Comitès de Serveis 

Multimodals (CSM) en el desenvolupament de les seves activitats han de 

ser un instrument més que alimenti la progressiva evolució de cada 

Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) cap a la prestació de serveis 

de transport internacional sense discontinuïtats, sostenibles i 

competitius.

Autor: C. Bardají (Cambra de Comerç de Barcelona) 

Enfortir les relacions, la 
cooperació i la comunicació 
entre els Corredors Ferroviaris 
de Mercaderies europeus, a 
través de la incorporació de 
solucions tecnològiques comu- 
nes que permetin l'intercanvi 
mutu d'informació i dades.

La gestió de la logística és una matèria complexa que requereix, molts 

cops, de la interacció de nombrosos actors. Entenem que molts dels 

problemes existents en els Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) 

europeus són comuns i, per tant, podrien resoldre’s també de forma 

comuna.

Per això apostem per l’enfortiment de les relacions, la cooperació i la 

comunicacions entre aquests corredors, posant especial èmfasi en la 

incorporació de solucions tecnològiques universals que permetin 

l’intercanvi d’informació i dades, la realització unificada de peticions i 

l’execució de procediments logístics. A més, la tecnologia permet el 

desenvolupament electrònic d’aquestes accions de forma segura i 

confidencial.

Per tant, cal desenvolupar eines que permetin realitzar aquestes accions, 

que estiguin disponibles a la xarxa de manera que siguin accessibles per a 

qualsevol actor logístic, que donin suport a les finestretes úniques de 

cadascun dels Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) i que puguin 

evolucionar cap a una finestreta única del conjunt de la xarxa en un 

horitzó de temps raonable.

De fet, una de les constatacions destacades del projecte iFreightMED ha 

estat que, tot i agrupar socis ubicats al llarg del Corredor Mediterrani o 

RFC6, els serveis multimodals identificats com a iniciatives pilot a l’hora 

d’analitzar les oportunitats de mercat més interessants responen de 

forma majoritària a configuracions nord – sud més que no pas est – oest, 

anant més enllà de l’àmbit d’influència propi del RFC6.

En conseqüència, l’establiment d’estructures de governança i d’eines de 

gestió compartides al llarg d’un Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) 

és necessari però no suficient per donar resposta a les necessitats 

logístiques que planteja la demanda, és a dir, els carregadors, els 

operadors logístics i els transportistes. 

La realitat és que bona part dels fluxos internacionals de transport 

multimodal de mercaderies s’encaminen a través de diversos corredors 

des de que surten del seu origen i fins que arriben a la seva destinació. 

Per això resulta tan important la comunicació i la coordinació entre els 
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diferents corredors, per tal d’evitar discontinuïtats i d’afegir retards a les 

cadenes modals multimodals.

La pròpia competitivitat del mercat únic europeu requereix d’un 

funcionament eficient del conjunt de Corredors Ferroviaris de 

Mercaderies (RFC), de manera que constitueixin una veritable xarxa i no 

un patchwork. Aquesta lògica, que des de la Comissió Euroepa s’ha 

defensat amb fermesa per a la definició infraestructural dels Corredors 

de la Xarxa Bàsica transeuropea, cal aplicar-la també en termes 

operatius als RFC. 

El transport multimodal només tindrà oportunitats de fer créixer la seva 

quota de mercat si la gestió interna a nivell de cada Corredor Ferroviari 

de Mercaderies (RFC) és eficient i si els diferents RFC són capaços 

d’interactuar entre si amb eficàcia, eficiència i transparència.

En aquest mateix sentit, el projecte iFreightMED ha permès contrastar la 

utilitat dels Comitès de Serveis Multimodals (CSM) amb enfocament 

regional com a eina per apropar el punt de vista dels usuaris finals a 

través dels canals oberts de participació i governança tant de la Xarxa 

Transeuropea de Transport (TEN-T) com dels RFC.

Perquè justament el treball coordinat entre els diferents actors implicats 

a nivell local és el que caracteritza els Comitès de Serveis Multimodals 

(CSM), i aquesta feina en comú i el seu paper de facilitador neutral són 

els que els legitimen com a interlocutors de les diferents instàncies 

europees en el desplegament i seguiment de la política comuna de 

transports.

Així, les bones pràctiques i les lliçons apreses pels Comitès de Serveis 

Multimodals (CSM) en el desenvolupament de les seves activitats han de 

ser un instrument més que alimenti la progressiva evolució de cada 

Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) cap a la prestació de serveis 

de transport internacional sense discontinuïtats, sostenibles i 

competitius.

Autor: C. Bardají (Cambra de Comerç de Barcelona) 

Enfortir les relacions, la 
cooperació i la comunicació 
entre els Corredors Ferroviaris 
de Mercaderies europeus, a 
través de la incorporació de 
solucions tecnològiques comu- 
nes que permetin l'intercanvi 
mutu d'informació i dades.

La gestió de la logística és una matèria complexa que requereix, molts 

cops, de la interacció de nombrosos actors. Entenem que molts dels 

problemes existents en els Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) 

europeus són comuns i, per tant, podrien resoldre’s també de forma 

comuna.

Per això apostem per l’enfortiment de les relacions, la cooperació i la 

comunicacions entre aquests corredors, posant especial èmfasi en la 

incorporació de solucions tecnològiques universals que permetin 

l’intercanvi d’informació i dades, la realització unificada de peticions i 

l’execució de procediments logístics. A més, la tecnologia permet el 

desenvolupament electrònic d’aquestes accions de forma segura i 

confidencial.

Per tant, cal desenvolupar eines que permetin realitzar aquestes accions, 

que estiguin disponibles a la xarxa de manera que siguin accessibles per a 

qualsevol actor logístic, que donin suport a les finestretes úniques de 

cadascun dels Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) i que puguin 

evolucionar cap a una finestreta única del conjunt de la xarxa en un 

horitzó de temps raonable.

De fet, una de les constatacions destacades del projecte iFreightMED ha 

estat que, tot i agrupar socis ubicats al llarg del Corredor Mediterrani o 

RFC6, els serveis multimodals identificats com a iniciatives pilot a l’hora 

d’analitzar les oportunitats de mercat més interessants responen de 

forma majoritària a configuracions nord – sud més que no pas est – oest, 

anant més enllà de l’àmbit d’influència propi del RFC6.

En conseqüència, l’establiment d’estructures de governança i d’eines de 

gestió compartides al llarg d’un Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) 

és necessari però no suficient per donar resposta a les necessitats 

logístiques que planteja la demanda, és a dir, els carregadors, els 

operadors logístics i els transportistes. 

La realitat és que bona part dels fluxos internacionals de transport 

multimodal de mercaderies s’encaminen a través de diversos corredors 

des de que surten del seu origen i fins que arriben a la seva destinació. 

Per això resulta tan important la comunicació i la coordinació entre els 

Sistemes de senyalització i comunicació
Una de les prioritats d’Europa és la unificació del sistema de senyalització 

mitjançant la promoció d’un sistema únic comú (Sistema ERTMS, nivell 2).

Tanmateix, aquest llarg temps de transició on el sistema ERTMS conviu amb 

d’altres sistemes nacionals s’ha convertit en un problema per la falta de 

disponibilitat de locomotores que estiguin adaptades simultàniament a aquest 

sistema i als sistemes de senyalització nacionals.

Així, perquè una màquina pugui circular sense interrupció  entre Barcelona i 

Perpignan (menys de 200 km de longitud) ha de disposar dels tres sistema de 

senyalització: 

• El sistema ASFA per poder circular en ample UIC per Espanya, 

• El sistema KVB per poder circular en ample UIC per França i 

• El sistema ERTMS per poder circular en ample UIC per tram fronterer.

En no disposar de cap locomotora amb els tres sistemes i atès el cost que 

suposa la seva adaptació (cost econòmic i de tramitació de la corresponent 

homologació) es promou la necessitat d’un canvi de locomotora en Perpignan 

amb sobrecost econòmic i risc d’incidència. En el cas de voler travessar més 

fronteres (per exemple, la franco-alemana), la locomotora hauria d’incorporar 

d’altres sistemes de senyalització, amb la conseqüència de que no n’hi ha 

locomotores que puguin fer viatges d’escala europea i no n’hi ha inversions 

previstes per part de les ROSCO per que n’hi hagi en el curt termini.

Cal doncs, garantir que aquesta transició cap a la unitat en el sistema de 

senyalització  no sigui un nou problema pel transport ferroviari.

Aquesta problemàtica es traslladable a la frontera Italia – Eslovenia amb els 

sistemes de senyalització italians (BACC/RSDD) i els eslovens (LZB).

Font, J.I. Iglesias, Ingenieria Civil, núm 136/2004

Electrificació
En el mateix trajecte Barcelona-Perpignan, les locomotores haurien de tenir 

sistemes per poder circular amb tres tensions diferents (25.000 V corrent 

alterna, 1.500 V corrent continu i 3.000 V corrent continu) per poder 

travessar Espanya – França  o Italia – Eslovenia. Si la mateixa locomotora 

hagués d’arribar a Alemanya també necessitaria poder circular amb 15.000 

V c.a. N’hi ha al mercat locomotores multitensió, però cada equip necessari 

per a circular per les diferents xarxes és una inversió que encareix el cost de 

la locomotora i aquest cost s’ha de repercutir en el preu del transport 

ferroviari amb la conseqüent reducció de competitivitat.

Una solució alternativa és fer servir locomotores de major consum com 

màquines elèctriques o bitensió amb sistema dièsel, però el cost de l’energia és 

significativament major i les emissions de gasos d’efecte hivernacle també. 

Amplada de via
El problema de l’amplada de via repercuteix principalment en el transport 

ferroviari amb origen o destinació la Península Ibèrica, on conviuen l’amplada 

ibèrica, de 1668 mm i implantat en la majoria del territori, amb l’ample UIC, 

de1435 mm i únicament implantat  entre la frontera francesa i  Barcelona per 

a transport de mercaderies (a Espanya hi ha una xarxa extensa de línies 

d’amplada internacional dedicades al servei de viatgers en alta velocitat).

Això genera una doble problemàtica:

La necessitat d’estendre l’amplada UIC per a mercaderies a la resta de la 

xarxa ferroviària espanyola.

La dificultat de gestió i de saturació que suposa la solució teòricament 

provisional mitjançant la col·locació d’un tercer carril en un mateix tram de via 

per dotar-la d’ample UIC i ample ibèric  i, per tant, on conviuen les circula-

cions de passatgers i mercaderies en ample ibèric, i les circulacions en 

amplada UIC.

Gàlib
Les condicions fixades per el gàlib més restrictiu (com per exemple el GB1 a 

França) impedeixen el desenvolupament de nous mercats que requereixen 

nous vagons, especialment quan s’intenten implantar serveis d’Autopista 

Ferroviària o estendre els serveis ja existents (per exemple les restriccions de 

gàlib a l’oest d’Italia).

En aquest tipus de servei, que carreguen els semiremolcs sobre vagons 

especialitzats, el gàlib ferroviari pot ser una limitació clau per al gàlib dels 

semiremolcs, de manera que una part important del mercat potencial (per 

exemple, els semiremolcs que superin els 3,64 m de alçada en l’aresta exterior) 

no puguin accedir al servei d’autopista ferroviària per causa de l’excés de gàlib.

Aquest problemes de gàlib també es donen a Itàlia on les restriccions de gàlib en 

els túnels únicament permeten el pas de contenidors de la classe P/C 22 o limita- 

cions en línies concretes com Treviglio-Brescia (PC 45), Brescia Padua (PC45), 

Padua-Verona (PC 45), Verona-Venezia (PC 80) or Venezia-Trieste (PC 80).

Pel que fa a Eslovenia les limitacions de gàlib se situarien en les línies de 

connexió amb Hungria.

En la figura de sota (font UIRR, any 2013) es poden veure els diferents gàlib 

permesos per semiremolcs; és a dir, la facilitat o dificultat pel desenvolupa-

ment d’autopistes ferroviàries cap a altres països.

Tones/Eix
La disminució en trams de les tones/eix és un dels altres colls d’ampolla que 

afecta al transport internacional de mercaderies, i, d’acord amb els estudis de 

viabilitat pels projectes pilots desenvolupat en aquest projecte, és un dels 

aspectes claus que restringeixen al sector químic.

Aquest paràmetre no és un paràmetre constant al llarg del corredor i, per 

tant, es constaten tram restrictius que condicionen tot el corredor

Tonnes/Axle to Slovenia

Longitud del tren
La longitud dels trens està directament relacionada amb els ingressos de 

l’operador de transport combinat (si acordem que la facturació es fa per UTI 

transportada afegir una UTI més incrementa molt poc el cost de producció del 

servei al temps que incrementa la facturació). Amb els trens relativament curts 

que es poden formar a Europa, poder transportar una plataforma més pot 

tenir una incidència del 2,5-3 % en la facturació, xifra equivalent al marge de 

l’operador i per tant que pot condicionar la rendibilitat econòmica del servei.

La longitud del tren i la càrrega de pagament (“payload”) estan 

condicionades per:

• La potència d’arrossegament de les locomotores i les rampes de la línia.

• El pes de la locomotora, per tal de poder arrencar en la rampa 

característica de la línia 

• La longitud de les vies de apartat per poder aparcar el tren de mercaderies 

quan ha de ser ultrapassat per un altre tren

• La resistència dels enganxalls dels vagons (a Europa 2.200 T).

Convindria molt que totes aquestes característiques que limiten la càrrega 

de pagament s’optimitzessin, per tal de poder obtenir el màxim de 

facturació, i s’estandarditzessin per tal d’evitar operacions en la frontera del 

tipus d’unir dos trens curts per fer-ne un de llarg (és el que està fent GEFCO 

amb trens de cotxes de 375 m que circulen entre Barcelona i Perpignan que 

s’uneixen per fer-ne un de llarg a Perpignan).

La longitud màxima a Slovenia depèn de la línia ferroviària, i està entre 525m 

i 600m; Italia pateix una limitació en la longitud del tren en les seves 

connexions internacionals en ample UIC que la fixa en 440 metres; Espanya 

la longitud màxima en el tram UIC per a trens de mercaderies està limitada a 

550 m (si bé es tracta d’una limitació temporal i ADIF va anunciar la seva 

resolució pel 2014).

Per tant, es tracta d’un coll d’ampolla que en el millor dels casos obliga al 

sobrecost de maniobres ferroviàries per ajuntar trens, però que afecta 

directament a la rendibilitat econòmica de sectors tan importants com el de 

l’automòbil.

Concretament, a l’estudi “New Mixed Freight Train Catalonia-Germany for the 

Automotive Sector”, desenvolupat en el marc d’aquest projecte i previ a la 

realització d’una prova pilot per poder establir aquest servei de manera 

regular, es va arribar a la conclusió de la factibilitat econòmica d’aquest nou 

servei, sempre i quan es garantís una longitud mínima de 750 m. 

Autors: S. Batlle (CIMALSA), M.A. Dombriz (FGC)  

Avançar en l’assoliment dels 
estàndards d’interoperabilitat a 
tot el Corredor Mediterrani, 
prioritzant qüestions com la 
unificació dels sistemes senyalit-
zació ERTMS (nivell 2) i la 
continuïtat de les seccions 
transfrontereres per reduir el 
sobrecost que representa 
actualment el canvi de sistemes 
entre països, específicament 
en les seccions de Barcelona-
Perpignan (Espanya-França) i 
de Monfalcone-Sežana (Itàlia- 
Eslovènia).

La competitivitat del transport multimodal exigeix que el conjunt format per 

les UTI, les terminals, vagons i locomotores i infraestructures ferroviàries treballi 

de manera harmònica i permeti minimitzar el sobrecost i el risc d’incidència 

que comporta cada interrupció de la cadena. Solament la estandardització i els 

procediments comuns poden fer eficients les cadenes multimodals. Aquesta 

estandardització és una realitat en molts dels mitjans de transport (carretera, 

aeri, marítim), mentre que al transport ferroviari d’escala europea falta molt 

camí per recórrer. Sense la possibilitat de fer trajectes d’escala europea amb el 

mínim d’interrupcions serà molt difícil que el transport ferroviari de mercade-

ries integrat en cadenes multimodals pugui competir en el mercat logístic.

Per tal de passar del “patchwork” actual de les xarxes ferroviàries europees a 

un veritable “network” integrat que permeti el viatge sense interrupcions 

(“seamless”) és imprescindible avançar en els estàndards d’interoperatibilidad 

que promou la pròpia UE com a una de les seves prioritats o agrupacions 

empresarials internacionals com la UIRR. Cal avançar ràpidament en l’aprovació 

dels estàndards per part de la UE i cal incentivar que els responsables de la 

gestió de les infraestructures facin plans d’adaptació del Core Network de la 

TEN-T a aquests estàndards. Una bona eina seria el condicionament de 

l’aportació del fons europeus a l’existència prèvia d’aquests plans i la 

determinació de que majoritàriament el destí d’aquests fons fossin actuacions 

orientades a la seva execució.

La determinació dels estàndards i la realització d’una xarxa extensa estandar-

ditzada hauria de permetre a companyies que posen material rodant a disposi-

ció d’operadors (ROSCO) fer inversions per a disposar dels parcs de locomoto-

res i de vagons capaços de circular per aquesta xarxa sense interrupcions. 

Mentre no hi hagi estàndards aprovats ni xarxa estandarditzada, les ROSCO no 

realitzaran aquestes inversions pel risc de que no obtinguin retorn.

En concret cal treballar els següents aspectes:
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diferents corredors, per tal d’evitar discontinuïtats i d’afegir retards a les 

cadenes modals multimodals.

La pròpia competitivitat del mercat únic europeu requereix d’un 

funcionament eficient del conjunt de Corredors Ferroviaris de 

Mercaderies (RFC), de manera que constitueixin una veritable xarxa i no 

un patchwork. Aquesta lògica, que des de la Comissió Euroepa s’ha 

defensat amb fermesa per a la definició infraestructural dels Corredors 

de la Xarxa Bàsica transeuropea, cal aplicar-la també en termes 

operatius als RFC. 

El transport multimodal només tindrà oportunitats de fer créixer la seva 

quota de mercat si la gestió interna a nivell de cada Corredor Ferroviari 

de Mercaderies (RFC) és eficient i si els diferents RFC són capaços 

d’interactuar entre si amb eficàcia, eficiència i transparència.

En aquest mateix sentit, el projecte iFreightMED ha permès contrastar la 

utilitat dels Comitès de Serveis Multimodals (CSM) amb enfocament 

regional com a eina per apropar el punt de vista dels usuaris finals a 

través dels canals oberts de participació i governança tant de la Xarxa 

Transeuropea de Transport (TEN-T) com dels RFC.

Perquè justament el treball coordinat entre els diferents actors implicats 

a nivell local és el que caracteritza els Comitès de Serveis Multimodals 

(CSM), i aquesta feina en comú i el seu paper de facilitador neutral són 

els que els legitimen com a interlocutors de les diferents instàncies 

europees en el desplegament i seguiment de la política comuna de 

transports.

Així, les bones pràctiques i les lliçons apreses pels Comitès de Serveis 

Multimodals (CSM) en el desenvolupament de les seves activitats han de 

ser un instrument més que alimenti la progressiva evolució de cada 

Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) cap a la prestació de serveis 

de transport internacional sense discontinuïtats, sostenibles i 

competitius.

Autor: C. Bardají (Cambra de Comerç de Barcelona) 

Enfortir les relacions, la 
cooperació i la comunicació 
entre els Corredors Ferroviaris 
de Mercaderies europeus, a 
través de la incorporació de 
solucions tecnològiques comu- 
nes que permetin l'intercanvi 
mutu d'informació i dades.

La gestió de la logística és una matèria complexa que requereix, molts 

cops, de la interacció de nombrosos actors. Entenem que molts dels 

problemes existents en els Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) 

europeus són comuns i, per tant, podrien resoldre’s també de forma 

comuna.

Per això apostem per l’enfortiment de les relacions, la cooperació i la 

comunicacions entre aquests corredors, posant especial èmfasi en la 

incorporació de solucions tecnològiques universals que permetin 

l’intercanvi d’informació i dades, la realització unificada de peticions i 

l’execució de procediments logístics. A més, la tecnologia permet el 

desenvolupament electrònic d’aquestes accions de forma segura i 

confidencial.

Per tant, cal desenvolupar eines que permetin realitzar aquestes accions, 

que estiguin disponibles a la xarxa de manera que siguin accessibles per a 

qualsevol actor logístic, que donin suport a les finestretes úniques de 

cadascun dels Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) i que puguin 

evolucionar cap a una finestreta única del conjunt de la xarxa en un 

horitzó de temps raonable.

De fet, una de les constatacions destacades del projecte iFreightMED ha 

estat que, tot i agrupar socis ubicats al llarg del Corredor Mediterrani o 

RFC6, els serveis multimodals identificats com a iniciatives pilot a l’hora 

d’analitzar les oportunitats de mercat més interessants responen de 

forma majoritària a configuracions nord – sud més que no pas est – oest, 

anant més enllà de l’àmbit d’influència propi del RFC6.

En conseqüència, l’establiment d’estructures de governança i d’eines de 

gestió compartides al llarg d’un Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) 

és necessari però no suficient per donar resposta a les necessitats 

logístiques que planteja la demanda, és a dir, els carregadors, els 

operadors logístics i els transportistes. 

La realitat és que bona part dels fluxos internacionals de transport 

multimodal de mercaderies s’encaminen a través de diversos corredors 

des de que surten del seu origen i fins que arriben a la seva destinació. 

Per això resulta tan important la comunicació i la coordinació entre els 

La demanda del transport multimodal en sentit ampli, entesa com 

l’agregació de carregadors, operadors logístics i transportistes, no disposa 

dels canals específics amb la suficient repercussió per poder fer arribar les 

seves necessitats com a clients finals d’un determinat corredor respecte 

de la fiabilitat i del cost del servei que se’ls ofereix.

Cal, doncs, promoure la presència de la demanda en les instàncies ja 

existents o fins i tot la creació de nous canals d’informació, comunicació i 

cooperació, que incentivin la participació d’actors diversos i rellevants de 

la cadena logística multimodal de mercaderies.

Perquè cal tenir ben present que els seus requeriments de preu, temps i 

qualitat són els que en major mesura determinen el disseny del servei, el 

model de negoci i el règim d’explotació més adients, per molt que 

aquestes tres siguin variables que cada sector econòmic prioritza de 

forma diferent, en funció de les seves característiques.

En aquest context, el projecte iFreightMED ha facilitat la caracterització 

dels Comitès de Serveis Multimodals (CSM) com un instrument 

veritablement útil per a combinar el triple enfocament regional, de 

demanda i de corredor a l’hora de contribuir proactivament a la definició 

dels Corredors de la Xarxa Bàsica transeuropea (com és el cas del 

Corredor Mediterrani) com dels Corredors Ferroviaris de Mercaderies 

(com és el cas del RFC6).

Cada CSM en particular i la xarxa mediterrània de Comitès en el seu 

conjunt constitueixen un interlocutor molt valuós per tal de recollir, 

elaborar i traslladar les necessitats de mercat dels usuaris finals als 

decisors públics concernits, així com als corresponents estaments 

reguladors. 

En aquest sentit, com a resultat del projecte iFreightMED es planteja 

l’oportunitat d’incorporar la representació dels Comitès de Serveis 

Multimodals (CSM) al Fòrum d’Actors Implicats del Corredor Mediterrani 

que, amb funcions d’òrgan consultiu i de supervisió del Pla 

d’Implementació elaborat pel Coordinador Europeu, inclou als Estats 

Membres i on només darrerament s’han incorporat les regions.

La posada en marxa d’aquest mecanisme participatiu permetria superar 

l’actual visió parcial de la situació del Corredor que, tal i com està 

formulada, no té directament en compte les necessitats últimes de la 

demanda, quan és en realitat qui hauria de justificar tot plegat.

De la mateixa manera, es planteja l’oportunitat de crear un nou Grup 

Assessor dins de l’estructura de governança del RFC6, que vaig més enllà 

de la visió reduccionista per la qual els dos únics Grups Assessors 

actualment existents són el d’operadors ferroviaris i el de terminals, com si 

als gestors d’infraestructures que s’agrupen al RFC6 no els haguessin 

d’interessar els clients dels seus clients per afrontar els seus reptes de 

futur.

Aquest Grup Assessor de Demanda, vinculat al Grup de Treball de 

Màrqueting, acolliria a representants dels Comitès de Serveis Multimodals 

que, gràcies al seu esmentat triple enfocament regional, de demanda i de 

corredor, vetllarien per a què els serveis de transport es desenvolupin en 

paral·lel a les infraestructures i no hi siguin supeditats.

Autor: C. Bardají (Cambra de Comerç de Barcelona) 

Fomentar la comunicació i 
cooperació entre tots els actors 
implicats en el transport 
multimodal de mercaderies 
(administracions, operadors, 
ports, carregadors, transpor- 
tistes), introduint el punt de 
vista dels representants de la 
demanda de serveis en els 
àmbits de treball per a l’assoli- 
ment del Corredor Mediterrani, 
tant nacionals com europeus, 
per a què els serveis de 
transport es desenvolupin en 
paral·lel a les infraestructures.

Una de les principals disfuncions identificades en decurs del projecte 

iFreightMED és la complexa i laboriosa gestió de la xarxa del 

Corredor del Mediterrani, tant des del punt de vista de l’execució de 

les inversions previstes en nova infraestructura com de la provisió 

dels serveis de transport sobre les infraestructures ferroviàries ja 

existents.  

Els conflictes d’interessos entre les empreses nacionals de ferrocarrils i 

els operadors privats o les limitacions inversores que continuen patint 

les infraestructures dedicades al transport de mercaderies marquen i 

condicionen el debat actual sobre la implementació efectiva dels 

Corredors de la Xarxa Bàsica transeuropea en particular i sobre la nova 

orientació de les polítiques de transport de la Unió Europea en general.

Sense treure importància a aquest debat, es constata que als espais de 

participació promoguts en l’àmbit europeu es prioritza donar veu als 

Estats Membres i als principals agents sectorials que hi estan vinculats 

(gestors d’infraestructures ferroviàries, operadors ferroviaris i gestors 

de terminals), deixant de banda la perspectiva dels usuaris finals dels 

serveis i, per extensió, de les infraestructures.

Per superar aquesta visió que sobrevalora la quantitat per damunt de la 

qualitat de l’oferta, cal recollir millor el punt de vista de la demanda. De 

fet, els carregadors estan molt més interessats en la gestió i la fiabilitat 

de l’ús de la infraestructura que no pas en el desenvolupament de la 

infraestructura en si mateixa.

8
Sistemes de senyalització i comunicació
Una de les prioritats d’Europa és la unificació del sistema de senyalització 

mitjançant la promoció d’un sistema únic comú (Sistema ERTMS, nivell 2).

Tanmateix, aquest llarg temps de transició on el sistema ERTMS conviu amb 

d’altres sistemes nacionals s’ha convertit en un problema per la falta de 

disponibilitat de locomotores que estiguin adaptades simultàniament a aquest 

sistema i als sistemes de senyalització nacionals.

Així, perquè una màquina pugui circular sense interrupció  entre Barcelona i 

Perpignan (menys de 200 km de longitud) ha de disposar dels tres sistema de 

senyalització: 

• El sistema ASFA per poder circular en ample UIC per Espanya, 

• El sistema KVB per poder circular en ample UIC per França i 

• El sistema ERTMS per poder circular en ample UIC per tram fronterer.

En no disposar de cap locomotora amb els tres sistemes i atès el cost que 

suposa la seva adaptació (cost econòmic i de tramitació de la corresponent 

homologació) es promou la necessitat d’un canvi de locomotora en Perpignan 

amb sobrecost econòmic i risc d’incidència. En el cas de voler travessar més 

fronteres (per exemple, la franco-alemana), la locomotora hauria d’incorporar 

d’altres sistemes de senyalització, amb la conseqüència de que no n’hi ha 

locomotores que puguin fer viatges d’escala europea i no n’hi ha inversions 

previstes per part de les ROSCO per que n’hi hagi en el curt termini.

Cal doncs, garantir que aquesta transició cap a la unitat en el sistema de 

senyalització  no sigui un nou problema pel transport ferroviari.

Aquesta problemàtica es traslladable a la frontera Italia – Eslovenia amb els 

sistemes de senyalització italians (BACC/RSDD) i els eslovens (LZB).

Font, J.I. Iglesias, Ingenieria Civil, núm 136/2004

Electrificació
En el mateix trajecte Barcelona-Perpignan, les locomotores haurien de tenir 

sistemes per poder circular amb tres tensions diferents (25.000 V corrent 

alterna, 1.500 V corrent continu i 3.000 V corrent continu) per poder 

travessar Espanya – França  o Italia – Eslovenia. Si la mateixa locomotora 

hagués d’arribar a Alemanya també necessitaria poder circular amb 15.000 

V c.a. N’hi ha al mercat locomotores multitensió, però cada equip necessari 

per a circular per les diferents xarxes és una inversió que encareix el cost de 

la locomotora i aquest cost s’ha de repercutir en el preu del transport 

ferroviari amb la conseqüent reducció de competitivitat.

Una solució alternativa és fer servir locomotores de major consum com 

màquines elèctriques o bitensió amb sistema dièsel, però el cost de l’energia és 

significativament major i les emissions de gasos d’efecte hivernacle també. 

Amplada de via
El problema de l’amplada de via repercuteix principalment en el transport 

ferroviari amb origen o destinació la Península Ibèrica, on conviuen l’amplada 

ibèrica, de 1668 mm i implantat en la majoria del territori, amb l’ample UIC, 

de1435 mm i únicament implantat  entre la frontera francesa i  Barcelona per 

a transport de mercaderies (a Espanya hi ha una xarxa extensa de línies 

d’amplada internacional dedicades al servei de viatgers en alta velocitat).

Això genera una doble problemàtica:

La necessitat d’estendre l’amplada UIC per a mercaderies a la resta de la 

xarxa ferroviària espanyola.

La dificultat de gestió i de saturació que suposa la solució teòricament 

provisional mitjançant la col·locació d’un tercer carril en un mateix tram de via 

per dotar-la d’ample UIC i ample ibèric  i, per tant, on conviuen les circula-

cions de passatgers i mercaderies en ample ibèric, i les circulacions en 

amplada UIC.

Gàlib
Les condicions fixades per el gàlib més restrictiu (com per exemple el GB1 a 

França) impedeixen el desenvolupament de nous mercats que requereixen 

nous vagons, especialment quan s’intenten implantar serveis d’Autopista 

Ferroviària o estendre els serveis ja existents (per exemple les restriccions de 

gàlib a l’oest d’Italia).

En aquest tipus de servei, que carreguen els semiremolcs sobre vagons 

especialitzats, el gàlib ferroviari pot ser una limitació clau per al gàlib dels 

semiremolcs, de manera que una part important del mercat potencial (per 

exemple, els semiremolcs que superin els 3,64 m de alçada en l’aresta exterior) 

no puguin accedir al servei d’autopista ferroviària per causa de l’excés de gàlib.

Aquest problemes de gàlib també es donen a Itàlia on les restriccions de gàlib en 

els túnels únicament permeten el pas de contenidors de la classe P/C 22 o limita- 

cions en línies concretes com Treviglio-Brescia (PC 45), Brescia Padua (PC45), 

Padua-Verona (PC 45), Verona-Venezia (PC 80) or Venezia-Trieste (PC 80).

Pel que fa a Eslovenia les limitacions de gàlib se situarien en les línies de 

connexió amb Hungria.

En la figura de sota (font UIRR, any 2013) es poden veure els diferents gàlib 

permesos per semiremolcs; és a dir, la facilitat o dificultat pel desenvolupa-

ment d’autopistes ferroviàries cap a altres països.

Tones/Eix
La disminució en trams de les tones/eix és un dels altres colls d’ampolla que 

afecta al transport internacional de mercaderies, i, d’acord amb els estudis de 

viabilitat pels projectes pilots desenvolupat en aquest projecte, és un dels 

aspectes claus que restringeixen al sector químic.

Aquest paràmetre no és un paràmetre constant al llarg del corredor i, per 

tant, es constaten tram restrictius que condicionen tot el corredor

Tonnes/Axle to Slovenia

Longitud del tren
La longitud dels trens està directament relacionada amb els ingressos de 

l’operador de transport combinat (si acordem que la facturació es fa per UTI 

transportada afegir una UTI més incrementa molt poc el cost de producció del 

servei al temps que incrementa la facturació). Amb els trens relativament curts 

que es poden formar a Europa, poder transportar una plataforma més pot 

tenir una incidència del 2,5-3 % en la facturació, xifra equivalent al marge de 

l’operador i per tant que pot condicionar la rendibilitat econòmica del servei.

La longitud del tren i la càrrega de pagament (“payload”) estan 

condicionades per:

• La potència d’arrossegament de les locomotores i les rampes de la línia.

• El pes de la locomotora, per tal de poder arrencar en la rampa 

característica de la línia 

• La longitud de les vies de apartat per poder aparcar el tren de mercaderies 

quan ha de ser ultrapassat per un altre tren

• La resistència dels enganxalls dels vagons (a Europa 2.200 T).

Convindria molt que totes aquestes característiques que limiten la càrrega 

de pagament s’optimitzessin, per tal de poder obtenir el màxim de 

facturació, i s’estandarditzessin per tal d’evitar operacions en la frontera del 

tipus d’unir dos trens curts per fer-ne un de llarg (és el que està fent GEFCO 

amb trens de cotxes de 375 m que circulen entre Barcelona i Perpignan que 

s’uneixen per fer-ne un de llarg a Perpignan).

La longitud màxima a Slovenia depèn de la línia ferroviària, i està entre 525m 

i 600m; Italia pateix una limitació en la longitud del tren en les seves 

connexions internacionals en ample UIC que la fixa en 440 metres; Espanya 

la longitud màxima en el tram UIC per a trens de mercaderies està limitada a 

550 m (si bé es tracta d’una limitació temporal i ADIF va anunciar la seva 

resolució pel 2014).

Per tant, es tracta d’un coll d’ampolla que en el millor dels casos obliga al 

sobrecost de maniobres ferroviàries per ajuntar trens, però que afecta 

directament a la rendibilitat econòmica de sectors tan importants com el de 

l’automòbil.

Concretament, a l’estudi “New Mixed Freight Train Catalonia-Germany for the 

Automotive Sector”, desenvolupat en el marc d’aquest projecte i previ a la 

realització d’una prova pilot per poder establir aquest servei de manera 

regular, es va arribar a la conclusió de la factibilitat econòmica d’aquest nou 

servei, sempre i quan es garantís una longitud mínima de 750 m. 

Autors: S. Batlle (CIMALSA), M.A. Dombriz (FGC)  

Avançar en l’assoliment dels 
estàndards d’interoperabilitat a 
tot el Corredor Mediterrani, 
prioritzant qüestions com la 
unificació dels sistemes senyalit-
zació ERTMS (nivell 2) i la 
continuïtat de les seccions 
transfrontereres per reduir el 
sobrecost que representa 
actualment el canvi de sistemes 
entre països, específicament 
en les seccions de Barcelona-
Perpignan (Espanya-França) i 
de Monfalcone-Sežana (Itàlia- 
Eslovènia).

La competitivitat del transport multimodal exigeix que el conjunt format per 

les UTI, les terminals, vagons i locomotores i infraestructures ferroviàries treballi 

de manera harmònica i permeti minimitzar el sobrecost i el risc d’incidència 

que comporta cada interrupció de la cadena. Solament la estandardització i els 

procediments comuns poden fer eficients les cadenes multimodals. Aquesta 

estandardització és una realitat en molts dels mitjans de transport (carretera, 

aeri, marítim), mentre que al transport ferroviari d’escala europea falta molt 

camí per recórrer. Sense la possibilitat de fer trajectes d’escala europea amb el 

mínim d’interrupcions serà molt difícil que el transport ferroviari de mercade-

ries integrat en cadenes multimodals pugui competir en el mercat logístic.

Per tal de passar del “patchwork” actual de les xarxes ferroviàries europees a 

un veritable “network” integrat que permeti el viatge sense interrupcions 

(“seamless”) és imprescindible avançar en els estàndards d’interoperatibilidad 

que promou la pròpia UE com a una de les seves prioritats o agrupacions 

empresarials internacionals com la UIRR. Cal avançar ràpidament en l’aprovació 

dels estàndards per part de la UE i cal incentivar que els responsables de la 

gestió de les infraestructures facin plans d’adaptació del Core Network de la 

TEN-T a aquests estàndards. Una bona eina seria el condicionament de 

l’aportació del fons europeus a l’existència prèvia d’aquests plans i la 

determinació de que majoritàriament el destí d’aquests fons fossin actuacions 

orientades a la seva execució.

La determinació dels estàndards i la realització d’una xarxa extensa estandar-

ditzada hauria de permetre a companyies que posen material rodant a disposi-

ció d’operadors (ROSCO) fer inversions per a disposar dels parcs de locomoto-

res i de vagons capaços de circular per aquesta xarxa sense interrupcions. 

Mentre no hi hagi estàndards aprovats ni xarxa estandarditzada, les ROSCO no 

realitzaran aquestes inversions pel risc de que no obtinguin retorn.

En concret cal treballar els següents aspectes:
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diferents corredors, per tal d’evitar discontinuïtats i d’afegir retards a les 

cadenes modals multimodals.

La pròpia competitivitat del mercat únic europeu requereix d’un 

funcionament eficient del conjunt de Corredors Ferroviaris de 

Mercaderies (RFC), de manera que constitueixin una veritable xarxa i no 

un patchwork. Aquesta lògica, que des de la Comissió Euroepa s’ha 

defensat amb fermesa per a la definició infraestructural dels Corredors 

de la Xarxa Bàsica transeuropea, cal aplicar-la també en termes 

operatius als RFC. 

El transport multimodal només tindrà oportunitats de fer créixer la seva 

quota de mercat si la gestió interna a nivell de cada Corredor Ferroviari 

de Mercaderies (RFC) és eficient i si els diferents RFC són capaços 

d’interactuar entre si amb eficàcia, eficiència i transparència.

En aquest mateix sentit, el projecte iFreightMED ha permès contrastar la 

utilitat dels Comitès de Serveis Multimodals (CSM) amb enfocament 

regional com a eina per apropar el punt de vista dels usuaris finals a 

través dels canals oberts de participació i governança tant de la Xarxa 

Transeuropea de Transport (TEN-T) com dels RFC.

Perquè justament el treball coordinat entre els diferents actors implicats 

a nivell local és el que caracteritza els Comitès de Serveis Multimodals 

(CSM), i aquesta feina en comú i el seu paper de facilitador neutral són 

els que els legitimen com a interlocutors de les diferents instàncies 

europees en el desplegament i seguiment de la política comuna de 

transports.

Així, les bones pràctiques i les lliçons apreses pels Comitès de Serveis 

Multimodals (CSM) en el desenvolupament de les seves activitats han de 

ser un instrument més que alimenti la progressiva evolució de cada 

Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) cap a la prestació de serveis 

de transport internacional sense discontinuïtats, sostenibles i 

competitius.

Autor: C. Bardají (Cambra de Comerç de Barcelona) 

Enfortir les relacions, la 
cooperació i la comunicació 
entre els Corredors Ferroviaris 
de Mercaderies europeus, a 
través de la incorporació de 
solucions tecnològiques comu- 
nes que permetin l'intercanvi 
mutu d'informació i dades.

La gestió de la logística és una matèria complexa que requereix, molts 

cops, de la interacció de nombrosos actors. Entenem que molts dels 

problemes existents en els Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) 

europeus són comuns i, per tant, podrien resoldre’s també de forma 

comuna.

Per això apostem per l’enfortiment de les relacions, la cooperació i la 

comunicacions entre aquests corredors, posant especial èmfasi en la 

incorporació de solucions tecnològiques universals que permetin 

l’intercanvi d’informació i dades, la realització unificada de peticions i 

l’execució de procediments logístics. A més, la tecnologia permet el 

desenvolupament electrònic d’aquestes accions de forma segura i 

confidencial.

Per tant, cal desenvolupar eines que permetin realitzar aquestes accions, 

que estiguin disponibles a la xarxa de manera que siguin accessibles per a 

qualsevol actor logístic, que donin suport a les finestretes úniques de 

cadascun dels Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) i que puguin 

evolucionar cap a una finestreta única del conjunt de la xarxa en un 

horitzó de temps raonable.

De fet, una de les constatacions destacades del projecte iFreightMED ha 

estat que, tot i agrupar socis ubicats al llarg del Corredor Mediterrani o 

RFC6, els serveis multimodals identificats com a iniciatives pilot a l’hora 

d’analitzar les oportunitats de mercat més interessants responen de 

forma majoritària a configuracions nord – sud més que no pas est – oest, 

anant més enllà de l’àmbit d’influència propi del RFC6.

En conseqüència, l’establiment d’estructures de governança i d’eines de 

gestió compartides al llarg d’un Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) 

és necessari però no suficient per donar resposta a les necessitats 

logístiques que planteja la demanda, és a dir, els carregadors, els 

operadors logístics i els transportistes. 

La realitat és que bona part dels fluxos internacionals de transport 

multimodal de mercaderies s’encaminen a través de diversos corredors 

des de que surten del seu origen i fins que arriben a la seva destinació. 

Per això resulta tan important la comunicació i la coordinació entre els 

La demanda del transport multimodal en sentit ampli, entesa com 

l’agregació de carregadors, operadors logístics i transportistes, no disposa 

dels canals específics amb la suficient repercussió per poder fer arribar les 

seves necessitats com a clients finals d’un determinat corredor respecte 

de la fiabilitat i del cost del servei que se’ls ofereix.

Cal, doncs, promoure la presència de la demanda en les instàncies ja 

existents o fins i tot la creació de nous canals d’informació, comunicació i 

cooperació, que incentivin la participació d’actors diversos i rellevants de 

la cadena logística multimodal de mercaderies.

Perquè cal tenir ben present que els seus requeriments de preu, temps i 

qualitat són els que en major mesura determinen el disseny del servei, el 

model de negoci i el règim d’explotació més adients, per molt que 

aquestes tres siguin variables que cada sector econòmic prioritza de 

forma diferent, en funció de les seves característiques.

En aquest context, el projecte iFreightMED ha facilitat la caracterització 

dels Comitès de Serveis Multimodals (CSM) com un instrument 

veritablement útil per a combinar el triple enfocament regional, de 

demanda i de corredor a l’hora de contribuir proactivament a la definició 

dels Corredors de la Xarxa Bàsica transeuropea (com és el cas del 

Corredor Mediterrani) com dels Corredors Ferroviaris de Mercaderies 

(com és el cas del RFC6).

Cada CSM en particular i la xarxa mediterrània de Comitès en el seu 

conjunt constitueixen un interlocutor molt valuós per tal de recollir, 

elaborar i traslladar les necessitats de mercat dels usuaris finals als 

decisors públics concernits, així com als corresponents estaments 

reguladors. 

En aquest sentit, com a resultat del projecte iFreightMED es planteja 

l’oportunitat d’incorporar la representació dels Comitès de Serveis 

Multimodals (CSM) al Fòrum d’Actors Implicats del Corredor Mediterrani 

que, amb funcions d’òrgan consultiu i de supervisió del Pla 

d’Implementació elaborat pel Coordinador Europeu, inclou als Estats 

Membres i on només darrerament s’han incorporat les regions.

La posada en marxa d’aquest mecanisme participatiu permetria superar 

l’actual visió parcial de la situació del Corredor que, tal i com està 

formulada, no té directament en compte les necessitats últimes de la 

demanda, quan és en realitat qui hauria de justificar tot plegat.

De la mateixa manera, es planteja l’oportunitat de crear un nou Grup 

Assessor dins de l’estructura de governança del RFC6, que vaig més enllà 

de la visió reduccionista per la qual els dos únics Grups Assessors 

actualment existents són el d’operadors ferroviaris i el de terminals, com si 

als gestors d’infraestructures que s’agrupen al RFC6 no els haguessin 

d’interessar els clients dels seus clients per afrontar els seus reptes de 

futur.

Aquest Grup Assessor de Demanda, vinculat al Grup de Treball de 

Màrqueting, acolliria a representants dels Comitès de Serveis Multimodals 

que, gràcies al seu esmentat triple enfocament regional, de demanda i de 

corredor, vetllarien per a què els serveis de transport es desenvolupin en 

paral·lel a les infraestructures i no hi siguin supeditats.

Autor: C. Bardají (Cambra de Comerç de Barcelona) 

Fomentar la comunicació i 
cooperació entre tots els actors 
implicats en el transport 
multimodal de mercaderies 
(administracions, operadors, 
ports, carregadors, transpor- 
tistes), introduint el punt de 
vista dels representants de la 
demanda de serveis en els 
àmbits de treball per a l’assoli- 
ment del Corredor Mediterrani, 
tant nacionals com europeus, 
per a què els serveis de 
transport es desenvolupin en 
paral·lel a les infraestructures.

Una de les principals disfuncions identificades en decurs del projecte 

iFreightMED és la complexa i laboriosa gestió de la xarxa del 

Corredor del Mediterrani, tant des del punt de vista de l’execució de 

les inversions previstes en nova infraestructura com de la provisió 

dels serveis de transport sobre les infraestructures ferroviàries ja 

existents.  

Els conflictes d’interessos entre les empreses nacionals de ferrocarrils i 

els operadors privats o les limitacions inversores que continuen patint 

les infraestructures dedicades al transport de mercaderies marquen i 

condicionen el debat actual sobre la implementació efectiva dels 

Corredors de la Xarxa Bàsica transeuropea en particular i sobre la nova 

orientació de les polítiques de transport de la Unió Europea en general.

Sense treure importància a aquest debat, es constata que als espais de 

participació promoguts en l’àmbit europeu es prioritza donar veu als 

Estats Membres i als principals agents sectorials que hi estan vinculats 

(gestors d’infraestructures ferroviàries, operadors ferroviaris i gestors 

de terminals), deixant de banda la perspectiva dels usuaris finals dels 

serveis i, per extensió, de les infraestructures.

Per superar aquesta visió que sobrevalora la quantitat per damunt de la 

qualitat de l’oferta, cal recollir millor el punt de vista de la demanda. De 

fet, els carregadors estan molt més interessats en la gestió i la fiabilitat 

de l’ús de la infraestructura que no pas en el desenvolupament de la 

infraestructura en si mateixa.

Sistemes de senyalització i comunicació
Una de les prioritats d’Europa és la unificació del sistema de senyalització 

mitjançant la promoció d’un sistema únic comú (Sistema ERTMS, nivell 2).

Tanmateix, aquest llarg temps de transició on el sistema ERTMS conviu amb 

d’altres sistemes nacionals s’ha convertit en un problema per la falta de 

disponibilitat de locomotores que estiguin adaptades simultàniament a aquest 

sistema i als sistemes de senyalització nacionals.

Així, perquè una màquina pugui circular sense interrupció  entre Barcelona i 

Perpignan (menys de 200 km de longitud) ha de disposar dels tres sistema de 

senyalització: 

• El sistema ASFA per poder circular en ample UIC per Espanya, 

• El sistema KVB per poder circular en ample UIC per França i 

• El sistema ERTMS per poder circular en ample UIC per tram fronterer.

En no disposar de cap locomotora amb els tres sistemes i atès el cost que 

suposa la seva adaptació (cost econòmic i de tramitació de la corresponent 

homologació) es promou la necessitat d’un canvi de locomotora en Perpignan 

amb sobrecost econòmic i risc d’incidència. En el cas de voler travessar més 

fronteres (per exemple, la franco-alemana), la locomotora hauria d’incorporar 

d’altres sistemes de senyalització, amb la conseqüència de que no n’hi ha 

locomotores que puguin fer viatges d’escala europea i no n’hi ha inversions 

previstes per part de les ROSCO per que n’hi hagi en el curt termini.

Cal doncs, garantir que aquesta transició cap a la unitat en el sistema de 

senyalització  no sigui un nou problema pel transport ferroviari.

Aquesta problemàtica es traslladable a la frontera Italia – Eslovenia amb els 

sistemes de senyalització italians (BACC/RSDD) i els eslovens (LZB).

Font, J.I. Iglesias, Ingenieria Civil, núm 136/2004

Electrificació
En el mateix trajecte Barcelona-Perpignan, les locomotores haurien de tenir 

sistemes per poder circular amb tres tensions diferents (25.000 V corrent 

alterna, 1.500 V corrent continu i 3.000 V corrent continu) per poder 

travessar Espanya – França  o Italia – Eslovenia. Si la mateixa locomotora 

hagués d’arribar a Alemanya també necessitaria poder circular amb 15.000 

V c.a. N’hi ha al mercat locomotores multitensió, però cada equip necessari 

per a circular per les diferents xarxes és una inversió que encareix el cost de 

la locomotora i aquest cost s’ha de repercutir en el preu del transport 

ferroviari amb la conseqüent reducció de competitivitat.

Una solució alternativa és fer servir locomotores de major consum com 

màquines elèctriques o bitensió amb sistema dièsel, però el cost de l’energia és 

significativament major i les emissions de gasos d’efecte hivernacle també. 

Amplada de via
El problema de l’amplada de via repercuteix principalment en el transport 

ferroviari amb origen o destinació la Península Ibèrica, on conviuen l’amplada 

ibèrica, de 1668 mm i implantat en la majoria del territori, amb l’ample UIC, 

de1435 mm i únicament implantat  entre la frontera francesa i  Barcelona per 

a transport de mercaderies (a Espanya hi ha una xarxa extensa de línies 

d’amplada internacional dedicades al servei de viatgers en alta velocitat).

Això genera una doble problemàtica:

La necessitat d’estendre l’amplada UIC per a mercaderies a la resta de la 

xarxa ferroviària espanyola.

La dificultat de gestió i de saturació que suposa la solució teòricament 

provisional mitjançant la col·locació d’un tercer carril en un mateix tram de via 

per dotar-la d’ample UIC i ample ibèric  i, per tant, on conviuen les circula-

cions de passatgers i mercaderies en ample ibèric, i les circulacions en 

amplada UIC.

Gàlib
Les condicions fixades per el gàlib més restrictiu (com per exemple el GB1 a 

França) impedeixen el desenvolupament de nous mercats que requereixen 

nous vagons, especialment quan s’intenten implantar serveis d’Autopista 

Ferroviària o estendre els serveis ja existents (per exemple les restriccions de 

gàlib a l’oest d’Italia).

En aquest tipus de servei, que carreguen els semiremolcs sobre vagons 

especialitzats, el gàlib ferroviari pot ser una limitació clau per al gàlib dels 

semiremolcs, de manera que una part important del mercat potencial (per 

exemple, els semiremolcs que superin els 3,64 m de alçada en l’aresta exterior) 

no puguin accedir al servei d’autopista ferroviària per causa de l’excés de gàlib.

Aquest problemes de gàlib també es donen a Itàlia on les restriccions de gàlib en 

els túnels únicament permeten el pas de contenidors de la classe P/C 22 o limita- 

cions en línies concretes com Treviglio-Brescia (PC 45), Brescia Padua (PC45), 

Padua-Verona (PC 45), Verona-Venezia (PC 80) or Venezia-Trieste (PC 80).

Pel que fa a Eslovenia les limitacions de gàlib se situarien en les línies de 

connexió amb Hungria.

En la figura de sota (font UIRR, any 2013) es poden veure els diferents gàlib 

permesos per semiremolcs; és a dir, la facilitat o dificultat pel desenvolupa-

ment d’autopistes ferroviàries cap a altres països.

Tones/Eix
La disminució en trams de les tones/eix és un dels altres colls d’ampolla que 

afecta al transport internacional de mercaderies, i, d’acord amb els estudis de 

viabilitat pels projectes pilots desenvolupat en aquest projecte, és un dels 

aspectes claus que restringeixen al sector químic.

Aquest paràmetre no és un paràmetre constant al llarg del corredor i, per 

tant, es constaten tram restrictius que condicionen tot el corredor

Tonnes/Axle to Slovenia

Longitud del tren
La longitud dels trens està directament relacionada amb els ingressos de 

l’operador de transport combinat (si acordem que la facturació es fa per UTI 

transportada afegir una UTI més incrementa molt poc el cost de producció del 

servei al temps que incrementa la facturació). Amb els trens relativament curts 

que es poden formar a Europa, poder transportar una plataforma més pot 

tenir una incidència del 2,5-3 % en la facturació, xifra equivalent al marge de 

l’operador i per tant que pot condicionar la rendibilitat econòmica del servei.

La longitud del tren i la càrrega de pagament (“payload”) estan 

condicionades per:

• La potència d’arrossegament de les locomotores i les rampes de la línia.

• El pes de la locomotora, per tal de poder arrencar en la rampa 

característica de la línia 

• La longitud de les vies de apartat per poder aparcar el tren de mercaderies 

quan ha de ser ultrapassat per un altre tren

• La resistència dels enganxalls dels vagons (a Europa 2.200 T).

Convindria molt que totes aquestes característiques que limiten la càrrega 

de pagament s’optimitzessin, per tal de poder obtenir el màxim de 

facturació, i s’estandarditzessin per tal d’evitar operacions en la frontera del 

tipus d’unir dos trens curts per fer-ne un de llarg (és el que està fent GEFCO 

amb trens de cotxes de 375 m que circulen entre Barcelona i Perpignan que 

s’uneixen per fer-ne un de llarg a Perpignan).

La longitud màxima a Slovenia depèn de la línia ferroviària, i està entre 525m 

i 600m; Italia pateix una limitació en la longitud del tren en les seves 

connexions internacionals en ample UIC que la fixa en 440 metres; Espanya 

la longitud màxima en el tram UIC per a trens de mercaderies està limitada a 

550 m (si bé es tracta d’una limitació temporal i ADIF va anunciar la seva 

resolució pel 2014).

Per tant, es tracta d’un coll d’ampolla que en el millor dels casos obliga al 

sobrecost de maniobres ferroviàries per ajuntar trens, però que afecta 

directament a la rendibilitat econòmica de sectors tan importants com el de 

l’automòbil.

Concretament, a l’estudi “New Mixed Freight Train Catalonia-Germany for the 

Automotive Sector”, desenvolupat en el marc d’aquest projecte i previ a la 

realització d’una prova pilot per poder establir aquest servei de manera 

regular, es va arribar a la conclusió de la factibilitat econòmica d’aquest nou 

servei, sempre i quan es garantís una longitud mínima de 750 m. 

Autors: S. Batlle (CIMALSA), M.A. Dombriz (FGC)  

Avançar en l’assoliment dels 
estàndards d’interoperabilitat a 
tot el Corredor Mediterrani, 
prioritzant qüestions com la 
unificació dels sistemes senyalit-
zació ERTMS (nivell 2) i la 
continuïtat de les seccions 
transfrontereres per reduir el 
sobrecost que representa 
actualment el canvi de sistemes 
entre països, específicament 
en les seccions de Barcelona-
Perpignan (Espanya-França) i 
de Monfalcone-Sežana (Itàlia- 
Eslovènia).

La competitivitat del transport multimodal exigeix que el conjunt format per 

les UTI, les terminals, vagons i locomotores i infraestructures ferroviàries treballi 

de manera harmònica i permeti minimitzar el sobrecost i el risc d’incidència 

que comporta cada interrupció de la cadena. Solament la estandardització i els 

procediments comuns poden fer eficients les cadenes multimodals. Aquesta 

estandardització és una realitat en molts dels mitjans de transport (carretera, 

aeri, marítim), mentre que al transport ferroviari d’escala europea falta molt 

camí per recórrer. Sense la possibilitat de fer trajectes d’escala europea amb el 

mínim d’interrupcions serà molt difícil que el transport ferroviari de mercade-

ries integrat en cadenes multimodals pugui competir en el mercat logístic.

Per tal de passar del “patchwork” actual de les xarxes ferroviàries europees a 

un veritable “network” integrat que permeti el viatge sense interrupcions 

(“seamless”) és imprescindible avançar en els estàndards d’interoperatibilidad 

que promou la pròpia UE com a una de les seves prioritats o agrupacions 

empresarials internacionals com la UIRR. Cal avançar ràpidament en l’aprovació 

dels estàndards per part de la UE i cal incentivar que els responsables de la 

gestió de les infraestructures facin plans d’adaptació del Core Network de la 

TEN-T a aquests estàndards. Una bona eina seria el condicionament de 

l’aportació del fons europeus a l’existència prèvia d’aquests plans i la 

determinació de que majoritàriament el destí d’aquests fons fossin actuacions 

orientades a la seva execució.

La determinació dels estàndards i la realització d’una xarxa extensa estandar-

ditzada hauria de permetre a companyies que posen material rodant a disposi-

ció d’operadors (ROSCO) fer inversions per a disposar dels parcs de locomoto-

res i de vagons capaços de circular per aquesta xarxa sense interrupcions. 

Mentre no hi hagi estàndards aprovats ni xarxa estandarditzada, les ROSCO no 

realitzaran aquestes inversions pel risc de que no obtinguin retorn.

En concret cal treballar els següents aspectes:
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diferents corredors, per tal d’evitar discontinuïtats i d’afegir retards a les 

cadenes modals multimodals.

La pròpia competitivitat del mercat únic europeu requereix d’un 

funcionament eficient del conjunt de Corredors Ferroviaris de 

Mercaderies (RFC), de manera que constitueixin una veritable xarxa i no 

un patchwork. Aquesta lògica, que des de la Comissió Euroepa s’ha 

defensat amb fermesa per a la definició infraestructural dels Corredors 

de la Xarxa Bàsica transeuropea, cal aplicar-la també en termes 

operatius als RFC. 

El transport multimodal només tindrà oportunitats de fer créixer la seva 

quota de mercat si la gestió interna a nivell de cada Corredor Ferroviari 

de Mercaderies (RFC) és eficient i si els diferents RFC són capaços 

d’interactuar entre si amb eficàcia, eficiència i transparència.

En aquest mateix sentit, el projecte iFreightMED ha permès contrastar la 

utilitat dels Comitès de Serveis Multimodals (CSM) amb enfocament 

regional com a eina per apropar el punt de vista dels usuaris finals a 

través dels canals oberts de participació i governança tant de la Xarxa 

Transeuropea de Transport (TEN-T) com dels RFC.

Perquè justament el treball coordinat entre els diferents actors implicats 

a nivell local és el que caracteritza els Comitès de Serveis Multimodals 

(CSM), i aquesta feina en comú i el seu paper de facilitador neutral són 

els que els legitimen com a interlocutors de les diferents instàncies 

europees en el desplegament i seguiment de la política comuna de 

transports.

Així, les bones pràctiques i les lliçons apreses pels Comitès de Serveis 

Multimodals (CSM) en el desenvolupament de les seves activitats han de 

ser un instrument més que alimenti la progressiva evolució de cada 

Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) cap a la prestació de serveis 

de transport internacional sense discontinuïtats, sostenibles i 

competitius.

Autor: C. Bardají (Cambra de Comerç de Barcelona) 

Enfortir les relacions, la 
cooperació i la comunicació 
entre els Corredors Ferroviaris 
de Mercaderies europeus, a 
través de la incorporació de 
solucions tecnològiques comu- 
nes que permetin l'intercanvi 
mutu d'informació i dades.

La gestió de la logística és una matèria complexa que requereix, molts 

cops, de la interacció de nombrosos actors. Entenem que molts dels 

problemes existents en els Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) 

europeus són comuns i, per tant, podrien resoldre’s també de forma 

comuna.

Per això apostem per l’enfortiment de les relacions, la cooperació i la 

comunicacions entre aquests corredors, posant especial èmfasi en la 

incorporació de solucions tecnològiques universals que permetin 

l’intercanvi d’informació i dades, la realització unificada de peticions i 

l’execució de procediments logístics. A més, la tecnologia permet el 

desenvolupament electrònic d’aquestes accions de forma segura i 

confidencial.

Per tant, cal desenvolupar eines que permetin realitzar aquestes accions, 

que estiguin disponibles a la xarxa de manera que siguin accessibles per a 

qualsevol actor logístic, que donin suport a les finestretes úniques de 

cadascun dels Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) i que puguin 

evolucionar cap a una finestreta única del conjunt de la xarxa en un 

horitzó de temps raonable.

De fet, una de les constatacions destacades del projecte iFreightMED ha 

estat que, tot i agrupar socis ubicats al llarg del Corredor Mediterrani o 

RFC6, els serveis multimodals identificats com a iniciatives pilot a l’hora 

d’analitzar les oportunitats de mercat més interessants responen de 

forma majoritària a configuracions nord – sud més que no pas est – oest, 

anant més enllà de l’àmbit d’influència propi del RFC6.

En conseqüència, l’establiment d’estructures de governança i d’eines de 

gestió compartides al llarg d’un Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) 

és necessari però no suficient per donar resposta a les necessitats 

logístiques que planteja la demanda, és a dir, els carregadors, els 

operadors logístics i els transportistes. 

La realitat és que bona part dels fluxos internacionals de transport 

multimodal de mercaderies s’encaminen a través de diversos corredors 

des de que surten del seu origen i fins que arriben a la seva destinació. 

Per això resulta tan important la comunicació i la coordinació entre els 

però, ara com ara, solament s'han realitzat inversions efectives en les línies 

Koprivnica-Gyengyes i Zagreb-Karlovac.

Castellbisbal – Port de Barcelona / Port de Tarragona
El Corredor Mediterrani presenta un important coll d’ampolla que cal resoldre al 

seu pas per Catalunya, el tram Martorell-Castellbisbal. 

A partir de l’estació de Martorell, en direcció nord, s’intensifica notablement el 

tràfic de serveis ferroviaris de viatgers de rodalies. A Castellbisbal, pocs quilòme-

tres després, hi ha un important nus ferroviari en què es bifurca el Corredor 

Mediterrani cap al port de Barcelona, en un tram de doble via exclusiu, cap a 

Barcelona ciutat per als serveis de viatgers i cap al nord pel corredor Papiol-Mollet. 

Aquest fet genera un important coll d’ampolla en aquest tram per la confluència 

d’un elevat nombre de serveis de viatgers i de mercaderies, que situen el tram al 

límit de la seva capacitat. Per aquest motiu està projectada l’execució d’una 

variant ferroviària a Martorell que permeti segregar des d’aquest punt en direcció 

nord els fluxos de mercaderies i ferroviaris. 

Existeix des de 2011 un estudi informatiu en redacció però en aquest moment no hi 

ha cap previsió real d’execució de les obres i posada en servei de la nova variant.

Així mateix, resten pendents d’executar els nous accessos ferroviaris al port de 

Barcelona i al port de Tarragona que permetin incrementar i optimitzar la 

capacitat d’expedició de trens de les noves terminals i àrees d’activitat posades 

en servei.

Perpinyà - Narbona
La zona francesa té limitacions a causa de la seva continuació des de la zona 

ibèrica. En el punt 10, hi ha explicacions generals pel que fa als problemes 

d'interoperabilitat, com per exemple que cada país té els seus propis títols, 

autoritzacions i certificats per als maquinistes, i les dificultats existents per trobar 

equivalents fora de les seves fronteres. En aquest context, la complexitat ha 

augmentat.

El tram Perpinyà – Montpeller – Nimes està en procés de millora per tal d’ampliar 

la seva restringida i actual capacitat (que obliga els trens d’alta velocitat a 

circular-hi a 80 km/h) a quatre vies. Aquest fet permetrà alliberar la línia actual i 

disposar de més solcs comercials per a mercaderies. Això no obstant, hi ha un 

retard greu en l’execució d’aquest projecte i es preveu finalitzar l’actuació entre 

Montpeller i Nimes cap a l’any 2017, potser 2020. 

L’execució del tram entre Perpinyà i Montpeller es va posposar inicialment fins el 

2020, tanmateix actualment no es preveu fins el 2030. Això suposa mantenir fins 

llavors un coll d’ampolla en el Corredor Mediterrani que afectarà la totalitat de la 

seva capacitat.

Un altre problema que afecta a la capacitat de la línia, ja que es necessita un 

temps d'operació major, és que els trens no poden entrar directament a la 

terminal de Perpinyà (PSCCT) i han de maniobrar cap  enrere i cap endavant 

(una operació que pot durar fins a dues hores, en comptes de trenta minuts).

La Spezia - Parma
A causa de les característiques geogràfiques i geològiques de Ligúria, la 

connexió entre el Port de la Spezia i els mercats interiors presenta grans 

problemes, causats pels pendents i l'augment de la quantitat de mercaderies 

transportades. Una solució seria millorar la línia de ferrocarril La Spezia - Parma 

per complet (coneguda com Pontremolese), a través de la creació d’un rail doble 

i un túnel d'encreuament que redueixi el pendent. 

Una millora de tota la línia de ferrocarril La Spezia - Parma és necessària a nivell 

bàsic, amb la finalitat d’arribar als mercats interiors del nord d'Itàlia 

(Emília-Romanya, Llombardia i Vèneto) amb més rapidesa, així com els mercats 

estrangers del nord-est d'Europa (Àustria, Eslovènia i països més llunyans).

Koper - Divača
La major dificultat que existeix durant el transport de mercaderies pel territori 

eslovè, des del Port de Koper, és la via de ferrocarril única entre Koper i Divača. La 

capacitat de la infraestructura és clarament deficient, per la qual cosa una segona 

via es necessita amb urgència. Quan es planeja transportar mercaderia des del 

Port de Koper fins a Ljubljana, també hi ha un límit en la capacitat de transport de 

mercaderia a la via de la línia que va des de la frontera de Esžana fins a Ljubljana, 

cosa que significa que el transport ferroviari no és competitiu en aquesta zona. 

A la línia principal, Koper–Divača, el pendent és d'un 26%. Per incrementar la 

capacitat en relació amb els paràmetres tècnics, s'ha de construir una nova línia. 

Aquesta construcció està prevista però està pendent de confirmació econòmica. 

Amb l'augment del flux de mercaderies des del Port de Koper als mercats d'Euro- 

pa central, aquesta serà, sens dubte, insuficient un cop acabat l'any 2018. Aquesta 

construcció es considera una prioritat per a les infraestructures d'Eslovènia.

El límit de velocitat a la línia Koper-Divača no arriba als 100 km/h i no compleix 

la normativa de la XTE-T per a una xarxa bàsica. De la mateixa manera, la 

velocitat també es redueix al voltant de certes zones residencials.

Problemes comuns i perspectives
Prendre mesures per millorar l'eficiència del Corredor del Mediterrani també té 

efectes col·laterals en les economies locals, els pressupostos nacionals, 

l’ocupació nacional, la contaminació i en els colls d'ampolla de carreteres o, de 

forma més general, de rutes de transport.  

Adaptar les característiques dels ferrocarrils al Corredor del Mediterrani a les 

normatives de la Unió Internacional de Ferrocarrils farà que els ferrocarrils del 

sud d'Europa siguin més competitius i, conseqüentment, ajudarà a millorar 

l'economia de la zona. Algunes de les qüestions d'infraestructura estan 

enumerades més amunt, com es descriu a l'apartat anterior:

Conclusions: Possibilitats en el sud d'Europa
A l’hora considerar totes les qüestions al llarg de tot el Corredor, allò que destaca 

és que, en molts casos, els problemes són similars a tots els països esmentats 

anteriorment. Les principals limitacions que afecten al Corredor estan relaciona-

des amb febleses en la infraestructura. El major problema de capacitat que s'ha 

detectat és que la longitud dels trens no aconsegueix mai l’exigida per la UIC, 750 

metres. També existeixen alguns problemes comuns com: velocitats limitades, 

pendents diferents, càrregues d'eixos diferents entre uns i altres... Aquests 

problemes s'han de resoldre a nivell nacional / regional, però són conseqüentment 

un problema internacional. Les limitacions són comunes al llarg de tot el Corredor 

i perjudiquen a la competitivitat del sistema ferroviari del sud d'Europa. Els 

corredors del nord d'Europa compleixen amb totes les normatives de la UIC. Això 

és el que fa que siguin més competitius i acceptats pels usuaris, operadors i 

clients d'aquesta zona. Després d'enumerar totes les limitacions i proposar 

solucions, és evident que el potencial del Corredor del Mediterrani és major del 

que es pensava al principi. Després de la crisi dels últims set anys, sembla que 

comença un període de noves oportunitats per a l'economia europea. El volum de 

mercaderies transportades està augmentant de forma espectacular i el Mediterra-

ni és, sens dubte, una porta per a les mercaderies que vénen de l'Extrem Orient o 

de la regió del Pacífic, tenint en compte que els bucs portacontenidors més grans 

no poden travessar el Canal de Panamà. Amb aquest supòsit, es pot inferir que la 

zona té un gran potencial, però necessita millores. Algunes de les mesures urgents 

necessàries per fer que el Corredor del Mediterrani sigui competitiu són: estandar-

ditzar el sistema de comunicació, utilitzar un sistema elèctric i màquines de 25 kV, 

i que l'ample de via i la càrrega dels eixos siguin únics.

Autor: R. Richter (Autoritat Portuària de Koper) 

Vetllar per a l’execució de les infra- 
estructures previstes en el camp del 
transport ferroviari destinades a 
eliminar els colls d’ampolla en el decurs 
de la Xarxa Bàsica, millorant, adaptant o 
construint noves infraestructures per fer 
realitat el Corredor del Mediterrani al 
2030, especialment en les seccions 
compreses entre Zidani Most-Celje 
(Eslovènia), Rijeka- Zagreb (Croàcia), 
Castellbisbal- Port de Barcelona / Port 
de Tarragona (Catalunya) i Perpinyà- 
Narbona (França), i les seves conne- 
xions amb la resta de Xarxa Bàsica, com 
és el cas de La Spezia- Parma (Itàlia) y 
Koper-Divača (Eslovènia).

Zidani Most - Celje
A la zona eslovena del Corredor Ferroviari del Mediterrani, des de Zidani Most 

fins a Celje, existeixen restriccions que estan causades per les limitacions de la 

pressió sobre els eixos (C3). Aquestes limitacions també es troben a la línia 

principal des de Pragersko – Ormož – Hodoš (C3) fins a la frontera hongaresa. 

Això significa que la norma D4 de la UE no es compleix. Pel que fa a la 

competitivitat del sistema ferroviari, significa que els productes amb pesos 

superiors no poden ser transportats, i de la mateixa manera els trens bloc també 

tenen limitacions al llarg de tota la via.

En general, la càrrega per eix a Eslovènia encara no aconsegueix la que 

exigeixen les normatives de la XTE-T (22,5 tones per eix). Això també limita el 

pes màxim de mercaderia que es pot carregar. A més, com s'ha esmentat en 

apartats anteriors, existeix un problema relacionat amb les velocitats que es 

poden aconseguir a causa de les composicions actuals.

L'objectiu és augmentar la longitud dels trens bloc fins a 740 metres pel final de 

2025. Aquest és un objectiu important, ja que ajudarà a millorar l'economia 

nacional i la xarxa bàsica.

Rijeka - Zagreb
A la zona croata del Corredor del Mediterrani, existeix un problema amb els 

pendents que afecta a les vies que van cap a Zagreb. Aquest problema no es 

pot resoldre si no es construeixen vies completament noves; no obstant això, es 

poden prendre algunes mesures organitzatives.

A tot el Corredor del Mediterrani hi ha un problema amb els pendents amb gradients 

de fins a un 19%, a causa de les característiques geològiques de la regió.

També es necessiten línies de doble via a la regió croata. Aquestes estan previstes 

9
Sistemes de senyalització i comunicació
Una de les prioritats d’Europa és la unificació del sistema de senyalització 

mitjançant la promoció d’un sistema únic comú (Sistema ERTMS, nivell 2).

Tanmateix, aquest llarg temps de transició on el sistema ERTMS conviu amb 

d’altres sistemes nacionals s’ha convertit en un problema per la falta de 

disponibilitat de locomotores que estiguin adaptades simultàniament a aquest 

sistema i als sistemes de senyalització nacionals.

Així, perquè una màquina pugui circular sense interrupció  entre Barcelona i 

Perpignan (menys de 200 km de longitud) ha de disposar dels tres sistema de 

senyalització: 

• El sistema ASFA per poder circular en ample UIC per Espanya, 

• El sistema KVB per poder circular en ample UIC per França i 

• El sistema ERTMS per poder circular en ample UIC per tram fronterer.

En no disposar de cap locomotora amb els tres sistemes i atès el cost que 

suposa la seva adaptació (cost econòmic i de tramitació de la corresponent 

homologació) es promou la necessitat d’un canvi de locomotora en Perpignan 

amb sobrecost econòmic i risc d’incidència. En el cas de voler travessar més 

fronteres (per exemple, la franco-alemana), la locomotora hauria d’incorporar 

d’altres sistemes de senyalització, amb la conseqüència de que no n’hi ha 

locomotores que puguin fer viatges d’escala europea i no n’hi ha inversions 

previstes per part de les ROSCO per que n’hi hagi en el curt termini.

Cal doncs, garantir que aquesta transició cap a la unitat en el sistema de 

senyalització  no sigui un nou problema pel transport ferroviari.

Aquesta problemàtica es traslladable a la frontera Italia – Eslovenia amb els 

sistemes de senyalització italians (BACC/RSDD) i els eslovens (LZB).

Font, J.I. Iglesias, Ingenieria Civil, núm 136/2004

Electrificació
En el mateix trajecte Barcelona-Perpignan, les locomotores haurien de tenir 

sistemes per poder circular amb tres tensions diferents (25.000 V corrent 

alterna, 1.500 V corrent continu i 3.000 V corrent continu) per poder 

travessar Espanya – França  o Italia – Eslovenia. Si la mateixa locomotora 

hagués d’arribar a Alemanya també necessitaria poder circular amb 15.000 

V c.a. N’hi ha al mercat locomotores multitensió, però cada equip necessari 

per a circular per les diferents xarxes és una inversió que encareix el cost de 

la locomotora i aquest cost s’ha de repercutir en el preu del transport 

ferroviari amb la conseqüent reducció de competitivitat.

Una solució alternativa és fer servir locomotores de major consum com 

màquines elèctriques o bitensió amb sistema dièsel, però el cost de l’energia és 

significativament major i les emissions de gasos d’efecte hivernacle també. 

Amplada de via
El problema de l’amplada de via repercuteix principalment en el transport 

ferroviari amb origen o destinació la Península Ibèrica, on conviuen l’amplada 

ibèrica, de 1668 mm i implantat en la majoria del territori, amb l’ample UIC, 

de1435 mm i únicament implantat  entre la frontera francesa i  Barcelona per 

a transport de mercaderies (a Espanya hi ha una xarxa extensa de línies 

d’amplada internacional dedicades al servei de viatgers en alta velocitat).

Això genera una doble problemàtica:

La necessitat d’estendre l’amplada UIC per a mercaderies a la resta de la 

xarxa ferroviària espanyola.

La dificultat de gestió i de saturació que suposa la solució teòricament 

provisional mitjançant la col·locació d’un tercer carril en un mateix tram de via 

per dotar-la d’ample UIC i ample ibèric  i, per tant, on conviuen les circula-

cions de passatgers i mercaderies en ample ibèric, i les circulacions en 

amplada UIC.

Gàlib
Les condicions fixades per el gàlib més restrictiu (com per exemple el GB1 a 

França) impedeixen el desenvolupament de nous mercats que requereixen 

nous vagons, especialment quan s’intenten implantar serveis d’Autopista 

Ferroviària o estendre els serveis ja existents (per exemple les restriccions de 

gàlib a l’oest d’Italia).

En aquest tipus de servei, que carreguen els semiremolcs sobre vagons 

especialitzats, el gàlib ferroviari pot ser una limitació clau per al gàlib dels 

semiremolcs, de manera que una part important del mercat potencial (per 

exemple, els semiremolcs que superin els 3,64 m de alçada en l’aresta exterior) 

no puguin accedir al servei d’autopista ferroviària per causa de l’excés de gàlib.

Aquest problemes de gàlib també es donen a Itàlia on les restriccions de gàlib en 

els túnels únicament permeten el pas de contenidors de la classe P/C 22 o limita- 

cions en línies concretes com Treviglio-Brescia (PC 45), Brescia Padua (PC45), 

Padua-Verona (PC 45), Verona-Venezia (PC 80) or Venezia-Trieste (PC 80).

Pel que fa a Eslovenia les limitacions de gàlib se situarien en les línies de 

connexió amb Hungria.

En la figura de sota (font UIRR, any 2013) es poden veure els diferents gàlib 

permesos per semiremolcs; és a dir, la facilitat o dificultat pel desenvolupa-

ment d’autopistes ferroviàries cap a altres països.

Tones/Eix
La disminució en trams de les tones/eix és un dels altres colls d’ampolla que 

afecta al transport internacional de mercaderies, i, d’acord amb els estudis de 

viabilitat pels projectes pilots desenvolupat en aquest projecte, és un dels 

aspectes claus que restringeixen al sector químic.

Aquest paràmetre no és un paràmetre constant al llarg del corredor i, per 

tant, es constaten tram restrictius que condicionen tot el corredor

Tonnes/Axle to Slovenia

Longitud del tren
La longitud dels trens està directament relacionada amb els ingressos de 

l’operador de transport combinat (si acordem que la facturació es fa per UTI 

transportada afegir una UTI més incrementa molt poc el cost de producció del 

servei al temps que incrementa la facturació). Amb els trens relativament curts 

que es poden formar a Europa, poder transportar una plataforma més pot 

tenir una incidència del 2,5-3 % en la facturació, xifra equivalent al marge de 

l’operador i per tant que pot condicionar la rendibilitat econòmica del servei.

La longitud del tren i la càrrega de pagament (“payload”) estan 

condicionades per:

• La potència d’arrossegament de les locomotores i les rampes de la línia.

• El pes de la locomotora, per tal de poder arrencar en la rampa 

característica de la línia 

• La longitud de les vies de apartat per poder aparcar el tren de mercaderies 

quan ha de ser ultrapassat per un altre tren

• La resistència dels enganxalls dels vagons (a Europa 2.200 T).

Convindria molt que totes aquestes característiques que limiten la càrrega 

de pagament s’optimitzessin, per tal de poder obtenir el màxim de 

facturació, i s’estandarditzessin per tal d’evitar operacions en la frontera del 

tipus d’unir dos trens curts per fer-ne un de llarg (és el que està fent GEFCO 

amb trens de cotxes de 375 m que circulen entre Barcelona i Perpignan que 

s’uneixen per fer-ne un de llarg a Perpignan).

La longitud màxima a Slovenia depèn de la línia ferroviària, i està entre 525m 

i 600m; Italia pateix una limitació en la longitud del tren en les seves 

connexions internacionals en ample UIC que la fixa en 440 metres; Espanya 

la longitud màxima en el tram UIC per a trens de mercaderies està limitada a 

550 m (si bé es tracta d’una limitació temporal i ADIF va anunciar la seva 

resolució pel 2014).

Per tant, es tracta d’un coll d’ampolla que en el millor dels casos obliga al 

sobrecost de maniobres ferroviàries per ajuntar trens, però que afecta 

directament a la rendibilitat econòmica de sectors tan importants com el de 

l’automòbil.

Concretament, a l’estudi “New Mixed Freight Train Catalonia-Germany for the 

Automotive Sector”, desenvolupat en el marc d’aquest projecte i previ a la 

realització d’una prova pilot per poder establir aquest servei de manera 

regular, es va arribar a la conclusió de la factibilitat econòmica d’aquest nou 

servei, sempre i quan es garantís una longitud mínima de 750 m. 

Autors: S. Batlle (CIMALSA), M.A. Dombriz (FGC)  

Avançar en l’assoliment dels 
estàndards d’interoperabilitat a 
tot el Corredor Mediterrani, 
prioritzant qüestions com la 
unificació dels sistemes senyalit-
zació ERTMS (nivell 2) i la 
continuïtat de les seccions 
transfrontereres per reduir el 
sobrecost que representa 
actualment el canvi de sistemes 
entre països, específicament 
en les seccions de Barcelona-
Perpignan (Espanya-França) i 
de Monfalcone-Sežana (Itàlia- 
Eslovènia).

La competitivitat del transport multimodal exigeix que el conjunt format per 

les UTI, les terminals, vagons i locomotores i infraestructures ferroviàries treballi 

de manera harmònica i permeti minimitzar el sobrecost i el risc d’incidència 

que comporta cada interrupció de la cadena. Solament la estandardització i els 

procediments comuns poden fer eficients les cadenes multimodals. Aquesta 

estandardització és una realitat en molts dels mitjans de transport (carretera, 

aeri, marítim), mentre que al transport ferroviari d’escala europea falta molt 

camí per recórrer. Sense la possibilitat de fer trajectes d’escala europea amb el 

mínim d’interrupcions serà molt difícil que el transport ferroviari de mercade-

ries integrat en cadenes multimodals pugui competir en el mercat logístic.

Per tal de passar del “patchwork” actual de les xarxes ferroviàries europees a 

un veritable “network” integrat que permeti el viatge sense interrupcions 

(“seamless”) és imprescindible avançar en els estàndards d’interoperatibilidad 

que promou la pròpia UE com a una de les seves prioritats o agrupacions 

empresarials internacionals com la UIRR. Cal avançar ràpidament en l’aprovació 

dels estàndards per part de la UE i cal incentivar que els responsables de la 

gestió de les infraestructures facin plans d’adaptació del Core Network de la 

TEN-T a aquests estàndards. Una bona eina seria el condicionament de 

l’aportació del fons europeus a l’existència prèvia d’aquests plans i la 

determinació de que majoritàriament el destí d’aquests fons fossin actuacions 

orientades a la seva execució.

La determinació dels estàndards i la realització d’una xarxa extensa estandar-

ditzada hauria de permetre a companyies que posen material rodant a disposi-

ció d’operadors (ROSCO) fer inversions per a disposar dels parcs de locomoto-

res i de vagons capaços de circular per aquesta xarxa sense interrupcions. 

Mentre no hi hagi estàndards aprovats ni xarxa estandarditzada, les ROSCO no 

realitzaran aquestes inversions pel risc de que no obtinguin retorn.

En concret cal treballar els següents aspectes:
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diferents corredors, per tal d’evitar discontinuïtats i d’afegir retards a les 

cadenes modals multimodals.

La pròpia competitivitat del mercat únic europeu requereix d’un 

funcionament eficient del conjunt de Corredors Ferroviaris de 

Mercaderies (RFC), de manera que constitueixin una veritable xarxa i no 

un patchwork. Aquesta lògica, que des de la Comissió Euroepa s’ha 

defensat amb fermesa per a la definició infraestructural dels Corredors 

de la Xarxa Bàsica transeuropea, cal aplicar-la també en termes 

operatius als RFC. 

El transport multimodal només tindrà oportunitats de fer créixer la seva 

quota de mercat si la gestió interna a nivell de cada Corredor Ferroviari 

de Mercaderies (RFC) és eficient i si els diferents RFC són capaços 

d’interactuar entre si amb eficàcia, eficiència i transparència.

En aquest mateix sentit, el projecte iFreightMED ha permès contrastar la 

utilitat dels Comitès de Serveis Multimodals (CSM) amb enfocament 

regional com a eina per apropar el punt de vista dels usuaris finals a 

través dels canals oberts de participació i governança tant de la Xarxa 

Transeuropea de Transport (TEN-T) com dels RFC.

Perquè justament el treball coordinat entre els diferents actors implicats 

a nivell local és el que caracteritza els Comitès de Serveis Multimodals 

(CSM), i aquesta feina en comú i el seu paper de facilitador neutral són 

els que els legitimen com a interlocutors de les diferents instàncies 

europees en el desplegament i seguiment de la política comuna de 

transports.

Així, les bones pràctiques i les lliçons apreses pels Comitès de Serveis 

Multimodals (CSM) en el desenvolupament de les seves activitats han de 

ser un instrument més que alimenti la progressiva evolució de cada 

Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) cap a la prestació de serveis 

de transport internacional sense discontinuïtats, sostenibles i 

competitius.

Autor: C. Bardají (Cambra de Comerç de Barcelona) 

Enfortir les relacions, la 
cooperació i la comunicació 
entre els Corredors Ferroviaris 
de Mercaderies europeus, a 
través de la incorporació de 
solucions tecnològiques comu- 
nes que permetin l'intercanvi 
mutu d'informació i dades.

La gestió de la logística és una matèria complexa que requereix, molts 

cops, de la interacció de nombrosos actors. Entenem que molts dels 

problemes existents en els Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) 

europeus són comuns i, per tant, podrien resoldre’s també de forma 

comuna.

Per això apostem per l’enfortiment de les relacions, la cooperació i la 

comunicacions entre aquests corredors, posant especial èmfasi en la 

incorporació de solucions tecnològiques universals que permetin 

l’intercanvi d’informació i dades, la realització unificada de peticions i 

l’execució de procediments logístics. A més, la tecnologia permet el 

desenvolupament electrònic d’aquestes accions de forma segura i 

confidencial.

Per tant, cal desenvolupar eines que permetin realitzar aquestes accions, 

que estiguin disponibles a la xarxa de manera que siguin accessibles per a 

qualsevol actor logístic, que donin suport a les finestretes úniques de 

cadascun dels Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) i que puguin 

evolucionar cap a una finestreta única del conjunt de la xarxa en un 

horitzó de temps raonable.

De fet, una de les constatacions destacades del projecte iFreightMED ha 

estat que, tot i agrupar socis ubicats al llarg del Corredor Mediterrani o 

RFC6, els serveis multimodals identificats com a iniciatives pilot a l’hora 

d’analitzar les oportunitats de mercat més interessants responen de 

forma majoritària a configuracions nord – sud més que no pas est – oest, 

anant més enllà de l’àmbit d’influència propi del RFC6.

En conseqüència, l’establiment d’estructures de governança i d’eines de 

gestió compartides al llarg d’un Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) 

és necessari però no suficient per donar resposta a les necessitats 

logístiques que planteja la demanda, és a dir, els carregadors, els 

operadors logístics i els transportistes. 

La realitat és que bona part dels fluxos internacionals de transport 

multimodal de mercaderies s’encaminen a través de diversos corredors 

des de que surten del seu origen i fins que arriben a la seva destinació. 

Per això resulta tan important la comunicació i la coordinació entre els 

però, ara com ara, solament s'han realitzat inversions efectives en les línies 

Koprivnica-Gyengyes i Zagreb-Karlovac.

Castellbisbal – Port de Barcelona / Port de Tarragona
El Corredor Mediterrani presenta un important coll d’ampolla que cal resoldre al 

seu pas per Catalunya, el tram Martorell-Castellbisbal. 

A partir de l’estació de Martorell, en direcció nord, s’intensifica notablement el 

tràfic de serveis ferroviaris de viatgers de rodalies. A Castellbisbal, pocs quilòme-

tres després, hi ha un important nus ferroviari en què es bifurca el Corredor 

Mediterrani cap al port de Barcelona, en un tram de doble via exclusiu, cap a 

Barcelona ciutat per als serveis de viatgers i cap al nord pel corredor Papiol-Mollet. 

Aquest fet genera un important coll d’ampolla en aquest tram per la confluència 

d’un elevat nombre de serveis de viatgers i de mercaderies, que situen el tram al 

límit de la seva capacitat. Per aquest motiu està projectada l’execució d’una 

variant ferroviària a Martorell que permeti segregar des d’aquest punt en direcció 

nord els fluxos de mercaderies i ferroviaris. 

Existeix des de 2011 un estudi informatiu en redacció però en aquest moment no hi 

ha cap previsió real d’execució de les obres i posada en servei de la nova variant.

Així mateix, resten pendents d’executar els nous accessos ferroviaris al port de 

Barcelona i al port de Tarragona que permetin incrementar i optimitzar la 

capacitat d’expedició de trens de les noves terminals i àrees d’activitat posades 

en servei.

Perpinyà - Narbona
La zona francesa té limitacions a causa de la seva continuació des de la zona 

ibèrica. En el punt 10, hi ha explicacions generals pel que fa als problemes 

d'interoperabilitat, com per exemple que cada país té els seus propis títols, 

autoritzacions i certificats per als maquinistes, i les dificultats existents per trobar 

equivalents fora de les seves fronteres. En aquest context, la complexitat ha 

augmentat.

El tram Perpinyà – Montpeller – Nimes està en procés de millora per tal d’ampliar 

la seva restringida i actual capacitat (que obliga els trens d’alta velocitat a 

circular-hi a 80 km/h) a quatre vies. Aquest fet permetrà alliberar la línia actual i 

disposar de més solcs comercials per a mercaderies. Això no obstant, hi ha un 

retard greu en l’execució d’aquest projecte i es preveu finalitzar l’actuació entre 

Montpeller i Nimes cap a l’any 2017, potser 2020. 

L’execució del tram entre Perpinyà i Montpeller es va posposar inicialment fins el 

2020, tanmateix actualment no es preveu fins el 2030. Això suposa mantenir fins 

llavors un coll d’ampolla en el Corredor Mediterrani que afectarà la totalitat de la 

seva capacitat.

Un altre problema que afecta a la capacitat de la línia, ja que es necessita un 

temps d'operació major, és que els trens no poden entrar directament a la 

terminal de Perpinyà (PSCCT) i han de maniobrar cap  enrere i cap endavant 

(una operació que pot durar fins a dues hores, en comptes de trenta minuts).

La Spezia - Parma
A causa de les característiques geogràfiques i geològiques de Ligúria, la 

connexió entre el Port de la Spezia i els mercats interiors presenta grans 

problemes, causats pels pendents i l'augment de la quantitat de mercaderies 

transportades. Una solució seria millorar la línia de ferrocarril La Spezia - Parma 

per complet (coneguda com Pontremolese), a través de la creació d’un rail doble 

i un túnel d'encreuament que redueixi el pendent. 

Una millora de tota la línia de ferrocarril La Spezia - Parma és necessària a nivell 

bàsic, amb la finalitat d’arribar als mercats interiors del nord d'Itàlia 

(Emília-Romanya, Llombardia i Vèneto) amb més rapidesa, així com els mercats 

estrangers del nord-est d'Europa (Àustria, Eslovènia i països més llunyans).

Koper - Divača
La major dificultat que existeix durant el transport de mercaderies pel territori 

eslovè, des del Port de Koper, és la via de ferrocarril única entre Koper i Divača. La 

capacitat de la infraestructura és clarament deficient, per la qual cosa una segona 

via es necessita amb urgència. Quan es planeja transportar mercaderia des del 

Port de Koper fins a Ljubljana, també hi ha un límit en la capacitat de transport de 

mercaderia a la via de la línia que va des de la frontera de Esžana fins a Ljubljana, 

cosa que significa que el transport ferroviari no és competitiu en aquesta zona. 

A la línia principal, Koper–Divača, el pendent és d'un 26%. Per incrementar la 

capacitat en relació amb els paràmetres tècnics, s'ha de construir una nova línia. 

Aquesta construcció està prevista però està pendent de confirmació econòmica. 

Amb l'augment del flux de mercaderies des del Port de Koper als mercats d'Euro- 

pa central, aquesta serà, sens dubte, insuficient un cop acabat l'any 2018. Aquesta 

construcció es considera una prioritat per a les infraestructures d'Eslovènia.

El límit de velocitat a la línia Koper-Divača no arriba als 100 km/h i no compleix 

la normativa de la XTE-T per a una xarxa bàsica. De la mateixa manera, la 

velocitat també es redueix al voltant de certes zones residencials.

Problemes comuns i perspectives
Prendre mesures per millorar l'eficiència del Corredor del Mediterrani també té 

efectes col·laterals en les economies locals, els pressupostos nacionals, 

l’ocupació nacional, la contaminació i en els colls d'ampolla de carreteres o, de 

forma més general, de rutes de transport.  

Adaptar les característiques dels ferrocarrils al Corredor del Mediterrani a les 

normatives de la Unió Internacional de Ferrocarrils farà que els ferrocarrils del 

sud d'Europa siguin més competitius i, conseqüentment, ajudarà a millorar 

l'economia de la zona. Algunes de les qüestions d'infraestructura estan 

enumerades més amunt, com es descriu a l'apartat anterior:

Conclusions: Possibilitats en el sud d'Europa
A l’hora considerar totes les qüestions al llarg de tot el Corredor, allò que destaca 

és que, en molts casos, els problemes són similars a tots els països esmentats 

anteriorment. Les principals limitacions que afecten al Corredor estan relaciona-

des amb febleses en la infraestructura. El major problema de capacitat que s'ha 

detectat és que la longitud dels trens no aconsegueix mai l’exigida per la UIC, 750 

metres. També existeixen alguns problemes comuns com: velocitats limitades, 

pendents diferents, càrregues d'eixos diferents entre uns i altres... Aquests 

problemes s'han de resoldre a nivell nacional / regional, però són conseqüentment 

un problema internacional. Les limitacions són comunes al llarg de tot el Corredor 

i perjudiquen a la competitivitat del sistema ferroviari del sud d'Europa. Els 

corredors del nord d'Europa compleixen amb totes les normatives de la UIC. Això 

és el que fa que siguin més competitius i acceptats pels usuaris, operadors i 

clients d'aquesta zona. Després d'enumerar totes les limitacions i proposar 

solucions, és evident que el potencial del Corredor del Mediterrani és major del 

que es pensava al principi. Després de la crisi dels últims set anys, sembla que 

comença un període de noves oportunitats per a l'economia europea. El volum de 

mercaderies transportades està augmentant de forma espectacular i el Mediterra-

ni és, sens dubte, una porta per a les mercaderies que vénen de l'Extrem Orient o 

de la regió del Pacífic, tenint en compte que els bucs portacontenidors més grans 

no poden travessar el Canal de Panamà. Amb aquest supòsit, es pot inferir que la 

zona té un gran potencial, però necessita millores. Algunes de les mesures urgents 

necessàries per fer que el Corredor del Mediterrani sigui competitiu són: estandar-

ditzar el sistema de comunicació, utilitzar un sistema elèctric i màquines de 25 kV, 

i que l'ample de via i la càrrega dels eixos siguin únics.

Autor: R. Richter (Autoritat Portuària de Koper) 

Vetllar per a l’execució de les infra- 
estructures previstes en el camp del 
transport ferroviari destinades a 
eliminar els colls d’ampolla en el decurs 
de la Xarxa Bàsica, millorant, adaptant o 
construint noves infraestructures per fer 
realitat el Corredor del Mediterrani al 
2030, especialment en les seccions 
compreses entre Zidani Most-Celje 
(Eslovènia), Rijeka- Zagreb (Croàcia), 
Castellbisbal- Port de Barcelona / Port 
de Tarragona (Catalunya) i Perpinyà- 
Narbona (França), i les seves conne- 
xions amb la resta de Xarxa Bàsica, com 
és el cas de La Spezia- Parma (Itàlia) y 
Koper-Divača (Eslovènia).

Zidani Most - Celje
A la zona eslovena del Corredor Ferroviari del Mediterrani, des de Zidani Most 

fins a Celje, existeixen restriccions que estan causades per les limitacions de la 

pressió sobre els eixos (C3). Aquestes limitacions també es troben a la línia 

principal des de Pragersko – Ormož – Hodoš (C3) fins a la frontera hongaresa. 

Això significa que la norma D4 de la UE no es compleix. Pel que fa a la 

competitivitat del sistema ferroviari, significa que els productes amb pesos 

superiors no poden ser transportats, i de la mateixa manera els trens bloc també 

tenen limitacions al llarg de tota la via.

En general, la càrrega per eix a Eslovènia encara no aconsegueix la que 

exigeixen les normatives de la XTE-T (22,5 tones per eix). Això també limita el 

pes màxim de mercaderia que es pot carregar. A més, com s'ha esmentat en 

apartats anteriors, existeix un problema relacionat amb les velocitats que es 

poden aconseguir a causa de les composicions actuals.

L'objectiu és augmentar la longitud dels trens bloc fins a 740 metres pel final de 

2025. Aquest és un objectiu important, ja que ajudarà a millorar l'economia 

nacional i la xarxa bàsica.

Rijeka - Zagreb
A la zona croata del Corredor del Mediterrani, existeix un problema amb els 

pendents que afecta a les vies que van cap a Zagreb. Aquest problema no es 

pot resoldre si no es construeixen vies completament noves; no obstant això, es 

poden prendre algunes mesures organitzatives.

A tot el Corredor del Mediterrani hi ha un problema amb els pendents amb gradients 

de fins a un 19%, a causa de les característiques geològiques de la regió.

També es necessiten línies de doble via a la regió croata. Aquestes estan previstes 

Sistemes de senyalització i comunicació
Una de les prioritats d’Europa és la unificació del sistema de senyalització 

mitjançant la promoció d’un sistema únic comú (Sistema ERTMS, nivell 2).

Tanmateix, aquest llarg temps de transició on el sistema ERTMS conviu amb 

d’altres sistemes nacionals s’ha convertit en un problema per la falta de 

disponibilitat de locomotores que estiguin adaptades simultàniament a aquest 

sistema i als sistemes de senyalització nacionals.

Així, perquè una màquina pugui circular sense interrupció  entre Barcelona i 

Perpignan (menys de 200 km de longitud) ha de disposar dels tres sistema de 

senyalització: 

• El sistema ASFA per poder circular en ample UIC per Espanya, 

• El sistema KVB per poder circular en ample UIC per França i 

• El sistema ERTMS per poder circular en ample UIC per tram fronterer.

En no disposar de cap locomotora amb els tres sistemes i atès el cost que 

suposa la seva adaptació (cost econòmic i de tramitació de la corresponent 

homologació) es promou la necessitat d’un canvi de locomotora en Perpignan 

amb sobrecost econòmic i risc d’incidència. En el cas de voler travessar més 

fronteres (per exemple, la franco-alemana), la locomotora hauria d’incorporar 

d’altres sistemes de senyalització, amb la conseqüència de que no n’hi ha 

locomotores que puguin fer viatges d’escala europea i no n’hi ha inversions 

previstes per part de les ROSCO per que n’hi hagi en el curt termini.

Cal doncs, garantir que aquesta transició cap a la unitat en el sistema de 

senyalització  no sigui un nou problema pel transport ferroviari.

Aquesta problemàtica es traslladable a la frontera Italia – Eslovenia amb els 

sistemes de senyalització italians (BACC/RSDD) i els eslovens (LZB).

Font, J.I. Iglesias, Ingenieria Civil, núm 136/2004

Electrificació
En el mateix trajecte Barcelona-Perpignan, les locomotores haurien de tenir 

sistemes per poder circular amb tres tensions diferents (25.000 V corrent 

alterna, 1.500 V corrent continu i 3.000 V corrent continu) per poder 

travessar Espanya – França  o Italia – Eslovenia. Si la mateixa locomotora 

hagués d’arribar a Alemanya també necessitaria poder circular amb 15.000 

V c.a. N’hi ha al mercat locomotores multitensió, però cada equip necessari 

per a circular per les diferents xarxes és una inversió que encareix el cost de 

la locomotora i aquest cost s’ha de repercutir en el preu del transport 

ferroviari amb la conseqüent reducció de competitivitat.

Una solució alternativa és fer servir locomotores de major consum com 

màquines elèctriques o bitensió amb sistema dièsel, però el cost de l’energia és 

significativament major i les emissions de gasos d’efecte hivernacle també. 

Amplada de via
El problema de l’amplada de via repercuteix principalment en el transport 

ferroviari amb origen o destinació la Península Ibèrica, on conviuen l’amplada 

ibèrica, de 1668 mm i implantat en la majoria del territori, amb l’ample UIC, 

de1435 mm i únicament implantat  entre la frontera francesa i  Barcelona per 

a transport de mercaderies (a Espanya hi ha una xarxa extensa de línies 

d’amplada internacional dedicades al servei de viatgers en alta velocitat).

Això genera una doble problemàtica:

La necessitat d’estendre l’amplada UIC per a mercaderies a la resta de la 

xarxa ferroviària espanyola.

La dificultat de gestió i de saturació que suposa la solució teòricament 

provisional mitjançant la col·locació d’un tercer carril en un mateix tram de via 

per dotar-la d’ample UIC i ample ibèric  i, per tant, on conviuen les circula-

cions de passatgers i mercaderies en ample ibèric, i les circulacions en 

amplada UIC.

Gàlib
Les condicions fixades per el gàlib més restrictiu (com per exemple el GB1 a 

França) impedeixen el desenvolupament de nous mercats que requereixen 

nous vagons, especialment quan s’intenten implantar serveis d’Autopista 

Ferroviària o estendre els serveis ja existents (per exemple les restriccions de 

gàlib a l’oest d’Italia).

En aquest tipus de servei, que carreguen els semiremolcs sobre vagons 

especialitzats, el gàlib ferroviari pot ser una limitació clau per al gàlib dels 

semiremolcs, de manera que una part important del mercat potencial (per 

exemple, els semiremolcs que superin els 3,64 m de alçada en l’aresta exterior) 

no puguin accedir al servei d’autopista ferroviària per causa de l’excés de gàlib.

Aquest problemes de gàlib també es donen a Itàlia on les restriccions de gàlib en 

els túnels únicament permeten el pas de contenidors de la classe P/C 22 o limita- 

cions en línies concretes com Treviglio-Brescia (PC 45), Brescia Padua (PC45), 

Padua-Verona (PC 45), Verona-Venezia (PC 80) or Venezia-Trieste (PC 80).

Pel que fa a Eslovenia les limitacions de gàlib se situarien en les línies de 

connexió amb Hungria.

En la figura de sota (font UIRR, any 2013) es poden veure els diferents gàlib 

permesos per semiremolcs; és a dir, la facilitat o dificultat pel desenvolupa-

ment d’autopistes ferroviàries cap a altres països.

Tones/Eix
La disminució en trams de les tones/eix és un dels altres colls d’ampolla que 

afecta al transport internacional de mercaderies, i, d’acord amb els estudis de 

viabilitat pels projectes pilots desenvolupat en aquest projecte, és un dels 

aspectes claus que restringeixen al sector químic.

Aquest paràmetre no és un paràmetre constant al llarg del corredor i, per 

tant, es constaten tram restrictius que condicionen tot el corredor

Tonnes/Axle to Slovenia

Longitud del tren
La longitud dels trens està directament relacionada amb els ingressos de 

l’operador de transport combinat (si acordem que la facturació es fa per UTI 

transportada afegir una UTI més incrementa molt poc el cost de producció del 

servei al temps que incrementa la facturació). Amb els trens relativament curts 

que es poden formar a Europa, poder transportar una plataforma més pot 

tenir una incidència del 2,5-3 % en la facturació, xifra equivalent al marge de 

l’operador i per tant que pot condicionar la rendibilitat econòmica del servei.

La longitud del tren i la càrrega de pagament (“payload”) estan 

condicionades per:

• La potència d’arrossegament de les locomotores i les rampes de la línia.

• El pes de la locomotora, per tal de poder arrencar en la rampa 

característica de la línia 

• La longitud de les vies de apartat per poder aparcar el tren de mercaderies 

quan ha de ser ultrapassat per un altre tren

• La resistència dels enganxalls dels vagons (a Europa 2.200 T).

Convindria molt que totes aquestes característiques que limiten la càrrega 

de pagament s’optimitzessin, per tal de poder obtenir el màxim de 

facturació, i s’estandarditzessin per tal d’evitar operacions en la frontera del 

tipus d’unir dos trens curts per fer-ne un de llarg (és el que està fent GEFCO 

amb trens de cotxes de 375 m que circulen entre Barcelona i Perpignan que 

s’uneixen per fer-ne un de llarg a Perpignan).

La longitud màxima a Slovenia depèn de la línia ferroviària, i està entre 525m 

i 600m; Italia pateix una limitació en la longitud del tren en les seves 

connexions internacionals en ample UIC que la fixa en 440 metres; Espanya 

la longitud màxima en el tram UIC per a trens de mercaderies està limitada a 

550 m (si bé es tracta d’una limitació temporal i ADIF va anunciar la seva 

resolució pel 2014).

Per tant, es tracta d’un coll d’ampolla que en el millor dels casos obliga al 

sobrecost de maniobres ferroviàries per ajuntar trens, però que afecta 

directament a la rendibilitat econòmica de sectors tan importants com el de 

l’automòbil.

Concretament, a l’estudi “New Mixed Freight Train Catalonia-Germany for the 

Automotive Sector”, desenvolupat en el marc d’aquest projecte i previ a la 

realització d’una prova pilot per poder establir aquest servei de manera 

regular, es va arribar a la conclusió de la factibilitat econòmica d’aquest nou 

servei, sempre i quan es garantís una longitud mínima de 750 m. 

Autors: S. Batlle (CIMALSA), M.A. Dombriz (FGC)  

Avançar en l’assoliment dels 
estàndards d’interoperabilitat a 
tot el Corredor Mediterrani, 
prioritzant qüestions com la 
unificació dels sistemes senyalit-
zació ERTMS (nivell 2) i la 
continuïtat de les seccions 
transfrontereres per reduir el 
sobrecost que representa 
actualment el canvi de sistemes 
entre països, específicament 
en les seccions de Barcelona-
Perpignan (Espanya-França) i 
de Monfalcone-Sežana (Itàlia- 
Eslovènia).

La competitivitat del transport multimodal exigeix que el conjunt format per 

les UTI, les terminals, vagons i locomotores i infraestructures ferroviàries treballi 

de manera harmònica i permeti minimitzar el sobrecost i el risc d’incidència 

que comporta cada interrupció de la cadena. Solament la estandardització i els 

procediments comuns poden fer eficients les cadenes multimodals. Aquesta 

estandardització és una realitat en molts dels mitjans de transport (carretera, 

aeri, marítim), mentre que al transport ferroviari d’escala europea falta molt 

camí per recórrer. Sense la possibilitat de fer trajectes d’escala europea amb el 

mínim d’interrupcions serà molt difícil que el transport ferroviari de mercade-

ries integrat en cadenes multimodals pugui competir en el mercat logístic.

Per tal de passar del “patchwork” actual de les xarxes ferroviàries europees a 

un veritable “network” integrat que permeti el viatge sense interrupcions 

(“seamless”) és imprescindible avançar en els estàndards d’interoperatibilidad 

que promou la pròpia UE com a una de les seves prioritats o agrupacions 

empresarials internacionals com la UIRR. Cal avançar ràpidament en l’aprovació 

dels estàndards per part de la UE i cal incentivar que els responsables de la 

gestió de les infraestructures facin plans d’adaptació del Core Network de la 

TEN-T a aquests estàndards. Una bona eina seria el condicionament de 

l’aportació del fons europeus a l’existència prèvia d’aquests plans i la 

determinació de que majoritàriament el destí d’aquests fons fossin actuacions 

orientades a la seva execució.

La determinació dels estàndards i la realització d’una xarxa extensa estandar-

ditzada hauria de permetre a companyies que posen material rodant a disposi-

ció d’operadors (ROSCO) fer inversions per a disposar dels parcs de locomoto-

res i de vagons capaços de circular per aquesta xarxa sense interrupcions. 

Mentre no hi hagi estàndards aprovats ni xarxa estandarditzada, les ROSCO no 

realitzaran aquestes inversions pel risc de que no obtinguin retorn.

En concret cal treballar els següents aspectes:
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diferents corredors, per tal d’evitar discontinuïtats i d’afegir retards a les 

cadenes modals multimodals.

La pròpia competitivitat del mercat únic europeu requereix d’un 

funcionament eficient del conjunt de Corredors Ferroviaris de 

Mercaderies (RFC), de manera que constitueixin una veritable xarxa i no 

un patchwork. Aquesta lògica, que des de la Comissió Euroepa s’ha 

defensat amb fermesa per a la definició infraestructural dels Corredors 

de la Xarxa Bàsica transeuropea, cal aplicar-la també en termes 

operatius als RFC. 

El transport multimodal només tindrà oportunitats de fer créixer la seva 

quota de mercat si la gestió interna a nivell de cada Corredor Ferroviari 

de Mercaderies (RFC) és eficient i si els diferents RFC són capaços 

d’interactuar entre si amb eficàcia, eficiència i transparència.

En aquest mateix sentit, el projecte iFreightMED ha permès contrastar la 

utilitat dels Comitès de Serveis Multimodals (CSM) amb enfocament 

regional com a eina per apropar el punt de vista dels usuaris finals a 

través dels canals oberts de participació i governança tant de la Xarxa 

Transeuropea de Transport (TEN-T) com dels RFC.

Perquè justament el treball coordinat entre els diferents actors implicats 

a nivell local és el que caracteritza els Comitès de Serveis Multimodals 

(CSM), i aquesta feina en comú i el seu paper de facilitador neutral són 

els que els legitimen com a interlocutors de les diferents instàncies 

europees en el desplegament i seguiment de la política comuna de 

transports.

Així, les bones pràctiques i les lliçons apreses pels Comitès de Serveis 

Multimodals (CSM) en el desenvolupament de les seves activitats han de 

ser un instrument més que alimenti la progressiva evolució de cada 

Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) cap a la prestació de serveis 

de transport internacional sense discontinuïtats, sostenibles i 

competitius.

Autor: C. Bardají (Cambra de Comerç de Barcelona) 

Enfortir les relacions, la 
cooperació i la comunicació 
entre els Corredors Ferroviaris 
de Mercaderies europeus, a 
través de la incorporació de 
solucions tecnològiques comu- 
nes que permetin l'intercanvi 
mutu d'informació i dades.

La gestió de la logística és una matèria complexa que requereix, molts 

cops, de la interacció de nombrosos actors. Entenem que molts dels 

problemes existents en els Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) 

europeus són comuns i, per tant, podrien resoldre’s també de forma 

comuna.

Per això apostem per l’enfortiment de les relacions, la cooperació i la 

comunicacions entre aquests corredors, posant especial èmfasi en la 

incorporació de solucions tecnològiques universals que permetin 

l’intercanvi d’informació i dades, la realització unificada de peticions i 

l’execució de procediments logístics. A més, la tecnologia permet el 

desenvolupament electrònic d’aquestes accions de forma segura i 

confidencial.

Per tant, cal desenvolupar eines que permetin realitzar aquestes accions, 

que estiguin disponibles a la xarxa de manera que siguin accessibles per a 

qualsevol actor logístic, que donin suport a les finestretes úniques de 

cadascun dels Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) i que puguin 

evolucionar cap a una finestreta única del conjunt de la xarxa en un 

horitzó de temps raonable.

De fet, una de les constatacions destacades del projecte iFreightMED ha 

estat que, tot i agrupar socis ubicats al llarg del Corredor Mediterrani o 

RFC6, els serveis multimodals identificats com a iniciatives pilot a l’hora 

d’analitzar les oportunitats de mercat més interessants responen de 

forma majoritària a configuracions nord – sud més que no pas est – oest, 

anant més enllà de l’àmbit d’influència propi del RFC6.

En conseqüència, l’establiment d’estructures de governança i d’eines de 

gestió compartides al llarg d’un Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) 

és necessari però no suficient per donar resposta a les necessitats 

logístiques que planteja la demanda, és a dir, els carregadors, els 

operadors logístics i els transportistes. 

La realitat és que bona part dels fluxos internacionals de transport 

multimodal de mercaderies s’encaminen a través de diversos corredors 

des de que surten del seu origen i fins que arriben a la seva destinació. 

Per això resulta tan important la comunicació i la coordinació entre els 

però, ara com ara, solament s'han realitzat inversions efectives en les línies 

Koprivnica-Gyengyes i Zagreb-Karlovac.

Castellbisbal – Port de Barcelona / Port de Tarragona
El Corredor Mediterrani presenta un important coll d’ampolla que cal resoldre al 

seu pas per Catalunya, el tram Martorell-Castellbisbal. 

A partir de l’estació de Martorell, en direcció nord, s’intensifica notablement el 

tràfic de serveis ferroviaris de viatgers de rodalies. A Castellbisbal, pocs quilòme-

tres després, hi ha un important nus ferroviari en què es bifurca el Corredor 

Mediterrani cap al port de Barcelona, en un tram de doble via exclusiu, cap a 

Barcelona ciutat per als serveis de viatgers i cap al nord pel corredor Papiol-Mollet. 

Aquest fet genera un important coll d’ampolla en aquest tram per la confluència 

d’un elevat nombre de serveis de viatgers i de mercaderies, que situen el tram al 

límit de la seva capacitat. Per aquest motiu està projectada l’execució d’una 

variant ferroviària a Martorell que permeti segregar des d’aquest punt en direcció 

nord els fluxos de mercaderies i ferroviaris. 

Existeix des de 2011 un estudi informatiu en redacció però en aquest moment no hi 

ha cap previsió real d’execució de les obres i posada en servei de la nova variant.

Així mateix, resten pendents d’executar els nous accessos ferroviaris al port de 

Barcelona i al port de Tarragona que permetin incrementar i optimitzar la 

capacitat d’expedició de trens de les noves terminals i àrees d’activitat posades 

en servei.

Perpinyà - Narbona
La zona francesa té limitacions a causa de la seva continuació des de la zona 

ibèrica. En el punt 10, hi ha explicacions generals pel que fa als problemes 

d'interoperabilitat, com per exemple que cada país té els seus propis títols, 

autoritzacions i certificats per als maquinistes, i les dificultats existents per trobar 

equivalents fora de les seves fronteres. En aquest context, la complexitat ha 

augmentat.

El tram Perpinyà – Montpeller – Nimes està en procés de millora per tal d’ampliar 

la seva restringida i actual capacitat (que obliga els trens d’alta velocitat a 

circular-hi a 80 km/h) a quatre vies. Aquest fet permetrà alliberar la línia actual i 

disposar de més solcs comercials per a mercaderies. Això no obstant, hi ha un 

retard greu en l’execució d’aquest projecte i es preveu finalitzar l’actuació entre 

Montpeller i Nimes cap a l’any 2017, potser 2020. 

L’execució del tram entre Perpinyà i Montpeller es va posposar inicialment fins el 

2020, tanmateix actualment no es preveu fins el 2030. Això suposa mantenir fins 

llavors un coll d’ampolla en el Corredor Mediterrani que afectarà la totalitat de la 

seva capacitat.

Un altre problema que afecta a la capacitat de la línia, ja que es necessita un 

temps d'operació major, és que els trens no poden entrar directament a la 

terminal de Perpinyà (PSCCT) i han de maniobrar cap  enrere i cap endavant 

(una operació que pot durar fins a dues hores, en comptes de trenta minuts).

La Spezia - Parma
A causa de les característiques geogràfiques i geològiques de Ligúria, la 

connexió entre el Port de la Spezia i els mercats interiors presenta grans 

problemes, causats pels pendents i l'augment de la quantitat de mercaderies 

transportades. Una solució seria millorar la línia de ferrocarril La Spezia - Parma 

per complet (coneguda com Pontremolese), a través de la creació d’un rail doble 

i un túnel d'encreuament que redueixi el pendent. 

Una millora de tota la línia de ferrocarril La Spezia - Parma és necessària a nivell 

bàsic, amb la finalitat d’arribar als mercats interiors del nord d'Itàlia 

(Emília-Romanya, Llombardia i Vèneto) amb més rapidesa, així com els mercats 

estrangers del nord-est d'Europa (Àustria, Eslovènia i països més llunyans).

Koper - Divača
La major dificultat que existeix durant el transport de mercaderies pel territori 

eslovè, des del Port de Koper, és la via de ferrocarril única entre Koper i Divača. La 

capacitat de la infraestructura és clarament deficient, per la qual cosa una segona 

via es necessita amb urgència. Quan es planeja transportar mercaderia des del 

Port de Koper fins a Ljubljana, també hi ha un límit en la capacitat de transport de 

mercaderia a la via de la línia que va des de la frontera de Esžana fins a Ljubljana, 

cosa que significa que el transport ferroviari no és competitiu en aquesta zona. 

A la línia principal, Koper–Divača, el pendent és d'un 26%. Per incrementar la 

capacitat en relació amb els paràmetres tècnics, s'ha de construir una nova línia. 

Aquesta construcció està prevista però està pendent de confirmació econòmica. 

Amb l'augment del flux de mercaderies des del Port de Koper als mercats d'Euro- 

pa central, aquesta serà, sens dubte, insuficient un cop acabat l'any 2018. Aquesta 

construcció es considera una prioritat per a les infraestructures d'Eslovènia.

El límit de velocitat a la línia Koper-Divača no arriba als 100 km/h i no compleix 

la normativa de la XTE-T per a una xarxa bàsica. De la mateixa manera, la 

velocitat també es redueix al voltant de certes zones residencials.

Problemes comuns i perspectives
Prendre mesures per millorar l'eficiència del Corredor del Mediterrani també té 

efectes col·laterals en les economies locals, els pressupostos nacionals, 

l’ocupació nacional, la contaminació i en els colls d'ampolla de carreteres o, de 

forma més general, de rutes de transport.  

Adaptar les característiques dels ferrocarrils al Corredor del Mediterrani a les 

normatives de la Unió Internacional de Ferrocarrils farà que els ferrocarrils del 

sud d'Europa siguin més competitius i, conseqüentment, ajudarà a millorar 

l'economia de la zona. Algunes de les qüestions d'infraestructura estan 

enumerades més amunt, com es descriu a l'apartat anterior:

Conclusions: Possibilitats en el sud d'Europa
A l’hora considerar totes les qüestions al llarg de tot el Corredor, allò que destaca 

és que, en molts casos, els problemes són similars a tots els països esmentats 

anteriorment. Les principals limitacions que afecten al Corredor estan relaciona-

des amb febleses en la infraestructura. El major problema de capacitat que s'ha 

detectat és que la longitud dels trens no aconsegueix mai l’exigida per la UIC, 750 

metres. També existeixen alguns problemes comuns com: velocitats limitades, 

pendents diferents, càrregues d'eixos diferents entre uns i altres... Aquests 

problemes s'han de resoldre a nivell nacional / regional, però són conseqüentment 

un problema internacional. Les limitacions són comunes al llarg de tot el Corredor 

i perjudiquen a la competitivitat del sistema ferroviari del sud d'Europa. Els 

corredors del nord d'Europa compleixen amb totes les normatives de la UIC. Això 

és el que fa que siguin més competitius i acceptats pels usuaris, operadors i 

clients d'aquesta zona. Després d'enumerar totes les limitacions i proposar 

solucions, és evident que el potencial del Corredor del Mediterrani és major del 

que es pensava al principi. Després de la crisi dels últims set anys, sembla que 

comença un període de noves oportunitats per a l'economia europea. El volum de 

mercaderies transportades està augmentant de forma espectacular i el Mediterra-

ni és, sens dubte, una porta per a les mercaderies que vénen de l'Extrem Orient o 

de la regió del Pacífic, tenint en compte que els bucs portacontenidors més grans 

no poden travessar el Canal de Panamà. Amb aquest supòsit, es pot inferir que la 

zona té un gran potencial, però necessita millores. Algunes de les mesures urgents 

necessàries per fer que el Corredor del Mediterrani sigui competitiu són: estandar-

ditzar el sistema de comunicació, utilitzar un sistema elèctric i màquines de 25 kV, 

i que l'ample de via i la càrrega dels eixos siguin únics.

Autor: R. Richter (Autoritat Portuària de Koper) 

Vetllar per a l’execució de les infra- 
estructures previstes en el camp del 
transport ferroviari destinades a 
eliminar els colls d’ampolla en el decurs 
de la Xarxa Bàsica, millorant, adaptant o 
construint noves infraestructures per fer 
realitat el Corredor del Mediterrani al 
2030, especialment en les seccions 
compreses entre Zidani Most-Celje 
(Eslovènia), Rijeka- Zagreb (Croàcia), 
Castellbisbal- Port de Barcelona / Port 
de Tarragona (Catalunya) i Perpinyà- 
Narbona (França), i les seves conne- 
xions amb la resta de Xarxa Bàsica, com 
és el cas de La Spezia- Parma (Itàlia) y 
Koper-Divača (Eslovènia).

Zidani Most - Celje
A la zona eslovena del Corredor Ferroviari del Mediterrani, des de Zidani Most 

fins a Celje, existeixen restriccions que estan causades per les limitacions de la 

pressió sobre els eixos (C3). Aquestes limitacions també es troben a la línia 

principal des de Pragersko – Ormož – Hodoš (C3) fins a la frontera hongaresa. 

Això significa que la norma D4 de la UE no es compleix. Pel que fa a la 

competitivitat del sistema ferroviari, significa que els productes amb pesos 

superiors no poden ser transportats, i de la mateixa manera els trens bloc també 

tenen limitacions al llarg de tota la via.

En general, la càrrega per eix a Eslovènia encara no aconsegueix la que 

exigeixen les normatives de la XTE-T (22,5 tones per eix). Això també limita el 

pes màxim de mercaderia que es pot carregar. A més, com s'ha esmentat en 

apartats anteriors, existeix un problema relacionat amb les velocitats que es 

poden aconseguir a causa de les composicions actuals.

L'objectiu és augmentar la longitud dels trens bloc fins a 740 metres pel final de 

2025. Aquest és un objectiu important, ja que ajudarà a millorar l'economia 

nacional i la xarxa bàsica.

Rijeka - Zagreb
A la zona croata del Corredor del Mediterrani, existeix un problema amb els 

pendents que afecta a les vies que van cap a Zagreb. Aquest problema no es 

pot resoldre si no es construeixen vies completament noves; no obstant això, es 

poden prendre algunes mesures organitzatives.

A tot el Corredor del Mediterrani hi ha un problema amb els pendents amb gradients 

de fins a un 19%, a causa de les característiques geològiques de la regió.

També es necessiten línies de doble via a la regió croata. Aquestes estan previstes 

Sistemes de senyalització i comunicació
Una de les prioritats d’Europa és la unificació del sistema de senyalització 

mitjançant la promoció d’un sistema únic comú (Sistema ERTMS, nivell 2).

Tanmateix, aquest llarg temps de transició on el sistema ERTMS conviu amb 

d’altres sistemes nacionals s’ha convertit en un problema per la falta de 

disponibilitat de locomotores que estiguin adaptades simultàniament a aquest 

sistema i als sistemes de senyalització nacionals.

Així, perquè una màquina pugui circular sense interrupció  entre Barcelona i 

Perpignan (menys de 200 km de longitud) ha de disposar dels tres sistema de 

senyalització: 

• El sistema ASFA per poder circular en ample UIC per Espanya, 

• El sistema KVB per poder circular en ample UIC per França i 

• El sistema ERTMS per poder circular en ample UIC per tram fronterer.

En no disposar de cap locomotora amb els tres sistemes i atès el cost que 

suposa la seva adaptació (cost econòmic i de tramitació de la corresponent 

homologació) es promou la necessitat d’un canvi de locomotora en Perpignan 

amb sobrecost econòmic i risc d’incidència. En el cas de voler travessar més 

fronteres (per exemple, la franco-alemana), la locomotora hauria d’incorporar 

d’altres sistemes de senyalització, amb la conseqüència de que no n’hi ha 

locomotores que puguin fer viatges d’escala europea i no n’hi ha inversions 

previstes per part de les ROSCO per que n’hi hagi en el curt termini.

Cal doncs, garantir que aquesta transició cap a la unitat en el sistema de 

senyalització  no sigui un nou problema pel transport ferroviari.

Aquesta problemàtica es traslladable a la frontera Italia – Eslovenia amb els 

sistemes de senyalització italians (BACC/RSDD) i els eslovens (LZB).

Font, J.I. Iglesias, Ingenieria Civil, núm 136/2004

Electrificació
En el mateix trajecte Barcelona-Perpignan, les locomotores haurien de tenir 

sistemes per poder circular amb tres tensions diferents (25.000 V corrent 

alterna, 1.500 V corrent continu i 3.000 V corrent continu) per poder 

travessar Espanya – França  o Italia – Eslovenia. Si la mateixa locomotora 

hagués d’arribar a Alemanya també necessitaria poder circular amb 15.000 

V c.a. N’hi ha al mercat locomotores multitensió, però cada equip necessari 

per a circular per les diferents xarxes és una inversió que encareix el cost de 

la locomotora i aquest cost s’ha de repercutir en el preu del transport 

ferroviari amb la conseqüent reducció de competitivitat.

Una solució alternativa és fer servir locomotores de major consum com 

màquines elèctriques o bitensió amb sistema dièsel, però el cost de l’energia és 

significativament major i les emissions de gasos d’efecte hivernacle també. 

Amplada de via
El problema de l’amplada de via repercuteix principalment en el transport 

ferroviari amb origen o destinació la Península Ibèrica, on conviuen l’amplada 

ibèrica, de 1668 mm i implantat en la majoria del territori, amb l’ample UIC, 

de1435 mm i únicament implantat  entre la frontera francesa i  Barcelona per 

a transport de mercaderies (a Espanya hi ha una xarxa extensa de línies 

d’amplada internacional dedicades al servei de viatgers en alta velocitat).

Això genera una doble problemàtica:

La necessitat d’estendre l’amplada UIC per a mercaderies a la resta de la 

xarxa ferroviària espanyola.

La dificultat de gestió i de saturació que suposa la solució teòricament 

provisional mitjançant la col·locació d’un tercer carril en un mateix tram de via 

per dotar-la d’ample UIC i ample ibèric  i, per tant, on conviuen les circula-

cions de passatgers i mercaderies en ample ibèric, i les circulacions en 

amplada UIC.

Gàlib
Les condicions fixades per el gàlib més restrictiu (com per exemple el GB1 a 

França) impedeixen el desenvolupament de nous mercats que requereixen 

nous vagons, especialment quan s’intenten implantar serveis d’Autopista 

Ferroviària o estendre els serveis ja existents (per exemple les restriccions de 

gàlib a l’oest d’Italia).

En aquest tipus de servei, que carreguen els semiremolcs sobre vagons 

especialitzats, el gàlib ferroviari pot ser una limitació clau per al gàlib dels 

semiremolcs, de manera que una part important del mercat potencial (per 

exemple, els semiremolcs que superin els 3,64 m de alçada en l’aresta exterior) 

no puguin accedir al servei d’autopista ferroviària per causa de l’excés de gàlib.

Aquest problemes de gàlib també es donen a Itàlia on les restriccions de gàlib en 

els túnels únicament permeten el pas de contenidors de la classe P/C 22 o limita- 

cions en línies concretes com Treviglio-Brescia (PC 45), Brescia Padua (PC45), 

Padua-Verona (PC 45), Verona-Venezia (PC 80) or Venezia-Trieste (PC 80).

Pel que fa a Eslovenia les limitacions de gàlib se situarien en les línies de 

connexió amb Hungria.

En la figura de sota (font UIRR, any 2013) es poden veure els diferents gàlib 

permesos per semiremolcs; és a dir, la facilitat o dificultat pel desenvolupa-

ment d’autopistes ferroviàries cap a altres països.

Tones/Eix
La disminució en trams de les tones/eix és un dels altres colls d’ampolla que 

afecta al transport internacional de mercaderies, i, d’acord amb els estudis de 

viabilitat pels projectes pilots desenvolupat en aquest projecte, és un dels 

aspectes claus que restringeixen al sector químic.

Aquest paràmetre no és un paràmetre constant al llarg del corredor i, per 

tant, es constaten tram restrictius que condicionen tot el corredor

Tonnes/Axle to Slovenia

Longitud del tren
La longitud dels trens està directament relacionada amb els ingressos de 

l’operador de transport combinat (si acordem que la facturació es fa per UTI 

transportada afegir una UTI més incrementa molt poc el cost de producció del 

servei al temps que incrementa la facturació). Amb els trens relativament curts 

que es poden formar a Europa, poder transportar una plataforma més pot 

tenir una incidència del 2,5-3 % en la facturació, xifra equivalent al marge de 

l’operador i per tant que pot condicionar la rendibilitat econòmica del servei.

La longitud del tren i la càrrega de pagament (“payload”) estan 

condicionades per:

• La potència d’arrossegament de les locomotores i les rampes de la línia.

• El pes de la locomotora, per tal de poder arrencar en la rampa 

característica de la línia 

• La longitud de les vies de apartat per poder aparcar el tren de mercaderies 

quan ha de ser ultrapassat per un altre tren

• La resistència dels enganxalls dels vagons (a Europa 2.200 T).

Convindria molt que totes aquestes característiques que limiten la càrrega 

de pagament s’optimitzessin, per tal de poder obtenir el màxim de 

facturació, i s’estandarditzessin per tal d’evitar operacions en la frontera del 

tipus d’unir dos trens curts per fer-ne un de llarg (és el que està fent GEFCO 

amb trens de cotxes de 375 m que circulen entre Barcelona i Perpignan que 

s’uneixen per fer-ne un de llarg a Perpignan).

La longitud màxima a Slovenia depèn de la línia ferroviària, i està entre 525m 

i 600m; Italia pateix una limitació en la longitud del tren en les seves 

connexions internacionals en ample UIC que la fixa en 440 metres; Espanya 

la longitud màxima en el tram UIC per a trens de mercaderies està limitada a 

550 m (si bé es tracta d’una limitació temporal i ADIF va anunciar la seva 

resolució pel 2014).

Per tant, es tracta d’un coll d’ampolla que en el millor dels casos obliga al 

sobrecost de maniobres ferroviàries per ajuntar trens, però que afecta 

directament a la rendibilitat econòmica de sectors tan importants com el de 

l’automòbil.

Concretament, a l’estudi “New Mixed Freight Train Catalonia-Germany for the 

Automotive Sector”, desenvolupat en el marc d’aquest projecte i previ a la 

realització d’una prova pilot per poder establir aquest servei de manera 

regular, es va arribar a la conclusió de la factibilitat econòmica d’aquest nou 

servei, sempre i quan es garantís una longitud mínima de 750 m. 

Autors: S. Batlle (CIMALSA), M.A. Dombriz (FGC)  

Avançar en l’assoliment dels 
estàndards d’interoperabilitat a 
tot el Corredor Mediterrani, 
prioritzant qüestions com la 
unificació dels sistemes senyalit-
zació ERTMS (nivell 2) i la 
continuïtat de les seccions 
transfrontereres per reduir el 
sobrecost que representa 
actualment el canvi de sistemes 
entre països, específicament 
en les seccions de Barcelona-
Perpignan (Espanya-França) i 
de Monfalcone-Sežana (Itàlia- 
Eslovènia).

La competitivitat del transport multimodal exigeix que el conjunt format per 

les UTI, les terminals, vagons i locomotores i infraestructures ferroviàries treballi 

de manera harmònica i permeti minimitzar el sobrecost i el risc d’incidència 

que comporta cada interrupció de la cadena. Solament la estandardització i els 

procediments comuns poden fer eficients les cadenes multimodals. Aquesta 

estandardització és una realitat en molts dels mitjans de transport (carretera, 

aeri, marítim), mentre que al transport ferroviari d’escala europea falta molt 

camí per recórrer. Sense la possibilitat de fer trajectes d’escala europea amb el 

mínim d’interrupcions serà molt difícil que el transport ferroviari de mercade-

ries integrat en cadenes multimodals pugui competir en el mercat logístic.

Per tal de passar del “patchwork” actual de les xarxes ferroviàries europees a 

un veritable “network” integrat que permeti el viatge sense interrupcions 

(“seamless”) és imprescindible avançar en els estàndards d’interoperatibilidad 

que promou la pròpia UE com a una de les seves prioritats o agrupacions 

empresarials internacionals com la UIRR. Cal avançar ràpidament en l’aprovació 

dels estàndards per part de la UE i cal incentivar que els responsables de la 

gestió de les infraestructures facin plans d’adaptació del Core Network de la 

TEN-T a aquests estàndards. Una bona eina seria el condicionament de 

l’aportació del fons europeus a l’existència prèvia d’aquests plans i la 

determinació de que majoritàriament el destí d’aquests fons fossin actuacions 

orientades a la seva execució.

La determinació dels estàndards i la realització d’una xarxa extensa estandar-

ditzada hauria de permetre a companyies que posen material rodant a disposi-

ció d’operadors (ROSCO) fer inversions per a disposar dels parcs de locomoto-

res i de vagons capaços de circular per aquesta xarxa sense interrupcions. 

Mentre no hi hagi estàndards aprovats ni xarxa estandarditzada, les ROSCO no 

realitzaran aquestes inversions pel risc de que no obtinguin retorn.

En concret cal treballar els següents aspectes:
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Exemples d’àrees amb coll d’ampolla País

Zidani Most – Celje

Rijeka – Zagreb

Castellbisbal – Port de Barcelona

Perpinyà – Narbona

La Spezia – Parma

Koper – Divača

Eslovènia

Croàcia

Catalunya

França

Itàlia

Eslovènia



diferents corredors, per tal d’evitar discontinuïtats i d’afegir retards a les 

cadenes modals multimodals.

La pròpia competitivitat del mercat únic europeu requereix d’un 

funcionament eficient del conjunt de Corredors Ferroviaris de 

Mercaderies (RFC), de manera que constitueixin una veritable xarxa i no 

un patchwork. Aquesta lògica, que des de la Comissió Euroepa s’ha 

defensat amb fermesa per a la definició infraestructural dels Corredors 

de la Xarxa Bàsica transeuropea, cal aplicar-la també en termes 

operatius als RFC. 

El transport multimodal només tindrà oportunitats de fer créixer la seva 

quota de mercat si la gestió interna a nivell de cada Corredor Ferroviari 

de Mercaderies (RFC) és eficient i si els diferents RFC són capaços 

d’interactuar entre si amb eficàcia, eficiència i transparència.

En aquest mateix sentit, el projecte iFreightMED ha permès contrastar la 

utilitat dels Comitès de Serveis Multimodals (CSM) amb enfocament 

regional com a eina per apropar el punt de vista dels usuaris finals a 

través dels canals oberts de participació i governança tant de la Xarxa 

Transeuropea de Transport (TEN-T) com dels RFC.

Perquè justament el treball coordinat entre els diferents actors implicats 

a nivell local és el que caracteritza els Comitès de Serveis Multimodals 

(CSM), i aquesta feina en comú i el seu paper de facilitador neutral són 

els que els legitimen com a interlocutors de les diferents instàncies 

europees en el desplegament i seguiment de la política comuna de 

transports.

Així, les bones pràctiques i les lliçons apreses pels Comitès de Serveis 

Multimodals (CSM) en el desenvolupament de les seves activitats han de 

ser un instrument més que alimenti la progressiva evolució de cada 

Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) cap a la prestació de serveis 

de transport internacional sense discontinuïtats, sostenibles i 

competitius.

Autor: C. Bardají (Cambra de Comerç de Barcelona) 

Enfortir les relacions, la 
cooperació i la comunicació 
entre els Corredors Ferroviaris 
de Mercaderies europeus, a 
través de la incorporació de 
solucions tecnològiques comu- 
nes que permetin l'intercanvi 
mutu d'informació i dades.

La gestió de la logística és una matèria complexa que requereix, molts 

cops, de la interacció de nombrosos actors. Entenem que molts dels 

problemes existents en els Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) 

europeus són comuns i, per tant, podrien resoldre’s també de forma 

comuna.

Per això apostem per l’enfortiment de les relacions, la cooperació i la 

comunicacions entre aquests corredors, posant especial èmfasi en la 

incorporació de solucions tecnològiques universals que permetin 

l’intercanvi d’informació i dades, la realització unificada de peticions i 

l’execució de procediments logístics. A més, la tecnologia permet el 

desenvolupament electrònic d’aquestes accions de forma segura i 

confidencial.

Per tant, cal desenvolupar eines que permetin realitzar aquestes accions, 

que estiguin disponibles a la xarxa de manera que siguin accessibles per a 

qualsevol actor logístic, que donin suport a les finestretes úniques de 

cadascun dels Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) i que puguin 

evolucionar cap a una finestreta única del conjunt de la xarxa en un 

horitzó de temps raonable.

De fet, una de les constatacions destacades del projecte iFreightMED ha 

estat que, tot i agrupar socis ubicats al llarg del Corredor Mediterrani o 

RFC6, els serveis multimodals identificats com a iniciatives pilot a l’hora 

d’analitzar les oportunitats de mercat més interessants responen de 

forma majoritària a configuracions nord – sud més que no pas est – oest, 

anant més enllà de l’àmbit d’influència propi del RFC6.

En conseqüència, l’establiment d’estructures de governança i d’eines de 

gestió compartides al llarg d’un Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) 

és necessari però no suficient per donar resposta a les necessitats 

logístiques que planteja la demanda, és a dir, els carregadors, els 

operadors logístics i els transportistes. 

La realitat és que bona part dels fluxos internacionals de transport 

multimodal de mercaderies s’encaminen a través de diversos corredors 

des de que surten del seu origen i fins que arriben a la seva destinació. 

Per això resulta tan important la comunicació i la coordinació entre els 

Sistemes de senyalització i comunicació
Una de les prioritats d’Europa és la unificació del sistema de senyalització 

mitjançant la promoció d’un sistema únic comú (Sistema ERTMS, nivell 2).

Tanmateix, aquest llarg temps de transició on el sistema ERTMS conviu amb 

d’altres sistemes nacionals s’ha convertit en un problema per la falta de 

disponibilitat de locomotores que estiguin adaptades simultàniament a aquest 

sistema i als sistemes de senyalització nacionals.

Així, perquè una màquina pugui circular sense interrupció  entre Barcelona i 

Perpignan (menys de 200 km de longitud) ha de disposar dels tres sistema de 

senyalització: 

• El sistema ASFA per poder circular en ample UIC per Espanya, 

• El sistema KVB per poder circular en ample UIC per França i 

• El sistema ERTMS per poder circular en ample UIC per tram fronterer.

En no disposar de cap locomotora amb els tres sistemes i atès el cost que 

suposa la seva adaptació (cost econòmic i de tramitació de la corresponent 

homologació) es promou la necessitat d’un canvi de locomotora en Perpignan 

amb sobrecost econòmic i risc d’incidència. En el cas de voler travessar més 

fronteres (per exemple, la franco-alemana), la locomotora hauria d’incorporar 

d’altres sistemes de senyalització, amb la conseqüència de que no n’hi ha 

locomotores que puguin fer viatges d’escala europea i no n’hi ha inversions 

previstes per part de les ROSCO per que n’hi hagi en el curt termini.

Cal doncs, garantir que aquesta transició cap a la unitat en el sistema de 

senyalització  no sigui un nou problema pel transport ferroviari.

Aquesta problemàtica es traslladable a la frontera Italia – Eslovenia amb els 

sistemes de senyalització italians (BACC/RSDD) i els eslovens (LZB).

Font, J.I. Iglesias, Ingenieria Civil, núm 136/2004

Electrificació
En el mateix trajecte Barcelona-Perpignan, les locomotores haurien de tenir 

sistemes per poder circular amb tres tensions diferents (25.000 V corrent 

alterna, 1.500 V corrent continu i 3.000 V corrent continu) per poder 

travessar Espanya – França  o Italia – Eslovenia. Si la mateixa locomotora 

hagués d’arribar a Alemanya també necessitaria poder circular amb 15.000 

V c.a. N’hi ha al mercat locomotores multitensió, però cada equip necessari 

per a circular per les diferents xarxes és una inversió que encareix el cost de 

la locomotora i aquest cost s’ha de repercutir en el preu del transport 

ferroviari amb la conseqüent reducció de competitivitat.

Una solució alternativa és fer servir locomotores de major consum com 

màquines elèctriques o bitensió amb sistema dièsel, però el cost de l’energia és 

significativament major i les emissions de gasos d’efecte hivernacle també. 

Amplada de via
El problema de l’amplada de via repercuteix principalment en el transport 

ferroviari amb origen o destinació la Península Ibèrica, on conviuen l’amplada 

ibèrica, de 1668 mm i implantat en la majoria del territori, amb l’ample UIC, 

de1435 mm i únicament implantat  entre la frontera francesa i  Barcelona per 

a transport de mercaderies (a Espanya hi ha una xarxa extensa de línies 

d’amplada internacional dedicades al servei de viatgers en alta velocitat).

Això genera una doble problemàtica:

La necessitat d’estendre l’amplada UIC per a mercaderies a la resta de la 

xarxa ferroviària espanyola.

La dificultat de gestió i de saturació que suposa la solució teòricament 

provisional mitjançant la col·locació d’un tercer carril en un mateix tram de via 

per dotar-la d’ample UIC i ample ibèric  i, per tant, on conviuen les circula-

cions de passatgers i mercaderies en ample ibèric, i les circulacions en 

amplada UIC.

Gàlib
Les condicions fixades per el gàlib més restrictiu (com per exemple el GB1 a 

França) impedeixen el desenvolupament de nous mercats que requereixen 

nous vagons, especialment quan s’intenten implantar serveis d’Autopista 

Ferroviària o estendre els serveis ja existents (per exemple les restriccions de 

gàlib a l’oest d’Italia).

En aquest tipus de servei, que carreguen els semiremolcs sobre vagons 

especialitzats, el gàlib ferroviari pot ser una limitació clau per al gàlib dels 

semiremolcs, de manera que una part important del mercat potencial (per 

exemple, els semiremolcs que superin els 3,64 m de alçada en l’aresta exterior) 

no puguin accedir al servei d’autopista ferroviària per causa de l’excés de gàlib.

Aquest problemes de gàlib també es donen a Itàlia on les restriccions de gàlib en 

els túnels únicament permeten el pas de contenidors de la classe P/C 22 o limita- 

cions en línies concretes com Treviglio-Brescia (PC 45), Brescia Padua (PC45), 

Padua-Verona (PC 45), Verona-Venezia (PC 80) or Venezia-Trieste (PC 80).

Pel que fa a Eslovenia les limitacions de gàlib se situarien en les línies de 

connexió amb Hungria.

En la figura de sota (font UIRR, any 2013) es poden veure els diferents gàlib 

permesos per semiremolcs; és a dir, la facilitat o dificultat pel desenvolupa-

ment d’autopistes ferroviàries cap a altres països.

Tones/Eix
La disminució en trams de les tones/eix és un dels altres colls d’ampolla que 

afecta al transport internacional de mercaderies, i, d’acord amb els estudis de 

viabilitat pels projectes pilots desenvolupat en aquest projecte, és un dels 

aspectes claus que restringeixen al sector químic.

Aquest paràmetre no és un paràmetre constant al llarg del corredor i, per 

tant, es constaten tram restrictius que condicionen tot el corredor

Tonnes/Axle to Slovenia

Longitud del tren
La longitud dels trens està directament relacionada amb els ingressos de 

l’operador de transport combinat (si acordem que la facturació es fa per UTI 

transportada afegir una UTI més incrementa molt poc el cost de producció del 

servei al temps que incrementa la facturació). Amb els trens relativament curts 

que es poden formar a Europa, poder transportar una plataforma més pot 

tenir una incidència del 2,5-3 % en la facturació, xifra equivalent al marge de 

l’operador i per tant que pot condicionar la rendibilitat econòmica del servei.

La longitud del tren i la càrrega de pagament (“payload”) estan 

condicionades per:

• La potència d’arrossegament de les locomotores i les rampes de la línia.

• El pes de la locomotora, per tal de poder arrencar en la rampa 

característica de la línia 

• La longitud de les vies de apartat per poder aparcar el tren de mercaderies 

quan ha de ser ultrapassat per un altre tren

• La resistència dels enganxalls dels vagons (a Europa 2.200 T).

Convindria molt que totes aquestes característiques que limiten la càrrega 

de pagament s’optimitzessin, per tal de poder obtenir el màxim de 

facturació, i s’estandarditzessin per tal d’evitar operacions en la frontera del 

tipus d’unir dos trens curts per fer-ne un de llarg (és el que està fent GEFCO 

amb trens de cotxes de 375 m que circulen entre Barcelona i Perpignan que 

s’uneixen per fer-ne un de llarg a Perpignan).

La longitud màxima a Slovenia depèn de la línia ferroviària, i està entre 525m 

i 600m; Italia pateix una limitació en la longitud del tren en les seves 

connexions internacionals en ample UIC que la fixa en 440 metres; Espanya 

la longitud màxima en el tram UIC per a trens de mercaderies està limitada a 

550 m (si bé es tracta d’una limitació temporal i ADIF va anunciar la seva 

resolució pel 2014).

Per tant, es tracta d’un coll d’ampolla que en el millor dels casos obliga al 

sobrecost de maniobres ferroviàries per ajuntar trens, però que afecta 

directament a la rendibilitat econòmica de sectors tan importants com el de 

l’automòbil.

Concretament, a l’estudi “New Mixed Freight Train Catalonia-Germany for the 

Automotive Sector”, desenvolupat en el marc d’aquest projecte i previ a la 

realització d’una prova pilot per poder establir aquest servei de manera 

regular, es va arribar a la conclusió de la factibilitat econòmica d’aquest nou 

servei, sempre i quan es garantís una longitud mínima de 750 m. 

Autors: S. Batlle (CIMALSA), M.A. Dombriz (FGC)  

Avançar en l’assoliment dels 
estàndards d’interoperabilitat a 
tot el Corredor Mediterrani, 
prioritzant qüestions com la 
unificació dels sistemes senyalit-
zació ERTMS (nivell 2) i la 
continuïtat de les seccions 
transfrontereres per reduir el 
sobrecost que representa 
actualment el canvi de sistemes 
entre països, específicament 
en les seccions de Barcelona-
Perpignan (Espanya-França) i 
de Monfalcone-Sežana (Itàlia- 
Eslovènia).

La competitivitat del transport multimodal exigeix que el conjunt format per 

les UTI, les terminals, vagons i locomotores i infraestructures ferroviàries treballi 

de manera harmònica i permeti minimitzar el sobrecost i el risc d’incidència 

que comporta cada interrupció de la cadena. Solament la estandardització i els 

procediments comuns poden fer eficients les cadenes multimodals. Aquesta 

estandardització és una realitat en molts dels mitjans de transport (carretera, 

aeri, marítim), mentre que al transport ferroviari d’escala europea falta molt 

camí per recórrer. Sense la possibilitat de fer trajectes d’escala europea amb el 

mínim d’interrupcions serà molt difícil que el transport ferroviari de mercade-

ries integrat en cadenes multimodals pugui competir en el mercat logístic.

Per tal de passar del “patchwork” actual de les xarxes ferroviàries europees a 

un veritable “network” integrat que permeti el viatge sense interrupcions 

(“seamless”) és imprescindible avançar en els estàndards d’interoperatibilidad 

que promou la pròpia UE com a una de les seves prioritats o agrupacions 

empresarials internacionals com la UIRR. Cal avançar ràpidament en l’aprovació 

dels estàndards per part de la UE i cal incentivar que els responsables de la 

gestió de les infraestructures facin plans d’adaptació del Core Network de la 

TEN-T a aquests estàndards. Una bona eina seria el condicionament de 

l’aportació del fons europeus a l’existència prèvia d’aquests plans i la 

determinació de que majoritàriament el destí d’aquests fons fossin actuacions 

orientades a la seva execució.

La determinació dels estàndards i la realització d’una xarxa extensa estandar-

ditzada hauria de permetre a companyies que posen material rodant a disposi-

ció d’operadors (ROSCO) fer inversions per a disposar dels parcs de locomoto-

res i de vagons capaços de circular per aquesta xarxa sense interrupcions. 

Mentre no hi hagi estàndards aprovats ni xarxa estandarditzada, les ROSCO no 

realitzaran aquestes inversions pel risc de que no obtinguin retorn.

En concret cal treballar els següents aspectes:
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diferents corredors, per tal d’evitar discontinuïtats i d’afegir retards a les 

cadenes modals multimodals.

La pròpia competitivitat del mercat únic europeu requereix d’un 

funcionament eficient del conjunt de Corredors Ferroviaris de 

Mercaderies (RFC), de manera que constitueixin una veritable xarxa i no 

un patchwork. Aquesta lògica, que des de la Comissió Euroepa s’ha 

defensat amb fermesa per a la definició infraestructural dels Corredors 

de la Xarxa Bàsica transeuropea, cal aplicar-la també en termes 

operatius als RFC. 

El transport multimodal només tindrà oportunitats de fer créixer la seva 

quota de mercat si la gestió interna a nivell de cada Corredor Ferroviari 

de Mercaderies (RFC) és eficient i si els diferents RFC són capaços 

d’interactuar entre si amb eficàcia, eficiència i transparència.

En aquest mateix sentit, el projecte iFreightMED ha permès contrastar la 

utilitat dels Comitès de Serveis Multimodals (CSM) amb enfocament 

regional com a eina per apropar el punt de vista dels usuaris finals a 

través dels canals oberts de participació i governança tant de la Xarxa 

Transeuropea de Transport (TEN-T) com dels RFC.

Perquè justament el treball coordinat entre els diferents actors implicats 

a nivell local és el que caracteritza els Comitès de Serveis Multimodals 

(CSM), i aquesta feina en comú i el seu paper de facilitador neutral són 

els que els legitimen com a interlocutors de les diferents instàncies 

europees en el desplegament i seguiment de la política comuna de 

transports.

Així, les bones pràctiques i les lliçons apreses pels Comitès de Serveis 

Multimodals (CSM) en el desenvolupament de les seves activitats han de 

ser un instrument més que alimenti la progressiva evolució de cada 

Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) cap a la prestació de serveis 

de transport internacional sense discontinuïtats, sostenibles i 

competitius.

Autor: C. Bardají (Cambra de Comerç de Barcelona) 

Enfortir les relacions, la 
cooperació i la comunicació 
entre els Corredors Ferroviaris 
de Mercaderies europeus, a 
través de la incorporació de 
solucions tecnològiques comu- 
nes que permetin l'intercanvi 
mutu d'informació i dades.

La gestió de la logística és una matèria complexa que requereix, molts 

cops, de la interacció de nombrosos actors. Entenem que molts dels 

problemes existents en els Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) 

europeus són comuns i, per tant, podrien resoldre’s també de forma 

comuna.

Per això apostem per l’enfortiment de les relacions, la cooperació i la 

comunicacions entre aquests corredors, posant especial èmfasi en la 

incorporació de solucions tecnològiques universals que permetin 

l’intercanvi d’informació i dades, la realització unificada de peticions i 

l’execució de procediments logístics. A més, la tecnologia permet el 

desenvolupament electrònic d’aquestes accions de forma segura i 

confidencial.

Per tant, cal desenvolupar eines que permetin realitzar aquestes accions, 

que estiguin disponibles a la xarxa de manera que siguin accessibles per a 

qualsevol actor logístic, que donin suport a les finestretes úniques de 

cadascun dels Corredors Ferroviaris de Mercaderies (RFC) i que puguin 

evolucionar cap a una finestreta única del conjunt de la xarxa en un 

horitzó de temps raonable.

De fet, una de les constatacions destacades del projecte iFreightMED ha 

estat que, tot i agrupar socis ubicats al llarg del Corredor Mediterrani o 

RFC6, els serveis multimodals identificats com a iniciatives pilot a l’hora 

d’analitzar les oportunitats de mercat més interessants responen de 

forma majoritària a configuracions nord – sud més que no pas est – oest, 

anant més enllà de l’àmbit d’influència propi del RFC6.

En conseqüència, l’establiment d’estructures de governança i d’eines de 

gestió compartides al llarg d’un Corredor Ferroviari de Mercaderies (RFC) 

és necessari però no suficient per donar resposta a les necessitats 

logístiques que planteja la demanda, és a dir, els carregadors, els 

operadors logístics i els transportistes. 

La realitat és que bona part dels fluxos internacionals de transport 

multimodal de mercaderies s’encaminen a través de diversos corredors 

des de que surten del seu origen i fins que arriben a la seva destinació. 

Per això resulta tan important la comunicació i la coordinació entre els 

Sistemes de senyalització i comunicació
Una de les prioritats d’Europa és la unificació del sistema de senyalització 

mitjançant la promoció d’un sistema únic comú (Sistema ERTMS, nivell 2).

Tanmateix, aquest llarg temps de transició on el sistema ERTMS conviu amb 

d’altres sistemes nacionals s’ha convertit en un problema per la falta de 

disponibilitat de locomotores que estiguin adaptades simultàniament a aquest 

sistema i als sistemes de senyalització nacionals.

Així, perquè una màquina pugui circular sense interrupció  entre Barcelona i 

Perpignan (menys de 200 km de longitud) ha de disposar dels tres sistema de 

senyalització: 

• El sistema ASFA per poder circular en ample UIC per Espanya, 

• El sistema KVB per poder circular en ample UIC per França i 

• El sistema ERTMS per poder circular en ample UIC per tram fronterer.

En no disposar de cap locomotora amb els tres sistemes i atès el cost que 

suposa la seva adaptació (cost econòmic i de tramitació de la corresponent 

homologació) es promou la necessitat d’un canvi de locomotora en Perpignan 

amb sobrecost econòmic i risc d’incidència. En el cas de voler travessar més 

fronteres (per exemple, la franco-alemana), la locomotora hauria d’incorporar 

d’altres sistemes de senyalització, amb la conseqüència de que no n’hi ha 

locomotores que puguin fer viatges d’escala europea i no n’hi ha inversions 

previstes per part de les ROSCO per que n’hi hagi en el curt termini.

Cal doncs, garantir que aquesta transició cap a la unitat en el sistema de 

senyalització  no sigui un nou problema pel transport ferroviari.

Aquesta problemàtica es traslladable a la frontera Italia – Eslovenia amb els 

sistemes de senyalització italians (BACC/RSDD) i els eslovens (LZB).

Font, J.I. Iglesias, Ingenieria Civil, núm 136/2004

Electrificació
En el mateix trajecte Barcelona-Perpignan, les locomotores haurien de tenir 

sistemes per poder circular amb tres tensions diferents (25.000 V corrent 

alterna, 1.500 V corrent continu i 3.000 V corrent continu) per poder 

travessar Espanya – França  o Italia – Eslovenia. Si la mateixa locomotora 

hagués d’arribar a Alemanya també necessitaria poder circular amb 15.000 

V c.a. N’hi ha al mercat locomotores multitensió, però cada equip necessari 

per a circular per les diferents xarxes és una inversió que encareix el cost de 

la locomotora i aquest cost s’ha de repercutir en el preu del transport 

ferroviari amb la conseqüent reducció de competitivitat.

Una solució alternativa és fer servir locomotores de major consum com 

màquines elèctriques o bitensió amb sistema dièsel, però el cost de l’energia és 

significativament major i les emissions de gasos d’efecte hivernacle també. 

Amplada de via
El problema de l’amplada de via repercuteix principalment en el transport 

ferroviari amb origen o destinació la Península Ibèrica, on conviuen l’amplada 

ibèrica, de 1668 mm i implantat en la majoria del territori, amb l’ample UIC, 

de1435 mm i únicament implantat  entre la frontera francesa i  Barcelona per 

a transport de mercaderies (a Espanya hi ha una xarxa extensa de línies 

d’amplada internacional dedicades al servei de viatgers en alta velocitat).

Això genera una doble problemàtica:

La necessitat d’estendre l’amplada UIC per a mercaderies a la resta de la 

xarxa ferroviària espanyola.

La dificultat de gestió i de saturació que suposa la solució teòricament 

provisional mitjançant la col·locació d’un tercer carril en un mateix tram de via 

per dotar-la d’ample UIC i ample ibèric  i, per tant, on conviuen les circula-

cions de passatgers i mercaderies en ample ibèric, i les circulacions en 

amplada UIC.

Gàlib
Les condicions fixades per el gàlib més restrictiu (com per exemple el GB1 a 

França) impedeixen el desenvolupament de nous mercats que requereixen 

nous vagons, especialment quan s’intenten implantar serveis d’Autopista 

Ferroviària o estendre els serveis ja existents (per exemple les restriccions de 

gàlib a l’oest d’Italia).

En aquest tipus de servei, que carreguen els semiremolcs sobre vagons 

especialitzats, el gàlib ferroviari pot ser una limitació clau per al gàlib dels 

semiremolcs, de manera que una part important del mercat potencial (per 

exemple, els semiremolcs que superin els 3,64 m de alçada en l’aresta exterior) 

no puguin accedir al servei d’autopista ferroviària per causa de l’excés de gàlib.

Aquest problemes de gàlib també es donen a Itàlia on les restriccions de gàlib en 

els túnels únicament permeten el pas de contenidors de la classe P/C 22 o limita- 

cions en línies concretes com Treviglio-Brescia (PC 45), Brescia Padua (PC45), 

Padua-Verona (PC 45), Verona-Venezia (PC 80) or Venezia-Trieste (PC 80).

Pel que fa a Eslovenia les limitacions de gàlib se situarien en les línies de 

connexió amb Hungria.

En la figura de sota (font UIRR, any 2013) es poden veure els diferents gàlib 

permesos per semiremolcs; és a dir, la facilitat o dificultat pel desenvolupa-

ment d’autopistes ferroviàries cap a altres països.

Tones/Eix
La disminució en trams de les tones/eix és un dels altres colls d’ampolla que 

afecta al transport internacional de mercaderies, i, d’acord amb els estudis de 

viabilitat pels projectes pilots desenvolupat en aquest projecte, és un dels 

aspectes claus que restringeixen al sector químic.

Aquest paràmetre no és un paràmetre constant al llarg del corredor i, per 

tant, es constaten tram restrictius que condicionen tot el corredor

Tonnes/Axle to Slovenia

Longitud del tren
La longitud dels trens està directament relacionada amb els ingressos de 

l’operador de transport combinat (si acordem que la facturació es fa per UTI 

transportada afegir una UTI més incrementa molt poc el cost de producció del 

servei al temps que incrementa la facturació). Amb els trens relativament curts 

que es poden formar a Europa, poder transportar una plataforma més pot 

tenir una incidència del 2,5-3 % en la facturació, xifra equivalent al marge de 

l’operador i per tant que pot condicionar la rendibilitat econòmica del servei.

La longitud del tren i la càrrega de pagament (“payload”) estan 

condicionades per:

• La potència d’arrossegament de les locomotores i les rampes de la línia.

• El pes de la locomotora, per tal de poder arrencar en la rampa 

característica de la línia 

• La longitud de les vies de apartat per poder aparcar el tren de mercaderies 

quan ha de ser ultrapassat per un altre tren

• La resistència dels enganxalls dels vagons (a Europa 2.200 T).

Convindria molt que totes aquestes característiques que limiten la càrrega 

de pagament s’optimitzessin, per tal de poder obtenir el màxim de 

facturació, i s’estandarditzessin per tal d’evitar operacions en la frontera del 

tipus d’unir dos trens curts per fer-ne un de llarg (és el que està fent GEFCO 

amb trens de cotxes de 375 m que circulen entre Barcelona i Perpignan que 

s’uneixen per fer-ne un de llarg a Perpignan).

La longitud màxima a Slovenia depèn de la línia ferroviària, i està entre 525m 

i 600m; Italia pateix una limitació en la longitud del tren en les seves 

connexions internacionals en ample UIC que la fixa en 440 metres; Espanya 

la longitud màxima en el tram UIC per a trens de mercaderies està limitada a 

550 m (si bé es tracta d’una limitació temporal i ADIF va anunciar la seva 

resolució pel 2014).

Per tant, es tracta d’un coll d’ampolla que en el millor dels casos obliga al 

sobrecost de maniobres ferroviàries per ajuntar trens, però que afecta 

directament a la rendibilitat econòmica de sectors tan importants com el de 

l’automòbil.

Concretament, a l’estudi “New Mixed Freight Train Catalonia-Germany for the 

Automotive Sector”, desenvolupat en el marc d’aquest projecte i previ a la 

realització d’una prova pilot per poder establir aquest servei de manera 

regular, es va arribar a la conclusió de la factibilitat econòmica d’aquest nou 

servei, sempre i quan es garantís una longitud mínima de 750 m. 

Autors: S. Batlle (CIMALSA), M.A. Dombriz (FGC)  

Avançar en l’assoliment dels 
estàndards d’interoperabilitat a 
tot el Corredor Mediterrani, 
prioritzant qüestions com la 
unificació dels sistemes senyalit-
zació ERTMS (nivell 2) i la 
continuïtat de les seccions 
transfrontereres per reduir el 
sobrecost que representa 
actualment el canvi de sistemes 
entre països, específicament 
en les seccions de Barcelona-
Perpignan (Espanya-França) i 
de Monfalcone-Sežana (Itàlia- 
Eslovènia).

La competitivitat del transport multimodal exigeix que el conjunt format per 

les UTI, les terminals, vagons i locomotores i infraestructures ferroviàries treballi 

de manera harmònica i permeti minimitzar el sobrecost i el risc d’incidència 

que comporta cada interrupció de la cadena. Solament la estandardització i els 

procediments comuns poden fer eficients les cadenes multimodals. Aquesta 

estandardització és una realitat en molts dels mitjans de transport (carretera, 

aeri, marítim), mentre que al transport ferroviari d’escala europea falta molt 

camí per recórrer. Sense la possibilitat de fer trajectes d’escala europea amb el 

mínim d’interrupcions serà molt difícil que el transport ferroviari de mercade-

ries integrat en cadenes multimodals pugui competir en el mercat logístic.

Per tal de passar del “patchwork” actual de les xarxes ferroviàries europees a 

un veritable “network” integrat que permeti el viatge sense interrupcions 

(“seamless”) és imprescindible avançar en els estàndards d’interoperatibilidad 

que promou la pròpia UE com a una de les seves prioritats o agrupacions 

empresarials internacionals com la UIRR. Cal avançar ràpidament en l’aprovació 

dels estàndards per part de la UE i cal incentivar que els responsables de la 

gestió de les infraestructures facin plans d’adaptació del Core Network de la 

TEN-T a aquests estàndards. Una bona eina seria el condicionament de 

l’aportació del fons europeus a l’existència prèvia d’aquests plans i la 

determinació de que majoritàriament el destí d’aquests fons fossin actuacions 

orientades a la seva execució.

La determinació dels estàndards i la realització d’una xarxa extensa estandar-

ditzada hauria de permetre a companyies que posen material rodant a disposi-

ció d’operadors (ROSCO) fer inversions per a disposar dels parcs de locomoto-

res i de vagons capaços de circular per aquesta xarxa sense interrupcions. 

Mentre no hi hagi estàndards aprovats ni xarxa estandarditzada, les ROSCO no 

realitzaran aquestes inversions pel risc de que no obtinguin retorn.

En concret cal treballar els següents aspectes:
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Sistemes de senyalització i comunicació
Una de les prioritats d’Europa és la unificació del sistema de senyalització 

mitjançant la promoció d’un sistema únic comú (Sistema ERTMS, nivell 2).

Tanmateix, aquest llarg temps de transició on el sistema ERTMS conviu amb 

d’altres sistemes nacionals s’ha convertit en un problema per la falta de 

disponibilitat de locomotores que estiguin adaptades simultàniament a aquest 

sistema i als sistemes de senyalització nacionals.

Així, perquè una màquina pugui circular sense interrupció  entre Barcelona i 

Perpignan (menys de 200 km de longitud) ha de disposar dels tres sistema de 

senyalització: 

• El sistema ASFA per poder circular en ample UIC per Espanya, 

• El sistema KVB per poder circular en ample UIC per França i 

• El sistema ERTMS per poder circular en ample UIC per tram fronterer.

En no disposar de cap locomotora amb els tres sistemes i atès el cost que 

suposa la seva adaptació (cost econòmic i de tramitació de la corresponent 

homologació) es promou la necessitat d’un canvi de locomotora en Perpignan 

amb sobrecost econòmic i risc d’incidència. En el cas de voler travessar més 

fronteres (per exemple, la franco-alemana), la locomotora hauria d’incorporar 

d’altres sistemes de senyalització, amb la conseqüència de que no n’hi ha 

locomotores que puguin fer viatges d’escala europea i no n’hi ha inversions 

previstes per part de les ROSCO per que n’hi hagi en el curt termini.

Cal doncs, garantir que aquesta transició cap a la unitat en el sistema de 

senyalització  no sigui un nou problema pel transport ferroviari.

Aquesta problemàtica es traslladable a la frontera Italia – Eslovenia amb els 

sistemes de senyalització italians (BACC/RSDD) i els eslovens (LZB).

Font, J.I. Iglesias, Ingenieria Civil, núm 136/2004

Electrificació
En el mateix trajecte Barcelona-Perpignan, les locomotores haurien de tenir 

sistemes per poder circular amb tres tensions diferents (25.000 V corrent 

alterna, 1.500 V corrent continu i 3.000 V corrent continu) per poder 

travessar Espanya – França  o Italia – Eslovenia. Si la mateixa locomotora 

hagués d’arribar a Alemanya també necessitaria poder circular amb 15.000 

V c.a. N’hi ha al mercat locomotores multitensió, però cada equip necessari 

per a circular per les diferents xarxes és una inversió que encareix el cost de 

la locomotora i aquest cost s’ha de repercutir en el preu del transport 

ferroviari amb la conseqüent reducció de competitivitat.

Una solució alternativa és fer servir locomotores de major consum com 

màquines elèctriques o bitensió amb sistema dièsel, però el cost de l’energia és 

significativament major i les emissions de gasos d’efecte hivernacle també. 

Amplada de via
El problema de l’amplada de via repercuteix principalment en el transport 

ferroviari amb origen o destinació la Península Ibèrica, on conviuen l’amplada 

ibèrica, de 1668 mm i implantat en la majoria del territori, amb l’ample UIC, 

de1435 mm i únicament implantat  entre la frontera francesa i  Barcelona per 

a transport de mercaderies (a Espanya hi ha una xarxa extensa de línies 

d’amplada internacional dedicades al servei de viatgers en alta velocitat).

Això genera una doble problemàtica:

La necessitat d’estendre l’amplada UIC per a mercaderies a la resta de la 

xarxa ferroviària espanyola.

La dificultat de gestió i de saturació que suposa la solució teòricament 

provisional mitjançant la col·locació d’un tercer carril en un mateix tram de via 

per dotar-la d’ample UIC i ample ibèric  i, per tant, on conviuen les circula-

cions de passatgers i mercaderies en ample ibèric, i les circulacions en 

amplada UIC.

Gàlib
Les condicions fixades per el gàlib més restrictiu (com per exemple el GB1 a 

França) impedeixen el desenvolupament de nous mercats que requereixen 

nous vagons, especialment quan s’intenten implantar serveis d’Autopista 

Ferroviària o estendre els serveis ja existents (per exemple les restriccions de 

gàlib a l’oest d’Italia).

En aquest tipus de servei, que carreguen els semiremolcs sobre vagons 

especialitzats, el gàlib ferroviari pot ser una limitació clau per al gàlib dels 

semiremolcs, de manera que una part important del mercat potencial (per 

exemple, els semiremolcs que superin els 3,64 m de alçada en l’aresta exterior) 

no puguin accedir al servei d’autopista ferroviària per causa de l’excés de gàlib.

Aquest problemes de gàlib també es donen a Itàlia on les restriccions de gàlib en 

els túnels únicament permeten el pas de contenidors de la classe P/C 22 o limita- 

cions en línies concretes com Treviglio-Brescia (PC 45), Brescia Padua (PC45), 

Padua-Verona (PC 45), Verona-Venezia (PC 80) or Venezia-Trieste (PC 80).

Pel que fa a Eslovenia les limitacions de gàlib se situarien en les línies de 

connexió amb Hungria.

En la figura de sota (font UIRR, any 2013) es poden veure els diferents gàlib 

permesos per semiremolcs; és a dir, la facilitat o dificultat pel desenvolupa-

ment d’autopistes ferroviàries cap a altres països.

Tones/Eix
La disminució en trams de les tones/eix és un dels altres colls d’ampolla que 

afecta al transport internacional de mercaderies, i, d’acord amb els estudis de 

viabilitat pels projectes pilots desenvolupat en aquest projecte, és un dels 

aspectes claus que restringeixen al sector químic.

Aquest paràmetre no és un paràmetre constant al llarg del corredor i, per 

tant, es constaten tram restrictius que condicionen tot el corredor

Tonnes/Axle to Slovenia

Longitud del tren
La longitud dels trens està directament relacionada amb els ingressos de 

l’operador de transport combinat (si acordem que la facturació es fa per UTI 

transportada afegir una UTI més incrementa molt poc el cost de producció del 

servei al temps que incrementa la facturació). Amb els trens relativament curts 

que es poden formar a Europa, poder transportar una plataforma més pot 

tenir una incidència del 2,5-3 % en la facturació, xifra equivalent al marge de 

l’operador i per tant que pot condicionar la rendibilitat econòmica del servei.

La longitud del tren i la càrrega de pagament (“payload”) estan 

condicionades per:

• La potència d’arrossegament de les locomotores i les rampes de la línia.

• El pes de la locomotora, per tal de poder arrencar en la rampa 

característica de la línia 

• La longitud de les vies de apartat per poder aparcar el tren de mercaderies 

quan ha de ser ultrapassat per un altre tren

• La resistència dels enganxalls dels vagons (a Europa 2.200 T).

Convindria molt que totes aquestes característiques que limiten la càrrega 

de pagament s’optimitzessin, per tal de poder obtenir el màxim de 

facturació, i s’estandarditzessin per tal d’evitar operacions en la frontera del 

tipus d’unir dos trens curts per fer-ne un de llarg (és el que està fent GEFCO 

amb trens de cotxes de 375 m que circulen entre Barcelona i Perpignan que 

s’uneixen per fer-ne un de llarg a Perpignan).

La longitud màxima a Slovenia depèn de la línia ferroviària, i està entre 525m 

i 600m; Italia pateix una limitació en la longitud del tren en les seves 

connexions internacionals en ample UIC que la fixa en 440 metres; Espanya 

la longitud màxima en el tram UIC per a trens de mercaderies està limitada a 

550 m (si bé es tracta d’una limitació temporal i ADIF va anunciar la seva 

resolució pel 2014).

Per tant, es tracta d’un coll d’ampolla que en el millor dels casos obliga al 

sobrecost de maniobres ferroviàries per ajuntar trens, però que afecta 

directament a la rendibilitat econòmica de sectors tan importants com el de 

l’automòbil.

Concretament, a l’estudi “New Mixed Freight Train Catalonia-Germany for the 

Automotive Sector”, desenvolupat en el marc d’aquest projecte i previ a la 

realització d’una prova pilot per poder establir aquest servei de manera 

regular, es va arribar a la conclusió de la factibilitat econòmica d’aquest nou 

servei, sempre i quan es garantís una longitud mínima de 750 m. 

Autors: S. Batlle (CIMALSA), M.A. Dombriz (FGC)  

Avançar en l’assoliment dels 
estàndards d’interoperabilitat a 
tot el Corredor Mediterrani, 
prioritzant qüestions com la 
unificació dels sistemes senyalit-
zació ERTMS (nivell 2) i la 
continuïtat de les seccions 
transfrontereres per reduir el 
sobrecost que representa 
actualment el canvi de sistemes 
entre països, específicament 
en les seccions de Barcelona-
Perpignan (Espanya-França) i 
de Monfalcone-Sežana (Itàlia- 
Eslovènia).

La competitivitat del transport multimodal exigeix que el conjunt format per 

les UTI, les terminals, vagons i locomotores i infraestructures ferroviàries treballi 

de manera harmònica i permeti minimitzar el sobrecost i el risc d’incidència 

que comporta cada interrupció de la cadena. Solament la estandardització i els 

procediments comuns poden fer eficients les cadenes multimodals. Aquesta 

estandardització és una realitat en molts dels mitjans de transport (carretera, 

aeri, marítim), mentre que al transport ferroviari d’escala europea falta molt 

camí per recórrer. Sense la possibilitat de fer trajectes d’escala europea amb el 

mínim d’interrupcions serà molt difícil que el transport ferroviari de mercade-

ries integrat en cadenes multimodals pugui competir en el mercat logístic.

Per tal de passar del “patchwork” actual de les xarxes ferroviàries europees a 

un veritable “network” integrat que permeti el viatge sense interrupcions 

(“seamless”) és imprescindible avançar en els estàndards d’interoperatibilidad 

que promou la pròpia UE com a una de les seves prioritats o agrupacions 

empresarials internacionals com la UIRR. Cal avançar ràpidament en l’aprovació 

dels estàndards per part de la UE i cal incentivar que els responsables de la 

gestió de les infraestructures facin plans d’adaptació del Core Network de la 

TEN-T a aquests estàndards. Una bona eina seria el condicionament de 

l’aportació del fons europeus a l’existència prèvia d’aquests plans i la 

determinació de que majoritàriament el destí d’aquests fons fossin actuacions 

orientades a la seva execució.

La determinació dels estàndards i la realització d’una xarxa extensa estandar-

ditzada hauria de permetre a companyies que posen material rodant a disposi-

ció d’operadors (ROSCO) fer inversions per a disposar dels parcs de locomoto-

res i de vagons capaços de circular per aquesta xarxa sense interrupcions. 

Mentre no hi hagi estàndards aprovats ni xarxa estandarditzada, les ROSCO no 

realitzaran aquestes inversions pel risc de que no obtinguin retorn.

En concret cal treballar els següents aspectes:
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Sistemes de senyalització i comunicació
Una de les prioritats d’Europa és la unificació del sistema de senyalització 

mitjançant la promoció d’un sistema únic comú (Sistema ERTMS, nivell 2).

Tanmateix, aquest llarg temps de transició on el sistema ERTMS conviu amb 

d’altres sistemes nacionals s’ha convertit en un problema per la falta de 

disponibilitat de locomotores que estiguin adaptades simultàniament a aquest 

sistema i als sistemes de senyalització nacionals.

Així, perquè una màquina pugui circular sense interrupció  entre Barcelona i 

Perpignan (menys de 200 km de longitud) ha de disposar dels tres sistema de 

senyalització: 

• El sistema ASFA per poder circular en ample UIC per Espanya, 

• El sistema KVB per poder circular en ample UIC per França i 

• El sistema ERTMS per poder circular en ample UIC per tram fronterer.

En no disposar de cap locomotora amb els tres sistemes i atès el cost que 

suposa la seva adaptació (cost econòmic i de tramitació de la corresponent 

homologació) es promou la necessitat d’un canvi de locomotora en Perpignan 

amb sobrecost econòmic i risc d’incidència. En el cas de voler travessar més 

fronteres (per exemple, la franco-alemana), la locomotora hauria d’incorporar 

d’altres sistemes de senyalització, amb la conseqüència de que no n’hi ha 

locomotores que puguin fer viatges d’escala europea i no n’hi ha inversions 

previstes per part de les ROSCO per que n’hi hagi en el curt termini.

Cal doncs, garantir que aquesta transició cap a la unitat en el sistema de 

senyalització  no sigui un nou problema pel transport ferroviari.

Aquesta problemàtica es traslladable a la frontera Italia – Eslovenia amb els 

sistemes de senyalització italians (BACC/RSDD) i els eslovens (LZB).

Font, J.I. Iglesias, Ingenieria Civil, núm 136/2004

Electrificació
En el mateix trajecte Barcelona-Perpignan, les locomotores haurien de tenir 

sistemes per poder circular amb tres tensions diferents (25.000 V corrent 

alterna, 1.500 V corrent continu i 3.000 V corrent continu) per poder 

travessar Espanya – França  o Italia – Eslovenia. Si la mateixa locomotora 

hagués d’arribar a Alemanya també necessitaria poder circular amb 15.000 

V c.a. N’hi ha al mercat locomotores multitensió, però cada equip necessari 

per a circular per les diferents xarxes és una inversió que encareix el cost de 

la locomotora i aquest cost s’ha de repercutir en el preu del transport 

ferroviari amb la conseqüent reducció de competitivitat.

Una solució alternativa és fer servir locomotores de major consum com 

màquines elèctriques o bitensió amb sistema dièsel, però el cost de l’energia és 

significativament major i les emissions de gasos d’efecte hivernacle també. 

Amplada de via
El problema de l’amplada de via repercuteix principalment en el transport 

ferroviari amb origen o destinació la Península Ibèrica, on conviuen l’amplada 

ibèrica, de 1668 mm i implantat en la majoria del territori, amb l’ample UIC, 

de1435 mm i únicament implantat  entre la frontera francesa i  Barcelona per 

a transport de mercaderies (a Espanya hi ha una xarxa extensa de línies 

d’amplada internacional dedicades al servei de viatgers en alta velocitat).

Això genera una doble problemàtica:

La necessitat d’estendre l’amplada UIC per a mercaderies a la resta de la 

xarxa ferroviària espanyola.

La dificultat de gestió i de saturació que suposa la solució teòricament 

provisional mitjançant la col·locació d’un tercer carril en un mateix tram de via 

per dotar-la d’ample UIC i ample ibèric  i, per tant, on conviuen les circula-

cions de passatgers i mercaderies en ample ibèric, i les circulacions en 

amplada UIC.

Gàlib
Les condicions fixades per el gàlib més restrictiu (com per exemple el GB1 a 

França) impedeixen el desenvolupament de nous mercats que requereixen 

nous vagons, especialment quan s’intenten implantar serveis d’Autopista 

Ferroviària o estendre els serveis ja existents (per exemple les restriccions de 

gàlib a l’oest d’Italia).

En aquest tipus de servei, que carreguen els semiremolcs sobre vagons 

especialitzats, el gàlib ferroviari pot ser una limitació clau per al gàlib dels 

semiremolcs, de manera que una part important del mercat potencial (per 

exemple, els semiremolcs que superin els 3,64 m de alçada en l’aresta exterior) 

no puguin accedir al servei d’autopista ferroviària per causa de l’excés de gàlib.

Aquest problemes de gàlib també es donen a Itàlia on les restriccions de gàlib en 

els túnels únicament permeten el pas de contenidors de la classe P/C 22 o limita- 

cions en línies concretes com Treviglio-Brescia (PC 45), Brescia Padua (PC45), 

Padua-Verona (PC 45), Verona-Venezia (PC 80) or Venezia-Trieste (PC 80).

Pel que fa a Eslovenia les limitacions de gàlib se situarien en les línies de 

connexió amb Hungria.

En la figura de sota (font UIRR, any 2013) es poden veure els diferents gàlib 

permesos per semiremolcs; és a dir, la facilitat o dificultat pel desenvolupa-

ment d’autopistes ferroviàries cap a altres països.

Tones/Eix
La disminució en trams de les tones/eix és un dels altres colls d’ampolla que 

afecta al transport internacional de mercaderies, i, d’acord amb els estudis de 

viabilitat pels projectes pilots desenvolupat en aquest projecte, és un dels 

aspectes claus que restringeixen al sector químic.

Aquest paràmetre no és un paràmetre constant al llarg del corredor i, per 

tant, es constaten tram restrictius que condicionen tot el corredor

Tonnes/Axle to Slovenia

Longitud del tren
La longitud dels trens està directament relacionada amb els ingressos de 

l’operador de transport combinat (si acordem que la facturació es fa per UTI 

transportada afegir una UTI més incrementa molt poc el cost de producció del 

servei al temps que incrementa la facturació). Amb els trens relativament curts 

que es poden formar a Europa, poder transportar una plataforma més pot 

tenir una incidència del 2,5-3 % en la facturació, xifra equivalent al marge de 

l’operador i per tant que pot condicionar la rendibilitat econòmica del servei.

La longitud del tren i la càrrega de pagament (“payload”) estan 

condicionades per:

• La potència d’arrossegament de les locomotores i les rampes de la línia.

• El pes de la locomotora, per tal de poder arrencar en la rampa 

característica de la línia 

• La longitud de les vies de apartat per poder aparcar el tren de mercaderies 

quan ha de ser ultrapassat per un altre tren

• La resistència dels enganxalls dels vagons (a Europa 2.200 T).

Convindria molt que totes aquestes característiques que limiten la càrrega 

de pagament s’optimitzessin, per tal de poder obtenir el màxim de 

facturació, i s’estandarditzessin per tal d’evitar operacions en la frontera del 

tipus d’unir dos trens curts per fer-ne un de llarg (és el que està fent GEFCO 

amb trens de cotxes de 375 m que circulen entre Barcelona i Perpignan que 

s’uneixen per fer-ne un de llarg a Perpignan).

La longitud màxima a Slovenia depèn de la línia ferroviària, i està entre 525m 

i 600m; Italia pateix una limitació en la longitud del tren en les seves 

connexions internacionals en ample UIC que la fixa en 440 metres; Espanya 

la longitud màxima en el tram UIC per a trens de mercaderies està limitada a 

550 m (si bé es tracta d’una limitació temporal i ADIF va anunciar la seva 

resolució pel 2014).

Per tant, es tracta d’un coll d’ampolla que en el millor dels casos obliga al 

sobrecost de maniobres ferroviàries per ajuntar trens, però que afecta 

directament a la rendibilitat econòmica de sectors tan importants com el de 

l’automòbil.

Concretament, a l’estudi “New Mixed Freight Train Catalonia-Germany for the 

Automotive Sector”, desenvolupat en el marc d’aquest projecte i previ a la 

realització d’una prova pilot per poder establir aquest servei de manera 

regular, es va arribar a la conclusió de la factibilitat econòmica d’aquest nou 

servei, sempre i quan es garantís una longitud mínima de 750 m. 

Autors: S. Batlle (CIMALSA), M.A. Dombriz (FGC)  

Avançar en l’assoliment dels 
estàndards d’interoperabilitat a 
tot el Corredor Mediterrani, 
prioritzant qüestions com la 
unificació dels sistemes senyalit-
zació ERTMS (nivell 2) i la 
continuïtat de les seccions 
transfrontereres per reduir el 
sobrecost que representa 
actualment el canvi de sistemes 
entre països, específicament 
en les seccions de Barcelona-
Perpignan (Espanya-França) i 
de Monfalcone-Sežana (Itàlia- 
Eslovènia).

La competitivitat del transport multimodal exigeix que el conjunt format per 

les UTI, les terminals, vagons i locomotores i infraestructures ferroviàries treballi 

de manera harmònica i permeti minimitzar el sobrecost i el risc d’incidència 

que comporta cada interrupció de la cadena. Solament la estandardització i els 

procediments comuns poden fer eficients les cadenes multimodals. Aquesta 

estandardització és una realitat en molts dels mitjans de transport (carretera, 

aeri, marítim), mentre que al transport ferroviari d’escala europea falta molt 

camí per recórrer. Sense la possibilitat de fer trajectes d’escala europea amb el 

mínim d’interrupcions serà molt difícil que el transport ferroviari de mercade-

ries integrat en cadenes multimodals pugui competir en el mercat logístic.

Per tal de passar del “patchwork” actual de les xarxes ferroviàries europees a 

un veritable “network” integrat que permeti el viatge sense interrupcions 

(“seamless”) és imprescindible avançar en els estàndards d’interoperatibilidad 

que promou la pròpia UE com a una de les seves prioritats o agrupacions 

empresarials internacionals com la UIRR. Cal avançar ràpidament en l’aprovació 

dels estàndards per part de la UE i cal incentivar que els responsables de la 

gestió de les infraestructures facin plans d’adaptació del Core Network de la 

TEN-T a aquests estàndards. Una bona eina seria el condicionament de 

l’aportació del fons europeus a l’existència prèvia d’aquests plans i la 

determinació de que majoritàriament el destí d’aquests fons fossin actuacions 

orientades a la seva execució.

La determinació dels estàndards i la realització d’una xarxa extensa estandar-

ditzada hauria de permetre a companyies que posen material rodant a disposi-

ció d’operadors (ROSCO) fer inversions per a disposar dels parcs de locomoto-

res i de vagons capaços de circular per aquesta xarxa sense interrupcions. 

Mentre no hi hagi estàndards aprovats ni xarxa estandarditzada, les ROSCO no 

realitzaran aquestes inversions pel risc de que no obtinguin retorn.

En concret cal treballar els següents aspectes:
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Gàlibs per a semiremolcs. Font UIRR, 2013



Sistemes de senyalització i comunicació
Una de les prioritats d’Europa és la unificació del sistema de senyalització 

mitjançant la promoció d’un sistema únic comú (Sistema ERTMS, nivell 2).

Tanmateix, aquest llarg temps de transició on el sistema ERTMS conviu amb 

d’altres sistemes nacionals s’ha convertit en un problema per la falta de 

disponibilitat de locomotores que estiguin adaptades simultàniament a aquest 

sistema i als sistemes de senyalització nacionals.

Així, perquè una màquina pugui circular sense interrupció  entre Barcelona i 

Perpignan (menys de 200 km de longitud) ha de disposar dels tres sistema de 

senyalització: 

• El sistema ASFA per poder circular en ample UIC per Espanya, 

• El sistema KVB per poder circular en ample UIC per França i 

• El sistema ERTMS per poder circular en ample UIC per tram fronterer.

En no disposar de cap locomotora amb els tres sistemes i atès el cost que 

suposa la seva adaptació (cost econòmic i de tramitació de la corresponent 

homologació) es promou la necessitat d’un canvi de locomotora en Perpignan 

amb sobrecost econòmic i risc d’incidència. En el cas de voler travessar més 

fronteres (per exemple, la franco-alemana), la locomotora hauria d’incorporar 

d’altres sistemes de senyalització, amb la conseqüència de que no n’hi ha 

locomotores que puguin fer viatges d’escala europea i no n’hi ha inversions 

previstes per part de les ROSCO per que n’hi hagi en el curt termini.

Cal doncs, garantir que aquesta transició cap a la unitat en el sistema de 

senyalització  no sigui un nou problema pel transport ferroviari.

Aquesta problemàtica es traslladable a la frontera Italia – Eslovenia amb els 

sistemes de senyalització italians (BACC/RSDD) i els eslovens (LZB).

Font, J.I. Iglesias, Ingenieria Civil, núm 136/2004

Electrificació
En el mateix trajecte Barcelona-Perpignan, les locomotores haurien de tenir 

sistemes per poder circular amb tres tensions diferents (25.000 V corrent 

alterna, 1.500 V corrent continu i 3.000 V corrent continu) per poder 

travessar Espanya – França  o Italia – Eslovenia. Si la mateixa locomotora 

hagués d’arribar a Alemanya també necessitaria poder circular amb 15.000 

V c.a. N’hi ha al mercat locomotores multitensió, però cada equip necessari 

per a circular per les diferents xarxes és una inversió que encareix el cost de 

la locomotora i aquest cost s’ha de repercutir en el preu del transport 

ferroviari amb la conseqüent reducció de competitivitat.

Una solució alternativa és fer servir locomotores de major consum com 

màquines elèctriques o bitensió amb sistema dièsel, però el cost de l’energia és 

significativament major i les emissions de gasos d’efecte hivernacle també. 

Amplada de via
El problema de l’amplada de via repercuteix principalment en el transport 

ferroviari amb origen o destinació la Península Ibèrica, on conviuen l’amplada 

ibèrica, de 1668 mm i implantat en la majoria del territori, amb l’ample UIC, 

de1435 mm i únicament implantat  entre la frontera francesa i  Barcelona per 

a transport de mercaderies (a Espanya hi ha una xarxa extensa de línies 

d’amplada internacional dedicades al servei de viatgers en alta velocitat).

Això genera una doble problemàtica:

La necessitat d’estendre l’amplada UIC per a mercaderies a la resta de la 

xarxa ferroviària espanyola.

La dificultat de gestió i de saturació que suposa la solució teòricament 

provisional mitjançant la col·locació d’un tercer carril en un mateix tram de via 

per dotar-la d’ample UIC i ample ibèric  i, per tant, on conviuen les circula-

cions de passatgers i mercaderies en ample ibèric, i les circulacions en 

amplada UIC.

Gàlib
Les condicions fixades per el gàlib més restrictiu (com per exemple el GB1 a 

França) impedeixen el desenvolupament de nous mercats que requereixen 

nous vagons, especialment quan s’intenten implantar serveis d’Autopista 

Ferroviària o estendre els serveis ja existents (per exemple les restriccions de 

gàlib a l’oest d’Italia).

En aquest tipus de servei, que carreguen els semiremolcs sobre vagons 

especialitzats, el gàlib ferroviari pot ser una limitació clau per al gàlib dels 

semiremolcs, de manera que una part important del mercat potencial (per 

exemple, els semiremolcs que superin els 3,64 m de alçada en l’aresta exterior) 

no puguin accedir al servei d’autopista ferroviària per causa de l’excés de gàlib.

Aquest problemes de gàlib també es donen a Itàlia on les restriccions de gàlib en 

els túnels únicament permeten el pas de contenidors de la classe P/C 22 o limita- 

cions en línies concretes com Treviglio-Brescia (PC 45), Brescia Padua (PC45), 

Padua-Verona (PC 45), Verona-Venezia (PC 80) or Venezia-Trieste (PC 80).

Pel que fa a Eslovenia les limitacions de gàlib se situarien en les línies de 

connexió amb Hungria.

En la figura de sota (font UIRR, any 2013) es poden veure els diferents gàlib 

permesos per semiremolcs; és a dir, la facilitat o dificultat pel desenvolupa-

ment d’autopistes ferroviàries cap a altres països.

Tones/Eix
La disminució en trams de les tones/eix és un dels altres colls d’ampolla que 

afecta al transport internacional de mercaderies, i, d’acord amb els estudis de 

viabilitat pels projectes pilots desenvolupat en aquest projecte, és un dels 

aspectes claus que restringeixen al sector químic.

Aquest paràmetre no és un paràmetre constant al llarg del corredor i, per 

tant, es constaten tram restrictius que condicionen tot el corredor

Tonnes/Axle to Slovenia

Longitud del tren
La longitud dels trens està directament relacionada amb els ingressos de 

l’operador de transport combinat (si acordem que la facturació es fa per UTI 

transportada afegir una UTI més incrementa molt poc el cost de producció del 

servei al temps que incrementa la facturació). Amb els trens relativament curts 

que es poden formar a Europa, poder transportar una plataforma més pot 

tenir una incidència del 2,5-3 % en la facturació, xifra equivalent al marge de 

l’operador i per tant que pot condicionar la rendibilitat econòmica del servei.

La longitud del tren i la càrrega de pagament (“payload”) estan 

condicionades per:

• La potència d’arrossegament de les locomotores i les rampes de la línia.

• El pes de la locomotora, per tal de poder arrencar en la rampa 

característica de la línia 

• La longitud de les vies de apartat per poder aparcar el tren de mercaderies 

quan ha de ser ultrapassat per un altre tren

• La resistència dels enganxalls dels vagons (a Europa 2.200 T).

Convindria molt que totes aquestes característiques que limiten la càrrega 

de pagament s’optimitzessin, per tal de poder obtenir el màxim de 

facturació, i s’estandarditzessin per tal d’evitar operacions en la frontera del 

tipus d’unir dos trens curts per fer-ne un de llarg (és el que està fent GEFCO 

amb trens de cotxes de 375 m que circulen entre Barcelona i Perpignan que 

s’uneixen per fer-ne un de llarg a Perpignan).

La longitud màxima a Slovenia depèn de la línia ferroviària, i està entre 525m 

i 600m; Italia pateix una limitació en la longitud del tren en les seves 

connexions internacionals en ample UIC que la fixa en 440 metres; Espanya 

la longitud màxima en el tram UIC per a trens de mercaderies està limitada a 

550 m (si bé es tracta d’una limitació temporal i ADIF va anunciar la seva 

resolució pel 2014).

Per tant, es tracta d’un coll d’ampolla que en el millor dels casos obliga al 

sobrecost de maniobres ferroviàries per ajuntar trens, però que afecta 

directament a la rendibilitat econòmica de sectors tan importants com el de 

l’automòbil.

Concretament, a l’estudi “New Mixed Freight Train Catalonia-Germany for the 

Automotive Sector”, desenvolupat en el marc d’aquest projecte i previ a la 

realització d’una prova pilot per poder establir aquest servei de manera 

regular, es va arribar a la conclusió de la factibilitat econòmica d’aquest nou 

servei, sempre i quan es garantís una longitud mínima de 750 m. 

Autors: S. Batlle (CIMALSA), M.A. Dombriz (FGC)  

Avançar en l’assoliment dels 
estàndards d’interoperabilitat a 
tot el Corredor Mediterrani, 
prioritzant qüestions com la 
unificació dels sistemes senyalit-
zació ERTMS (nivell 2) i la 
continuïtat de les seccions 
transfrontereres per reduir el 
sobrecost que representa 
actualment el canvi de sistemes 
entre països, específicament 
en les seccions de Barcelona-
Perpignan (Espanya-França) i 
de Monfalcone-Sežana (Itàlia- 
Eslovènia).

La competitivitat del transport multimodal exigeix que el conjunt format per 

les UTI, les terminals, vagons i locomotores i infraestructures ferroviàries treballi 

de manera harmònica i permeti minimitzar el sobrecost i el risc d’incidència 

que comporta cada interrupció de la cadena. Solament la estandardització i els 

procediments comuns poden fer eficients les cadenes multimodals. Aquesta 

estandardització és una realitat en molts dels mitjans de transport (carretera, 

aeri, marítim), mentre que al transport ferroviari d’escala europea falta molt 

camí per recórrer. Sense la possibilitat de fer trajectes d’escala europea amb el 

mínim d’interrupcions serà molt difícil que el transport ferroviari de mercade-

ries integrat en cadenes multimodals pugui competir en el mercat logístic.

Per tal de passar del “patchwork” actual de les xarxes ferroviàries europees a 

un veritable “network” integrat que permeti el viatge sense interrupcions 

(“seamless”) és imprescindible avançar en els estàndards d’interoperatibilidad 

que promou la pròpia UE com a una de les seves prioritats o agrupacions 

empresarials internacionals com la UIRR. Cal avançar ràpidament en l’aprovació 

dels estàndards per part de la UE i cal incentivar que els responsables de la 

gestió de les infraestructures facin plans d’adaptació del Core Network de la 

TEN-T a aquests estàndards. Una bona eina seria el condicionament de 

l’aportació del fons europeus a l’existència prèvia d’aquests plans i la 

determinació de que majoritàriament el destí d’aquests fons fossin actuacions 

orientades a la seva execució.

La determinació dels estàndards i la realització d’una xarxa extensa estandar-

ditzada hauria de permetre a companyies que posen material rodant a disposi-

ció d’operadors (ROSCO) fer inversions per a disposar dels parcs de locomoto-

res i de vagons capaços de circular per aquesta xarxa sense interrupcions. 

Mentre no hi hagi estàndards aprovats ni xarxa estandarditzada, les ROSCO no 

realitzaran aquestes inversions pel risc de que no obtinguin retorn.

En concret cal treballar els següents aspectes:
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Sistemes de senyalització i comunicació
Una de les prioritats d’Europa és la unificació del sistema de senyalització 

mitjançant la promoció d’un sistema únic comú (Sistema ERTMS, nivell 2).

Tanmateix, aquest llarg temps de transició on el sistema ERTMS conviu amb 

d’altres sistemes nacionals s’ha convertit en un problema per la falta de 

disponibilitat de locomotores que estiguin adaptades simultàniament a aquest 

sistema i als sistemes de senyalització nacionals.

Així, perquè una màquina pugui circular sense interrupció  entre Barcelona i 

Perpignan (menys de 200 km de longitud) ha de disposar dels tres sistema de 

senyalització: 

• El sistema ASFA per poder circular en ample UIC per Espanya, 

• El sistema KVB per poder circular en ample UIC per França i 

• El sistema ERTMS per poder circular en ample UIC per tram fronterer.

En no disposar de cap locomotora amb els tres sistemes i atès el cost que 

suposa la seva adaptació (cost econòmic i de tramitació de la corresponent 

homologació) es promou la necessitat d’un canvi de locomotora en Perpignan 

amb sobrecost econòmic i risc d’incidència. En el cas de voler travessar més 

fronteres (per exemple, la franco-alemana), la locomotora hauria d’incorporar 

d’altres sistemes de senyalització, amb la conseqüència de que no n’hi ha 

locomotores que puguin fer viatges d’escala europea i no n’hi ha inversions 

previstes per part de les ROSCO per que n’hi hagi en el curt termini.

Cal doncs, garantir que aquesta transició cap a la unitat en el sistema de 

senyalització  no sigui un nou problema pel transport ferroviari.

Aquesta problemàtica es traslladable a la frontera Italia – Eslovenia amb els 

sistemes de senyalització italians (BACC/RSDD) i els eslovens (LZB).

Font, J.I. Iglesias, Ingenieria Civil, núm 136/2004

Electrificació
En el mateix trajecte Barcelona-Perpignan, les locomotores haurien de tenir 

sistemes per poder circular amb tres tensions diferents (25.000 V corrent 

alterna, 1.500 V corrent continu i 3.000 V corrent continu) per poder 

travessar Espanya – França  o Italia – Eslovenia. Si la mateixa locomotora 

hagués d’arribar a Alemanya també necessitaria poder circular amb 15.000 

V c.a. N’hi ha al mercat locomotores multitensió, però cada equip necessari 

per a circular per les diferents xarxes és una inversió que encareix el cost de 

la locomotora i aquest cost s’ha de repercutir en el preu del transport 

ferroviari amb la conseqüent reducció de competitivitat.

Una solució alternativa és fer servir locomotores de major consum com 

màquines elèctriques o bitensió amb sistema dièsel, però el cost de l’energia és 

significativament major i les emissions de gasos d’efecte hivernacle també. 

Amplada de via
El problema de l’amplada de via repercuteix principalment en el transport 

ferroviari amb origen o destinació la Península Ibèrica, on conviuen l’amplada 

ibèrica, de 1668 mm i implantat en la majoria del territori, amb l’ample UIC, 

de1435 mm i únicament implantat  entre la frontera francesa i  Barcelona per 

a transport de mercaderies (a Espanya hi ha una xarxa extensa de línies 

d’amplada internacional dedicades al servei de viatgers en alta velocitat).

Això genera una doble problemàtica:

La necessitat d’estendre l’amplada UIC per a mercaderies a la resta de la 

xarxa ferroviària espanyola.

La dificultat de gestió i de saturació que suposa la solució teòricament 

provisional mitjançant la col·locació d’un tercer carril en un mateix tram de via 

per dotar-la d’ample UIC i ample ibèric  i, per tant, on conviuen les circula-

cions de passatgers i mercaderies en ample ibèric, i les circulacions en 

amplada UIC.

Gàlib
Les condicions fixades per el gàlib més restrictiu (com per exemple el GB1 a 

França) impedeixen el desenvolupament de nous mercats que requereixen 

nous vagons, especialment quan s’intenten implantar serveis d’Autopista 

Ferroviària o estendre els serveis ja existents (per exemple les restriccions de 

gàlib a l’oest d’Italia).

En aquest tipus de servei, que carreguen els semiremolcs sobre vagons 

especialitzats, el gàlib ferroviari pot ser una limitació clau per al gàlib dels 

semiremolcs, de manera que una part important del mercat potencial (per 

exemple, els semiremolcs que superin els 3,64 m de alçada en l’aresta exterior) 

no puguin accedir al servei d’autopista ferroviària per causa de l’excés de gàlib.

Aquest problemes de gàlib també es donen a Itàlia on les restriccions de gàlib en 

els túnels únicament permeten el pas de contenidors de la classe P/C 22 o limita- 

cions en línies concretes com Treviglio-Brescia (PC 45), Brescia Padua (PC45), 

Padua-Verona (PC 45), Verona-Venezia (PC 80) or Venezia-Trieste (PC 80).

Pel que fa a Eslovenia les limitacions de gàlib se situarien en les línies de 

connexió amb Hungria.

En la figura de sota (font UIRR, any 2013) es poden veure els diferents gàlib 

permesos per semiremolcs; és a dir, la facilitat o dificultat pel desenvolupa-

ment d’autopistes ferroviàries cap a altres països.

Tones/Eix
La disminució en trams de les tones/eix és un dels altres colls d’ampolla que 

afecta al transport internacional de mercaderies, i, d’acord amb els estudis de 

viabilitat pels projectes pilots desenvolupat en aquest projecte, és un dels 

aspectes claus que restringeixen al sector químic.

Aquest paràmetre no és un paràmetre constant al llarg del corredor i, per 

tant, es constaten tram restrictius que condicionen tot el corredor

Tonnes/Axle to Slovenia

Longitud del tren
La longitud dels trens està directament relacionada amb els ingressos de 

l’operador de transport combinat (si acordem que la facturació es fa per UTI 

transportada afegir una UTI més incrementa molt poc el cost de producció del 

servei al temps que incrementa la facturació). Amb els trens relativament curts 

que es poden formar a Europa, poder transportar una plataforma més pot 

tenir una incidència del 2,5-3 % en la facturació, xifra equivalent al marge de 

l’operador i per tant que pot condicionar la rendibilitat econòmica del servei.

La longitud del tren i la càrrega de pagament (“payload”) estan 

condicionades per:

• La potència d’arrossegament de les locomotores i les rampes de la línia.

• El pes de la locomotora, per tal de poder arrencar en la rampa 

característica de la línia 

• La longitud de les vies de apartat per poder aparcar el tren de mercaderies 

quan ha de ser ultrapassat per un altre tren

• La resistència dels enganxalls dels vagons (a Europa 2.200 T).

Convindria molt que totes aquestes característiques que limiten la càrrega 

de pagament s’optimitzessin, per tal de poder obtenir el màxim de 

facturació, i s’estandarditzessin per tal d’evitar operacions en la frontera del 

tipus d’unir dos trens curts per fer-ne un de llarg (és el que està fent GEFCO 

amb trens de cotxes de 375 m que circulen entre Barcelona i Perpignan que 

s’uneixen per fer-ne un de llarg a Perpignan).

La longitud màxima a Slovenia depèn de la línia ferroviària, i està entre 525m 

i 600m; Italia pateix una limitació en la longitud del tren en les seves 

connexions internacionals en ample UIC que la fixa en 440 metres; Espanya 

la longitud màxima en el tram UIC per a trens de mercaderies està limitada a 

550 m (si bé es tracta d’una limitació temporal i ADIF va anunciar la seva 

resolució pel 2014).

Per tant, es tracta d’un coll d’ampolla que en el millor dels casos obliga al 

sobrecost de maniobres ferroviàries per ajuntar trens, però que afecta 

directament a la rendibilitat econòmica de sectors tan importants com el de 

l’automòbil.

Concretament, a l’estudi “New Mixed Freight Train Catalonia-Germany for the 

Automotive Sector”, desenvolupat en el marc d’aquest projecte i previ a la 

realització d’una prova pilot per poder establir aquest servei de manera 

regular, es va arribar a la conclusió de la factibilitat econòmica d’aquest nou 

servei, sempre i quan es garantís una longitud mínima de 750 m. 

Autors: S. Batlle (CIMALSA), M.A. Dombriz (FGC)  

Avançar en l’assoliment dels 
estàndards d’interoperabilitat a 
tot el Corredor Mediterrani, 
prioritzant qüestions com la 
unificació dels sistemes senyalit-
zació ERTMS (nivell 2) i la 
continuïtat de les seccions 
transfrontereres per reduir el 
sobrecost que representa 
actualment el canvi de sistemes 
entre països, específicament 
en les seccions de Barcelona-
Perpignan (Espanya-França) i 
de Monfalcone-Sežana (Itàlia- 
Eslovènia).

La competitivitat del transport multimodal exigeix que el conjunt format per 

les UTI, les terminals, vagons i locomotores i infraestructures ferroviàries treballi 

de manera harmònica i permeti minimitzar el sobrecost i el risc d’incidència 

que comporta cada interrupció de la cadena. Solament la estandardització i els 

procediments comuns poden fer eficients les cadenes multimodals. Aquesta 

estandardització és una realitat en molts dels mitjans de transport (carretera, 

aeri, marítim), mentre que al transport ferroviari d’escala europea falta molt 

camí per recórrer. Sense la possibilitat de fer trajectes d’escala europea amb el 

mínim d’interrupcions serà molt difícil que el transport ferroviari de mercade-

ries integrat en cadenes multimodals pugui competir en el mercat logístic.

Per tal de passar del “patchwork” actual de les xarxes ferroviàries europees a 

un veritable “network” integrat que permeti el viatge sense interrupcions 

(“seamless”) és imprescindible avançar en els estàndards d’interoperatibilidad 

que promou la pròpia UE com a una de les seves prioritats o agrupacions 

empresarials internacionals com la UIRR. Cal avançar ràpidament en l’aprovació 

dels estàndards per part de la UE i cal incentivar que els responsables de la 

gestió de les infraestructures facin plans d’adaptació del Core Network de la 

TEN-T a aquests estàndards. Una bona eina seria el condicionament de 

l’aportació del fons europeus a l’existència prèvia d’aquests plans i la 

determinació de que majoritàriament el destí d’aquests fons fossin actuacions 

orientades a la seva execució.

La determinació dels estàndards i la realització d’una xarxa extensa estandar-

ditzada hauria de permetre a companyies que posen material rodant a disposi-

ció d’operadors (ROSCO) fer inversions per a disposar dels parcs de locomoto-

res i de vagons capaços de circular per aquesta xarxa sense interrupcions. 

Mentre no hi hagi estàndards aprovats ni xarxa estandarditzada, les ROSCO no 

realitzaran aquestes inversions pel risc de que no obtinguin retorn.

En concret cal treballar els següents aspectes:
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