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El punt de partida
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QUAN PARLEM DE MERCADERIES I MULTIMODALITAT, L’ETAPA 
FERROVIÀRIA SOL SER LA BAULA MÉS FEBLE.

• Les infraestructures són una part de la solució, però no l’única (ni 
ho resolen tot).

• La necessitat pitjor atesa fins ara: escoltar les demandes dels 
usuaris finals i oferir-los respostes concretes.

• Per a poder plantejar propostes d’actuació en clau positiva, la 
gestió dels serveis és el que importa. 



La cursa de fons
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• El projecte iFreightMED-DC com a antecedent (2013-2015). 
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Una etapa centrada en la diagnosi
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L’USUARI FINAL VALORA EL CONJUNT DE PREU, TEMPS I 
FIABILITAT DE LA CADENA LOGÍSTICA GLOBAL. 

• El transport multimodal s’està obrint camí al mercat peninsular però 
l’internacional no acaba d’arrencar per colls d’ampolla 
infraestructurals i per febleses del model de negoci resolubles.

• Pla d’Acció Català per a resoldre els colls d’ampolla que impedeixen 
la viabilitat de l’opció multimodal en el transport internacional.

• Manifesto iFreightMED presentat al Parlament Europeu amb el 
suport d’operadors i carregadors de la regió (5 països mediterranis).

• Estudis de viabilitat i plans de negoci pels tres sectors fins al 
moment més proclius al ferrocarril: automoció, química i carni. 



El CSM, una eina al servei de la demanda
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L’ESQUEMA DE FUNCIONAMENT:

• Grup tècnic de treball que, com a facilitador neutral, vetlla per 
mobilitzar els recursos necessaris per analitzar la viabilitat 
funcional i la rendibilitat social i econòmica de nous serveis 
multimodals de mercaderies, a demanda de les empreses 
interessades, prioritzant la dimensió internacional.

• Només es promouran nous serveis que responguin a necessitats 
provades de carregadors, transitaris o operadors de transport, 
per agrupació de càrregues existents o per captació de nous tràfics, 
oferint suport per al llançament comercial dels serveis en qüestió.



L’acord de Govern
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EL GOVERN HA CREAT EL CSM COM A ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ 
I COORDINACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I LES ENTITATS QUE 
ACTUEN EN EL TRANSPORT MULTIMODAL DE MERCADERIES. 

• És una iniciativa conjunta del Departament de Territori i 
Sostenibilitat i del Departament d’Empresa i Coneixement, 
concebuda com un instrument per facilitar la integració de les 
necessitats operatives i de mercat, especialment des de la 
perspectiva de la demanda.

• En el marc de l’Estratègia Industrial de Catalunya, es vol impulsar 
les solucions multimodals com a opcions més competitives i 
sostenibles de transport per a les empreses catalanes. 



Les funcions
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• Actuar com a finestreta única d’atenció, suport i informació i com 
a plataforma de participació i intercanvi d’experiències.

• Potenciar les solucions multiclient i multiproducte.

• Analitzar la viabilitat tècnica i econòmica de solucions 
multimodals concretes, facilitar l’execució de plans de negoci i 
promoure l’execució de proves pilot de nous serveis.

• Impulsar la competitivitat dels operadors multimodals, estudiant 
nous models de negoci i promovent l’entrada al mercat de 
tecnologies adaptades, juntament amb universitats i centres 
tecnològics.

• Ajudar a desenvolupar el sector del ferrocarril com a sector 
industrial.

• Incidir en els treballs dels òrgans europeus competents.



El vincle amb la Taula estratègica del CMED
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GRUP 1 per desenvolupar l’estratègia empresarial.

GRUP 2 per desenvolupar l’estratègia en matèria d’infraestructures.

GRUP 3 PER DESENVOLUPAR L’ESTRATÈGIA EN MATÈRIA DE 
SERVEIS DE TRANSPORT, LOGÍSTICA I LA SEVA DIGITALITZACIÓ.

GRUP 4 per desenvolupar l’estratègia institucional.



Tres perfils diferents de membres potencials
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Empreses

Entitats1

Institucions

1 Entitats representatives de col·lectius 
empresarials (carregadors i operadors de 
transport i logística), clústers, associacions 
sectorials, patronals i cambres de comerç.



El catàleg de serveis
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1. SERVEIS TRANSVERSALS: activitats de comunicació, 
concertació i difusió

 FINESTRETA ÚNICA
Actuar com a finestreta única d’atenció, suport i informació i atendre 
les necessitats de la demanda de transport multimodal.

 WORKSHOPS
Sessió de capitalització: sector carni / Girona / octubre 2016.

Sessió de sensibilització: sector químic / Tarragona / novembre 2016.
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1. SERVEIS TRANSVERSALS: activitats de comunicació, 
concertació i difusió

 GRUPS DE TREBALL

Cooperació horitzontal (demanda- demanda). 

Cooperació vertical (demanda- oferta).

Enfocament sectorial.

Objectiu: identificació dels motius pels quals els agents no fan transport 
multimodal, que ha de servir per l’impuls de noves proves pilot. 

En col·laboració amb Railgrup, BCL i Consell d’Usuaris del Transport.

 WEB (en construcció)

Difusió de l’oferta comercial de serveis ferroviaris de mercaderies.

El catàleg de serveis



El catàleg de serveis

2. SUPORT A LA REALITZACIÓ DE PROVES PILOT

 VISIÓ MULTIMODAL, MULTIPRODUCTE I MULTICLIENT

• Cooperació entre modes per omplir en els dos sentits trens llargs, 
pesats i freqüents.

• Cooperació horitzontal (carregador-carregador) i vertical 
(carregador-operador).

• Identificació dels requeriments logístics dels clients potencials: 
enfocament sectorial. 

 PRIMER PILOT REALITZAT: SECTOR CARNI
• Servei Girona – Alemanya. 
• Solucions aplicades: registre continu de temperatura, contenidor 

refrigerat multimodal i operador logístic que assumeix el conjunt de 
la cadena multimodal. 12



El catàleg de serveis

2. SUPORT A LA REALITZACIÓ DE PROVES PILOT

 LA PROVA PILOT DEL SECTOR CARNI (JULIOL 2016)
• Contenidor reefer de 45’ de carn de porc congelada, que ofereix 

capacitat de càrrega superior als semiremolcs assegurant 
l’autonomia i el control de la cadena de fred.

• Col·laboració entre clústers: carregador membre d’INNOVACC i 
transportista membre de RAILGRUP.

• El tram Girona – Perpinyà es realitza per carretera.
• Manteniment del temps de trànsit i preu competitiu. 
• 4 serveis multimodals realitzats a plena satisfacció dels clients.

 ALTRES PILOTS EN PREPARACIÓ: a partir de l’expressió 
d’interès manifestada pels agents (exemple: sector vitivinícola, a 
partir de la seva especial sensibilitat amb el medi ambient).
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El catàleg de serveis

2. SUPORT A LA REALITZACIÓ DE PROVES PILOT

 OBJECTIU Promoció de noves proves pilot
 COM US PODEM AJUDAR EN LA PROVA PILOT?
• El CSM, com a facilitador neutral, us ofereix el contacte amb 

operadors, carregadors i altres parts de la cadena logística 
global per tal de fer-vos una proposta adaptada a les vostres 
necessitats.

• Posteriorment, facilita també la promoció comercial del servei i la 
comunicació. 
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El catàleg de serveis

3. LOBBY I ALIANCES

 PLATAFORMA D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES
• La importància de la visió territorial (Barcelona / Girona / Lleida / 

Tarragona) i de la perspectiva europea (fòrum CMED / projectes 
TEN-T / RFC6).

• Presència a les fires i jornades sectorials més rellevants.

 TREBALL EN XARXA
• Interlocució amb els CSMs o equivalents dels territoris veïns.
• Col·laboració amb projectes internacionals (exemple: NewWays).

15



Properes passes

 INFORMEU-VOS SOBRE L’ACTIVITAT DEL CSM I FEU-NOS 
ARRIBAR LA VOSTRA MANIFESTACIÓ D’INTERÈS

 Ompliu la manifestació d’interès disponible o envieu-nos un 
email.

 PARTICIPEU ACTIVAMENT DELS 
TREBALLS DEL CSM DE CATALUNYA
 Signeu la carta d’adhesió. 

 TROBEM-NOS PERSONALMENT PER A RECOLLIR LES 
VOSTRES NECESSITATS

 Us visitarem per a identificar els motius pels quals no feu ús del 
transport multimodal i plegats buscarem solucions pràctiques.
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Properes passes

 SUMEU-VOS ALS GRUPS DE TREBALL
 Un cop recollit el vostre compromís, us contactarem i convocarem 

durant (mesos d’octubre – novembre). 

 INTERESSEU-VOS SOBRE COM FER UNA PROVA PILOT EN EL 
VOSTRE SECTOR

 Contactant amb la finestreta única del CSM de Catalunya

CONTACTE DEL CSM-CAT (finestreta única)
info@csmmed.cat

WEB
www.csmmed.cat
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Comencem?
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Gràcies,

Comitè de Serveis Multimodals
info@csmmed.cat
www.csmmed.cat

Setembre de 2016


