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El Comitè de Serveis Multimodals és una 

iniciativa conjunta del Departament de 

Territori i Sostenibilitat i del Departament  

d’Empresa i Coneixement per tal de contribuir 

al creixement econòmic sostenible de 

Catalunya i d’Europa, optimitzant l’ús de les 

infraestructures i millorant la competitivitat 

de la indústria. Les funcions de Secretaria 

han estat encomanades al Consell General 

de Cambres de Comerç de Catalunya. 

El Comitè té, entre d’altres, les funcions 

següents:

• Facilitar, de manera neutral, els serveis 

multimodals de transport de mercaderies, 

amb imparcialitat, confidencialitat, reserva 

i igualtat de tracte

• Promoure que la indústria trobi solucions 

eficients per a l’ús de la multimodalitat

• Oferir una finestreta única permanent 

d’atenció, suport i informació

• Erigir-se en plataforma d’intercanvi 

d’experiències i d’identificació de 

problemàtiques comunes

• Promoure nous models de negoci 

a l’entorn de la gestió del transport 

multimodal realitzant, si escau, proves 

pilot

• Analitzar la viabilitat funcional i 

comercial de nous serveis multimodals

• Establir relacions amb altres comitès 

similars de llocs potencialment 

interessants per a les empreses establertes 

a Catalunya

• Ajudar a desenvolupar el sector del 

ferrocarril com a sector industrial

El Comitè encoratja l’adhesió d’entitats, 

empreses, associacions, centres tecnològics 

i universitats que en comparteixin els 

objectius com a forma d’assegurar el màxim 

impacte de la iniciativa.
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Foment de la lliure 

competència en 

el material rodant 

interoperable 

(UTI, locomotores i 

vagons)

Avançar en l’assoli-

ment dels estàndards 

d’interoperabilitat 

a tot el Corredor 

Mediterrani, priorit-

zant la continuïtat 

de les seccions 

transfrontereres

Simplificació i 

agilització dels 

processos 

d’homologació 

del material rodant

Vetllar per a l’execució 

de les infraestructures 

ferroviàries previstes 

destinades a eliminar 

els colls d’ampolla 

en el decurs de la 

Xarxa Bàsica

Adopció per part 

dels administradors 

nacionals d’infraes-

tructures de criteris 

d’assignació de 

solcs harmonitzats a 

tota la Unió Europea

Fomentar la comuni-

cació i cooperació 

entre tots els actors 

implicats en el 

transport multimodal, 

introduint el punt de 

vista dels represen-

tants de la demanda 

de serveis en els 

àmbits de treball per a 

l’assoliment del 

Corredor Mediterrani

Promoció d’un 

sistema electrònic 

de seguiment i 

traçabilitat de la 

càrrega que permeti 

la integració de 

forma simplificada 

de diferents opera-

cions en la cadena 

logística (eFreight)

Enfortir les relacions, 

la cooperació i la 

comunicació entre 

els Corredors 

Ferroviaris de Mer-

caderies europees 

a través de solucions 

tecnològiques 

comunes

Requerir que la 

revisió del Llibre 

Blanc del Transport 

incorpori una 

iniciativa específica 

sobre el transport 

multimodal de 

mercaderies

Fomentar activitats 

regulars de formació 

en transport multi-

modal

Comitè Serveis Multimodals


