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1. Les bases de la convocatòria

Convocatòria oberta entre el 15 de novembre i l’11 de desembre de 2017.



2. Objecte: accions específiques de promoció

Es van rebre 10 propostes. Totes es van considerar aptes per a ser avaluades.



3. La quantia de l’ajut

La convocatòria estava orientada a cofinançar entre 1 i 5 accions de promoció.



4. Els criteris de valoració

Han estat determinants la solidesa del projecte, el seu grau de proximitat al 

mercat, el potencial d’internacionalització i les sinergies amb els sectors 

industrials estratègics.



5. L’anàlisi de les propostes rebudes (I)

• Pressupost global de les accions de promoció: 380.512,04 EUR

(més de 12 vegades superior a la dotació de la convocatòria).

• Import global sol·licitat per a les accions de promoció: 222.535,20 EUR

(més de 7 vegades superior a la dotació de la convocatòria).

• 10 propostes rebudes, amb la participació directa de 22 empreses o entitats.

• Tipologia de líders de les propostes rebudes:

Sector públic 2 // Sector privat 8

Operador de transport 3 // Terminal multimodal 4 // Emprenedors 3



6. L’anàlisi de les propostes rebudes (i II)

• Tipologia de les accions de promoció:

Estudis, treballs tècnics i accions de difusió 5

Accions de demostració (serveis reals) 5

• Àmbit territorial:

Urbà i última milla 2 // Peninsular 5 // Internacional 3

• Orientació multiclient:

SÍ 9 // NO 1

• Orientació multiproducte:

SÍ 9 // NO 1



7. Les lliçons apreses

Existeixen accions de demostració amb potencial real d’arribar al mercat i 

generar nous serveis comercials regulars i sostenibles. 

El mercat és receptiu a les iniciatives d’impuls al transport multimodal de 

mercaderies de petit volum, com ha estat el cas d’aquesta convocatòria.

El grans actors del transport multimodal (principals operadors de transport, 

principals terminals portuàries i interiors i gestors d’infraestructures ferroviàries) 

no responen a incentius d’aquesta limitada magnitud.

L’orientació multiclient i multiproducte és una visió de futur consolidada.

A curt termini, els serveis peninsulars generen expectatives de negoci 

superiors al serveis internacionals. I emergeix la voluntat d’integrar el 

transport multimodal a la distribució urbana de mercaderies d’última milla.



8. Els resultats de la selecció

Estudi de cas 1: 

El transport de cotxes en contenidors entre Barcelona i Còrdova.

Estudi de cas 2: 

El servei multimodal Barbastro – Monzón – Barcelona – Amphion.
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