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PROGRAMA I OBJECTIUS 

ESPECÍFICS DEL PROJECTE

Prioritat 

d'Inversió 

POCTEFA

Eix prioritari 7

Afavorir la mobilitat de béns i persones de l’espai 

transfronterer Espanya-França

Objectius 

específics 

projecte 

TRAILS

1. Oferir solucions efectives al gran dèficit de multimodalitat i

quota ferroviària en el transport de mercaderies a la frontera

francoespanyola de la Jonquera (corredor mediterrani)

2. Facilitar la identificació de noves rutes de transport 

transnacional ferroviàries, tant en millora de l'oferta com en 

nombre d'enllaços i oferir suport efectiu a la consolidació del 

transport de mercaderies per a serveis multi-client i multi-producte

3. Major interoperabilitat de les infraestructures ferroviàries,

així com coordinar estratègies de planificació d'infraestructures

logístiques i serveis de suport a la multimodalitat de Catalunya i

Occitània.
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CATALUNYA

OCCITÀNIA

Durada: 2018-2020

Pressupost: 1.350.000 €  65% co-finançament

SOCIS DEL PROJECTE
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L’EVOLUCIÓ DEL  COMITÉ DE SERVEIS 

MULTIMODALS

TRAILS
POCTEFA

2018-2020

Catalunya - Occitània

Impuls efectiu a nous serveis

2016 - actual

2013-2015. 
Programa MED (Esp, Fra, It, Eslovènia, 

Croàcia)

Naixement del CSM
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 

DE TRAILS

RESULTATS FREIGHT MED

Estudis de viabilitat i plans de negoci pels tres sectors a

Catalunya: automoció, química i carni.

Llançament de 4 nous serveis de transport en el RFC6

transnacionals, entre ells Perpinyà-Katerinholm.

Creació de la CSM com a finestreta única de suport al

transport multimodal

Estudi de les principals problemàtiques tècniques i

operatives que dificulten la competitivitat del transport

transnacional de mercaderies i Pla d’Acció.
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L’APORTACIÓ DE TRAILS AL CSM

1. Finestreta única 

catalana.

2. Potenciar solucions 

multiclient i 

multiproducte.

3. Impulsar la 

competitivitat dels 

operadors 

multimodals

 Agregació de dades 

transfrontereres

 Suport tècnic, pilot i 

promocional al 

llançament de nous 

serveis de transport 

multimodal.

 Accions de formació 

en multimodalitat i 

suport a la innovació

TRAILS
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PRINCIPALS ACTUACIONS 

DEL PROJECTE TRAILS
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 

DE TRAILS

Llançament de 2 nous enllaços transnacionals de mercaderies o 

millorant l'oferta dels existents 

3 estudis de viabilitat per a noves ofertes de transport combinat de 

mercaderies. 

150 empresaris, carregadors, transitaris, operadors que han rebut 

assistència específica a través de la finestreta única transfronterera 

Programa de  formació en multimodalitat 

1 Pla director comercial i operatiu transfronterer per als centres i 

serveis logístics multimodals.
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TRAILS: 4 LÍNIES 

D’ACCIÓ

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

DE TRAILS
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1) Finestreta única.

Knowledge Hub en transport multimodal internacional. Serveis:

Mapes de serveis i infraestructures permanentment actualitzats. 

 Estratègia comercial i operativa de centres logístics multimodals 

transfronterera.

Observatori de costos ferroviaris. (integra costos de transport 

multimodal).

 Market place digital.



11

2)Llançament de nous serveis de transport 

multimodal.
Serveis:

Plans de negoci. Finançament d’estudis de viabilitat tècnica i econòmica

de nous serveis. (En règim competitiu, condicions de co-finançament a

determinar)

Suport a accions de visibilitat (presència en Fires, presentacions,

publicitat en brochures, videos i eines comunicació TRAILS).

 Finançament d’accions promocionals (en origen i destí)
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3) Accions de suport a la multimodalitat

 Pla d'assessorament individualitzat als carregadors per calcular l'estalvi 

potencial en costos operatius, CO2, o assistència per al "lastmile" delivery.

 Sistemes d'eficiència operativa per a la gestió multimodal: (Softwares, 

sistemes de càlcul costos etc). 

 Programa de formació per a la gestió multimodal.  Involucrant a 

empreses de transport per carretera.
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4)Suport a la innovació en transport multimodal 

/ferroviari

 Per a incentivar el desenvolupament d'algunes tecnologies 

que donin resposta a problemes específics del transport 

transfronterer de la nostra tipologia de mercaderies

 3 Feasibility studies per a presentar projectes d'innovació

UE. 

 3 Workshops transfronterers amb clústers tecnològics.
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Tots els serveis i convocatòries es podran seguir des 

de la pàgina web del Comitè de Serveis Multimodals: 

Punt de contacte CSM: Mail  info@csmmed.cat

http://www.csmmed.eu/

mailto:info@csmmed.cat
http://www.csmmed.eu/


www.cimalsa.cat


