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1. PRESENTACIÓ. 
 
 
Aquest pla de negoci és una continuació del treball previ titulat Estudio de un Nuevo Servicio 
Ferroviario Mixto y Multicliente entre Catalunya y Alemania para la Automoción portat a terme 
dins el projecte iFreightMed. 
 
En aquest primer document es va fer un primer esbós del model de negoci, del tipus d’empresa 
gestora y comercialitzadora del servei i del perfil dels socis adients que serveixen com a punt de 
partida d’aquest pla. 
 
Durant l’elaboració d’aquest pla de negoci s’ha confirmat l’existència d’una necessitat i 
oportunitat de mercat degut als fets següents: 
 

Fins al moment, no existeix cap tipus de servei ferroviari mixt i multiclient en la relació 
Catalunya-Alemanya que utilitzi la via UIC. Una vegada resoltes les limitacions tècniques 
actuals per arribar a Perpignan (longitud dels trens, disponibilitat de locomotores i de 
solcs), nous serveis en amplada europea amb la modalitat de shuttles regulars amb trens 
blocs poden produir una millora important en fiabilitat i transit time respecte a l’oferta 
actual. 
 
Hi ha un interès manifest per part de la indústria de l’automoció (fabricants de vehicles i 
components) i d’altres indústries per disposar de serveis ferroviaris competitius amb 
Europa. Els operadors logístics i els transportistes més moderns també són cada vegada 
més sensibles al canvi de paradigma del “tot carretera”. D’altra banda, el sector públic 
també està interessat en que s’utilitzi molt més les noves i molt costoses infraestructures 
ferroviàries de connexió amb França. 
 
Com posen de manifest les enquestes d’ANFAC pel sector de l’automoció (cotxes i 
contenidors) existeixen un conjunt d’atributs de l’actual oferta ferroviària internacional 
que s’haurien de millorar: estat i manteniment del material mòbil, seguiment i informació 
sobre els trens en ruta, capacitat de reacció davant incidències i compromís de qualitat, 
especialment en fiabilitat. Aquestes millores són extensibles a altres tipus de mercats, 
més enllà de l’automoció, i una nova oferta hauria d’atendre aquestes demandes. 

 
Pel que fa a l’entorn del negoci del transport ferroviari amb Europa per la línia UIC, continuen 
existint un conjunt de restriccions com les abans citades i altres relatives a la manca de terminals 
o empreses amb connexió UIC, l’escassa dotació de vies UIC en les terminals ja connectades o la 
inexistència de terminals que permetin unificar totes les operacions que un servei ferroviari 
multiproducte requereix (recepció/expedició de trens i càrrega/descarrega de cotxes i 
contenidors/caixes mòbils).  
 
Malgrat això, sembla que durant aquest any es podran resoldre els principals entrebancs que 
impedeixen la creació de nous serveis i serà possible la circulació de trens de 750 m, RENFE 
disposarà de noves locomotores i es disposarà de solcs en el túnel de Le Perthus. La solució 
d’aquests tres problemes són la condició mínima pel llançament del nou servei ferroviari entre 
Catalunya i Alemanya i sobre aquesta base parteix aquest pla de negoci. 
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En resum, aquest pla de negoci tracta els elements claus que permetin desenvolupar la idea de 
tren miultiproducte/multiclient entre Catalunya i Alemanya i portar-la a la pràctica. El contingut 
d’aquest pla de negoci és el següent: 
 

Punt 2. Concreta el model de negoci – seguint el Canvas Model- adoptat com a base 
d’aquest pla per tal de garantir la seva consistència i completitud. 
 
Punt 3. Defineix el servei ferroviari a comercialitzar, considerant els aspectes tècnics i 
operatius. 
 
Punt 4.  Analitza el mercat actual i potencial, la competència i el posicionament del nou 
servei. 
 
Punt 5. Oferta de servei. Estableix la cartera de productes, els preus, la promoció i la 
venda de l’oferta. 
 
Punt 6. Demanda de servei. Analitza els clients potencial i realitza la previsió de vendes. 
 
Punt 7. Defineix el tipus, estructura i operativa de l’empresa comercialitzadora del servei. 
 
Punt 8. Pla financer. Presenta els resultats i ratis del nou negoci i analitza la sensibilitat i 
risc del projecte. 
 
Punt 9. Conclusions i fulla de ruta. Comenta els resultats i descriu els passos i calendari de 
les actuacions per a crear la nova empresa i posar en marxa el servei. 
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2. MODEL DE NEGOCI ADOPTAT. 
 
 
El model de negoci que està en la base d’aquest pla consisteix en desenvolupar una proposta de 
valor (nou servei ferroviari) dedicat a un mercat segmentat –automoció i altres- i amb una font 
d’ingressos derivada de la venda al detall per us del servei. 
 
Per concretar les característiques principals del model de negoci adoptat, s’utilitza l’esquema del 
Canvas Model recollit al gràfic següent: 
 
 

 
 
 
En aquest cas es prenen els criteris següents per a cada component del model: 
 

Proposta de Valor Oferta de transport ferroviari terminal-terminal al detall de cotxes i 
contenidors/caixes mòbils en un shuttle train entre Barcelona i 
Überherrn utilitzant la línia UIC, amb 3 round trips/setmana, un 
trànsit time màxim entre 40-48 hores (a concretar quan es conegui 
la disponibilitat de solcs per la relació completa) i un preu 
competitiu. 
El producte inclou únicament el servei ferroviari terminal-terminal i 
les operacions de càrrega i descarrega en aquestes. 
 

Segments de mercat Prioritàriament el sector de l’automoció, segments de cotxes i de 
components. Degut a que la demanda estimada en aquest segon 
segment no serà suficient, és necessari considerar altres indústries. 
En particular, segments de càrrega general en contenidors/caixes 
mòbils i cisternes (productes líquids i granels sòlids). 
 

Relacions amb clients Els serveis es comercialitzaran a operadors logístics o empreses de 
transport que s’encarregaran de proveir els serveis complementaris 
com els recorreguts inicial i final per carretera i altres. En primer 
lloc, als socis de l’empresa que gestiona el servei.  
Es busca prioritàriament relacions estables amb grans clients. 
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Canals de 
comercialització 

En el segment de cotxes, la comercialització estarà a càrrec dels 
dos socis especialitzats en aquest mercat. En el segment de 
càrrega, la comercialització estarà a càrrec de l’altre soci privat. Per 
la seva part, la nova societat constituïda per gestionar la co-càrrega 
també comercialitzarà part de l’oferta a Catalunya/Espanya i 
Alemanya/Europa. 
 

Activitats claus L’empresa gestora del servei actuarà com a Operador de Transport 
Combinat (OTC), assumint el risc financer, el control i la 
comercialització del servei.  
L’operació del servei serà subcontractada a operadors ferroviaris i 
de terminals. 
 

Associacions claus Són les establertes amb els operadors ferroviaris i els de terminals. 
Per tal de donar més credibilitat a l’oferta davant els clients (i evitar 
la imatge de transitorietat o “prova pilot”) s’haurien de basar en 
contractes plurianuals. 
 

Recursos claus Principalment recursos econòmics per fer front a les necessitats de 
tresoreria dedicada al finançament dels recursos llogats. També 
són importants els recursos humans dedicats al control de la 
qualitat del servei i la comercialització de la part de demanda no 
garantida pels socis. 
 

Estructura de costos No hi ha pràcticament inversió en immobilitzat. Els costos fixos 
estan fonamentalment integrats per la contractació a mig termini 
(2-3 anys) de tracció ferroviària i el lloguer de vagons per cotxes i 
contenidors. Els costos variables consisteixen en els serveis de 
manipulació en terminals. 
 

Fonts d’ingressos El model d’ingressos adoptat parteix de la base d’establir un preu 
competitiu en el mercat tant per cotxes com per contenidors i que 
els socis garanteixin com a mínim la comercialització fins a arribar 
al punt mort des de l’inici. 
 

 
La nova empresa gestora i comercialitzadora del servei (NewCo, en endavant) actuarà com un CT 
Operator, segons l’esquema següent: 
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3. EL PRODUCTE: DEFINICIÓ DEL SERVEI FERROVIARI. 
 
 
La definició del servei inclou la seva especificació, el seu procés de producció i els recursos 
necessaris. A més de les especificacions de qualitat dels atributs definits és crítica la definició de 
les relacions contractual amb els partners (gestors de les infraestructures, empreses ferroviàries i 
terminals). 
 
3.1. Descripció de l’oferta de servei. 
 
A. Tipus de tren i itinerari. 
 
Les principals característiques del servei ferroviari terminal-terminal que es proposa hi estan 
recollides al gràfic següent: 
 

 
 
La proposta consisteix en operar un shuttle train punt-punt sense operacions en ruta. Per això 
és necessari disposar d’un tren de composició fixa, amb dos lots de vagons que tant sols es 
canviarien en cas d’avaria d’alguna unitat. En aquest cas, per la composició mixta del tren, cada 
lot de vagons (de cotxes o contenidors) hauran de ser tallats i encaminats a les terminals (o zona 
de la terminal en el cas d’Überherrn) per les operacions de càrrega i descàrrega. 
 
Degut a les seves característiques aquest tipus de servei ferroviari requereix un alt i estable 
nivell de demanda així com un mercat ampli. Des del punt de vista de l’operador de transport 
combinat i del client, aquest tipus de servei es caracteritza per les següents notacions: 
 

 Cost baix per unitat transportada. 

 Transit time més curt que altres modes d’operació (sense parades en itinerari). 

 Alt nivell de puntualitat i de fiabilitat. 
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 Major facilitat en la gestió del parc de vagons. 

 Una gestió de la informació més fàcil del tren. 

 Una definició clara de la capacitat a comercialitzar. 
 
En els gràfics i taules següents s’ofereix un detall de l’itinerari previsible i de la longitud del 
trajecte (es tracta d’una aproximació, ja que els encaminaments reals poden canviar segons les 
condicions de gestió de la xarxa ferroviària). 
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En el cas d’Überherrn, la terminal ja porta a terme les funcions de recepció i expedició de trens i 
de càrrega i descarrega de vehicles. No disposa encara d’infraestructura ni de mitjans de 
manipulació pel tractament de contenidors i caixes. Segons MOSOLF, hi ha una voluntat de 
preparar la terminal per aquesta funció i el termini s’estima en uns 6 mesos. 

Per tal de ser el més realista possible i evitar fer més hipòtesis futuribles, aquest pla pren en 
consideració l’esquema de terminals descrits. Tot i això, no es pot deixar de comentar que durant 
el període de 5 anys de projecció del funcionament del nou servei es poden produir 
esdeveniments com la entrada en funcionament d’una nova terminal a Vilamalla i la connexió 
en amplada UIC del Port de Tarragona o de l’apartador de SEAT a Martorell. Aquestes noves 
instal·lacions podrien ser el punt de partida de nous serveis o funcionar amb una certa 
col·laboració amb els d’origen a Barcelona que és el nucli amb més massa crítica. La nova situació 
pot prendre un rumb difícilment previsible ara, ja que no depèn únicament de la disponibilitat 
d’infraestructures. En qualsevol cas, s’ha de tenir en compte la dificultat i alt cost d’establir nous 
serveis ferroviaris, raó que condueix a solucions de co-càrrega com les plantejades en aquest pla. 

La terminal de Vilamalla, situada aigües amunt, promoguda per CIMALSA i amb una previsió 
d’entrada en funcionament en 2017, es podria integrar teòricament en l’esquema operatiu i 
comercial del servei projectat de dues maneres: com a terminal de pas dins l’itinerari Barcelona-
Überherrn o com a futura terminal origen/destinació de tràfics part dels quals tenen 
origen/destinació en terminals ferroviàries de Barcelona (lots de trens que es consolidarien a 
Vilamalla). 

En el primer cas, es tractaria d’operar un tren amb origen/destinació Barcelona per 
carregar/descarregar tràfic local, cosa que en un tren de composició mixta resulta més complicat 
ja que s’hauria de tallar el tren i encaminar-lo a la corresponent zona de treball. L’impacte sobre 
la fiabilitat i el preu del servei podrien ser més importants que els beneficis obtinguts. En el segon 
cas, Vilamalla actuaria com a hub ferroviari consolidant composicions de diferents orígens 
(Barcelona, Martorell, etc.). 

Aquests eventuals escenaris futurs no s’han tingut en compte en la formulació d’aquest pla de 
negoci que es recolza bàsicament en el potencial de l’entorn de Barcelona per a generar suficient 
càrrega ferroviària per a suportar un servei regular amb freqüència mínima comercialment 
competitiva. 



Pla de negoci d’un servei multimodal orientat a la indústria de 
l’automoció entre Catalunya i el centre d’Europa 

Pedro Pérez Muñoz – Consultor 

 

14 

D. Qualitat del servei. 

Una vegada fixat un preu competitiu, els atributs de qualitat del servei és l’aspecte més crític per 
l’atracció i manteniment dels clients.  

- Fiabilitat. 

En primer lloc, la fiabilitat en un doble sentit: en la continuïtat del servei i en el transit time. 
Aquest segon aspecte és el major repte en aquest projecte degut a: 

 La major dificultat (i cost) de les operacions a Barcelona. En el cas de Príncep d’Espanya 
s’ha de tenir en compte a més els torns de la ma d’obra portuària (de 6:00 a 14:h i de 
14:00 a 20:00h), de manera que la part de tren dedicada a cotxes pugui ser carregada i 
descarregada durant un torn. Un factor favorable en aquest cas és que l’operador 
d’aquests trens és un dels socis del projecte. També, el fet que el Port de Barcelona actua 
com a promotor d’aquesta iniciativa i pot contribuir a la fiabilitat dels moviments del lots 
de tren dins del Port i del seu entorn pròxim. 

 El fet que la terminal de MOSOLF a Überherrn -encara no preparada per la càrrega i 
descàrrega de contenidors si bé ho estarà en el futur- no tingui experiència en aquest 
tipus d’operacions. Això, com s’ha demostrat en tmZ no és un obstacle molt important si 
es compta amb personal preparat. 

 El trajecte entre Barcelona i Le Soler, en particular l’accés a la via de l’AVE a Mollet i el 
pas del túnel que poden provocar retards. Pel que fa al canvi de tracció a Le Soler hi ha un 
protocol operatiu elaborat entre la RENFE i la SNCF. D’altra banda, un altre possible 
proveïdor de tracció (Eurorail) ja coneix perfectament aquestes operacions ja que 
gestiona el conjunt ferroviari Le Soler-Perpignan. 

 El pas per França en cas de vagues i altres alteracions del servei. La composició fixa del 
tren i la manca d’operacions durant l’itinerari són factors que redueixen les contingències 
a situacions límits. D’altra banda, el fet que els socis de l’empresa que gestiona el servei 
siguin transportistes és una garantia front al client d’atenció a les seves necessitats i de 
capacitat de reacció. 

La segona vessant de la fiabilitat és la continuïtat del servei. Els clients han de percebre que no 
estan davant d’una prova pilot sinó que es tracta d’un servei regular sostenible i amb ambició de 
créixer. La millor manera de provar aquesta característica és la signatura de contractes plurianuals 
amb els proveïdors dels serveis ferroviaris. 

- Trànsit time. 

El trànsit time previst -2 dies- és competitiu respecte als serveis actuals de TRANSFESA (3 dies 
degut a les operacions en el seu hub de Cerbère). 

- Freqüència. 

La freqüència considerada en aquest pla de negoci és de 3 circulacions setmanals. Això limita la 
captació de càrregues procedents dels segment de components d’automoció –com es va posar de 
manifest en el focus group organitzat- tot i que aquesta limitació és en realitat menor del que 
sembla ja que en els casos més exigents és el trànsit time l’escull principal (empreses que 
necessiten 2 conductors per lliuraments en 24 hores). En general, es considera que la freqüència 
adoptada no serà un inconvenient major per la captació de tràfic de contenidors i caixes mòbils. 
Menys encara en el tràfic de cotxes, amb uns transports més planificats. 
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- Atenció en terminals. 

En el cas dels cotxes, les terminals estan operades directament una per SETRAM i l’altra per 
MOSOLF, partner de TRADISA. El punt més feble és la terminal de MORROT, gestionada en 
concessió a la UTE Sefemed-Setemar (del grup Transportes Alonso). Tot i que ja no es tracta d’una 
terminal operada directament per l’ADIF sinó en règim de risc i perill, l’existència de limitacions de 
capacitat fa que hagi de ser objecte del control principal del responsable d’operacions de la 
NewCo i de TPNOVA. 

- Qualitat del material mòbil. 

Aquest aspecte –objecte de crítica pel sector de l’automoció, el més exigent- es contraresta pel 
tipus de vagons escollits tant pel tràfic de vehicles com de contenidors. 

- Tractament de la càrrega. 

Aquest atribut dels serveis actuals està ben valorat en les enquestes d’ANFAC. El nou servei -
gestionat per especialistes en els dos tipus de tràfic- pot assolit els nivells de qualitat actual. 

- Informació sobre incidències. 

Les empreses ferroviàries es comprometen a un seguiment 24x7 de l’operació dels trens i a 
comunicar les incidències en temps real. 

E. Relacions amb proveïdors. 

Pel que fa als proveïdors, i per facilitar al màxim que s’assoleixin els nivells de qualitat de servei i 
augmentar la confiança dels clients, l’estratègia a seguir en general és convertir-los en partners i 
establir unes relacions estables i molt properes, amb contractes plurianuals revisables. 

En el cas de les empreses ferroviàries, encara no s’ha acabat el procés de recepció d’ofertes 
sol·licitades. En l’annex 12 hi figura la rebuda de la SNCF que s’ha utilitzat en els càlculs de 
l’escenari base. 

Pel que fa les empreses de lloguer de vagons, també falten encara per arribar noves propostes 
sota el criteri de “all in” que integri tots els costos de lloguer, manteniment, reparacions i 
moviments necessaris. 

Una vegada acabat el procés de comparació d’ofertes, durant el període de posta en marxa s’ha 
de fer confirmacions formals de les propostes escollides i preparar la fase de contractació. En el 
cas de les empreses ferroviàries, l’acceptació donarà pas a la demanda de solcs ferroviàries. 

En el cas de les terminals, el procés de selecció ja està fet i manca la negociació de les condicions 
de servei i preus. 
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4. ANÀLISI DEL MERCAT. 
 

Per tenir en consideració els trànsits que transiten actualment pel corredor mediterrani i aquells 
que també podrien ser captats pel nou servei ferroviari entre Barcelona i Überherrn, s’ha realitzat 
un anàlisi del mercat considerant, en primer lloc, un mercat primari des de Catalunya a la zona 
pròxima a Überherrn (Alemanya), i en segon lloc, un mercat secundari considerant els fluxos entre 
les CCAA d’Aragó i la Comunitat Valenciana i els països d'Alemanya, Bèlgica, Luxemburg, Holanda, 
Àustria i República Txeca. 

Si bé és cert que el principal flux de vehicles i components serà el Catalunya - Alemanya, zones 
com Benelux per la seva proximitat geogràfica, o Àustria (país al qual SEAT destina part dels 
automòbils que exporta via Alemanya), poden resultar destinacions competitives per a la 
mercaderia transportada pel nou servei ferroviari. En els següents apartats s’analitza la 
potencialitat d’aquests mercats. 

Per assegurar la massa crítica del tren, s’han explorat els sectors de mercat susceptibles 
d'incorporar càrrega al nou servei, el qual estarà dedicat als tres grans mercats potencials a 
Catalunya: el de l’automoció, el de la càrrega general i el sector químic (admetent contenidors, 
caixes mòbils i cisternes). 

4.1. Anàlisis extern. 

4.1.1. Entorn general. 

A. Econòmic. 
 
Les previsions sobre l’evolució de l’economia en la zona euro són modestes però positives, el 
mateix que es preveu en l’evolució de sectors com el de l’automoció. Les dades més detallades 
confirmen que l'economia espanyola va créixer en el primer trimestre de l'any, augmentant un 
total del 0,9% desestacionalitzat respecte al trimestre anterior, que va marcar el ritme més ràpid 
de creixement en vuit anys. Espanya s'ha convertit en una de les principals economies de la zona 
euro amb un creixement més ràpid ja que el país es recupera d'anys de recessió. El passat mes de 
maig 2015 va suposar el vintè mes de creixement consecutiu en el que a vendes de turismes es 
refereix a Espanya, segons dades de la ANIACAM. 
Les previsions de la Direcció General d’Energia de la Comissió Europea, són de que el transport de 
mercaderies per ferrocarril compti amb el major creixement entre els diferents modes de 
transport de mercaderies (un 79% per 2050), equivalent a un 1,5% anual. 

Pel que fa als preus a nivell europeu, les taxes d’inflació previsibles durant l’horitzó del pla es 
preveuen reduïdes (ja que aquest és l’objectiu central de la política econòmica), de manera que 
no s’esperen canvis significatius en els pròxims anys, situant-se actualment el valor del IPCA en el 
0,388%. 

Figura 1: Evolució del IPCA a la Eurozona en els darrers anys 

 
Font: Global-rates 
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B. Regulació sobre el transport 
 
En el context europeu cal destacar les diferents iniciatives legislatives en matèria de canvi climàtic, 
abanderades i portades a terme per la Unió Europea des de fa anys. Com per exemple la Directiva 
2003/87 / CE, que va crear el règim del comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte hivernacle. 
Com també el Paquet Energia i Clima, adoptat l'any 2009 pel Consell Europeu, el qual assumeix un 
triple compromís comunitari per a l'any 2020 de reduir les emissions de gasos amb efecte 
hivernacle en un 20%, utilitzar el 20% d'energies renovables i augmentar l'eficiència energètica en 
un 20%. O bé més recentment, de l'any 2013, l'Estratègia europea d'adaptació al canvi climàtic 
que estableix les bases i prioritats per actuar a tots els nivells de l'administració, europea, 
nacional i local per ser menys vulnerables als impactes del canvi climàtic. 

El 26 de maig va entrar en vigor la Directiva europea 2015/719, publicada al Diari Oficial de la 
Unió Europea del passat 6 de maig, per la qual es modifica parcialment la vigent Directiva 96/53 
sobre dimensions i pesos màxims autoritzats en els vehicles de transport. 

La nova Directiva es limita a introduir algunes modificacions en relació al pes i longitud màxima 
dels vehicles per instal·lar equips aerodinàmics, bé per utilitzar motors híbrids de propulsió o per 
al transport de determinats contenidors multimodals. 

Les longituds màximes previstes en l'actual legislació podran sobrepassar en 15 centímetres en el 
cas dels vehicles o conjunts de vehicles que transportin contenidors de 45 peus de longitud o 
caixes mòbils de 45 peus de longitud, amb o sense càrrega, sempre que el transport per carretera 
del contenidor o de la caixa mòbil en qüestió formi part d'una operació de transport intermodal. 

La part corresponent al transport per carretera d'operacions de transport intermodal només es 
pot fer actualment mitjançant procediments administratius onerosos tant per als estats membres 
com per als transportistes, o si aquests contenidors tenen cantonades bisellades patentades, el 
cost és prohibitiu. Un augment de 15 cm de la longitud autoritzada dels vehicles que transporten 
tals contenidors pot evitar als transportistes aquests procediments administratius i facilitar les 
operacions de transport intermodal. 

Increment del cost del combustible marítim 

El sector navilier europeu afronta un nou moment crucial des de l'entrada en vigor, l'1 de gener 
de 2015, del nou requisit que limita al 0,1% el contingut màxim de sofre dels combustibles marins 
a les zones de Control d'Emissions de Sofre (SECA) que engloba el Canal de la Manxa, el Mar del 
Nord i el Bàltic. Tenint en compte l'escassetat de mitjans tècnics alternatius disponibles 
actualment per aconseguir el compliment d'aquests límits, les empreses navilieres hauran de, en 
general, passar d'utilitzar fuel pesat (amb un preu actual d'uns 565 $ / tona) a dièsel oil (que costa 
actualment uns 870 $ / t, és a dir un 54% més). 

Aquesta mesura suposarà un enorme augment del cost de combustible per a les empreses 
navilieres, que ja han anunciat als seus clients que es veuen obligades a augmentar les seves 
tarifes de fletes. Depenent del tipus de servei, la velocitat del vaixell i el percentatge del servei de 
transport que es presti a l'interior de la SECA, s'han anunciat augments d'entre el 5% (per exemple, 
per al transport d'un contenidor Àsia-Nord de Europa) i fins a més del 25% (per a un servei ferri 
ràpid amb tot el seu itinerari a la SECA). 

Diversos estudis, encarregats tant per les pròpies navilieres com per la Comissió Europea, 
preveuen que aquesta situació provocarà un transvasament modal de la mar a la carretera, 
representant una oportunitat important per canalitzar aquesta demanda al ferrocarril. 
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Transfennica ha estat la primera víctima d'aquest canvi de reglamentació i ha tancat el seu servei 
ro-ro d'autopista del mar entre els ports de Bilbao, Portsmouth (UK) i Zeebrugge (Bèlgica) des de 
gener de 2015, havent estimat un transvasament modal dels seus usuaris del mar a la carretera 
del 50%. En qualsevol cas, la decisió no afecta els seus serveis lo-lo amb dues sortides setmanals 
entre els ports de Rotterdam, Tilbury i Bilbao. 

Eurovinyeta 

El transport per carretera s'enfronta a una important barrera situada al centre d'Europa, 
especialment a Suïssa, Àustria i Hongria, a causa de l'elevada taxa que han de pagar els vehicles 
pesants per circular per la xarxa de carreteres d'aquests països. Els gravàmens que oscil·len entre 
els 0,27 i els 0,35 € / km en aquests tres països del centre d'Europa obliguen a modificar les seves 
rutes òptimes en distància per evitar circular per l'interior d'aquests països. 

Hi ha una llista de països europeus, a més dels ja citats, que apliquen aquesta taxa (més 
comunament coneguda com Eurovinyeta) als transportistes que circulen per les seves carreteres. 
L'existència d'aquestes taxes i el seu possible increment o aparició imminent en altres països com 
ara França, pot suposar una oportunitat per propiciar el canvi modal de la carretera al ferrocarril, 
resultant en un augment de la quota de mercat d'aquest. 

Figura 2: Eurovinyeta aplicada pels diferents països europeus 

País Tassa1 

Alemanya 0,16-0,18 €/km 

Àustria 0,34-0,35 €/km 

Benelux 8 €/dia 

Bulgària 10 €/dia 

Eslovàquia 0,18-0,21 €/km 

Hongria 0,27-0,34 €/km 

Polònia 0,06-0,09 €/km 

Suècia 8 €/dia 

Suïssa 0,34-0,35 €/km 

Font: Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), 2014 

C. Infraestructures 

A dia d’avui, la infraestructura ferroviària existent entre Barcelona i Überherrn permet el 
llançament del nou servei ferroviari. Les caixes mòbils megacombi (45’) necessiten el gàlib C45 i 
poden circular per la línia d’ample UIC utilitzant el túnel del Perthus i per la xarxa europea en el 
trajecte proposat fins a Überherrn. Són altres factors no infraestructurals els que condicionen el 
llançament del nou servei, per raons de tipus normatiu i tecnològic que resulten complicades de 
resumir, el sistema de senyalització ERTMS limita a 500 m les dimensions de les composicions. El 
Ministeri de Foment i Adif estan treballant en donar una solució a aquest assumpte que podria 
estar resolt dintre d’uns 6 – 9 mesos. Tanmateix, la disponibilitat de solcs al túnel del Perthus és 
un altre factor crític, donada la limitada disposició d’aquests per la combinació amb els trens de 
passatgers. 

  

                                                 
1

 Rang aproximat en què es troba el valor de la taxa, depenent de si el vehicle compleix la Categoria A EURO classe d'emissió EURO VI o la 
categoria B EURO classe d'emissió EURO EEV. Per saber el valor exacte de la taxa segons el tipus de vehicle utilitzat s’ha de consultar la 
font citada. S'han considerat vehicles articulats de 3 eixos en el semiremolc i 2 eixos en la tractora. 
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Figura 3: Gàlibs al corredor ferroviari entre Catalunya i Alemanya 

 

Font: Infrabel 

Actualment estan en marxa nous projectes, com la millora dels accessos a la terminal d’Überherrn 
des de Saarbrücken o el desenvolupament de la terminal de Vilamalla, que en 2-3 anys pot estar 
llesta per rebre trens amb automòbils en ample UIC. Serà rellevant també la implantació del 
tercer fil en els dos sentits de circulació entre Castellbisbal i Tarragona i entre Tarragona i 
Vandellós. Aquestes mesures significarien la possibilitat d’utilitzar la terminal de Vilamalla i la del 
port de Tarragona com terminals d’origen del servei. 

Figura 4: Condicionament de la terminal de Vilamalla al tràfic europeu 

 

Font: Cimalsa 

  



Pla de negoci d’un servei multimodal orientat a la indústria de 
l’automoció entre Catalunya i el centre d’Europa 

Pedro Pérez Muñoz – Consultor 

 

20 

4.1.2. Entorn competitiu. 

En aquest put s’aplica la metodologia de les cinc forces de Porter. Es tracta de descriure els 
principals factors de l’estructura del sector en el que operarà la nova empresa per a esbrinar la 
possibilitat del nou negoci d’obtenir beneficis i el que haurà de fer per tenir èxit. 
 
En el gràfic següent es sintetitzen els resultats de l’anàlisi: 
 

 
 
En el cas del projecte que s’analitza, degut al coneixement tècnic i de mercat que reuneixen els 
potencials socis i de la possibilitat d’aportar tràfics propis, el principal repte serà aconseguir una 
producció del servei que mantingui els costos controlats (davant el poder dels proveïdors i clients) 
i la qualitat de l’oferta (exigida pels grans clients per canviar al ferroviari). 

4.2. Mercat potencial 

4.2.1. Mercat actual 

L’avaluació del mercat actual s’ha realitzat en base a dos tipus de fonts, primàries i secundàries. 
En el cas del transport de vehicles, les fonts primàries han consistit en reunions realitzades amb 
els diferents operadors, i en el cas del transport de components d’automoció s’ha realitzat una 
reunió amb les diferents empreses  fabricants.  Les fonts secundàries utilitzades han estat les 
dades subministrades per l'AEAT / Departament de Duanes de l'Agència Tributària d'Espanya (any 
2014, per ser l’últim amb les estadístiques actualitzades), tractades mitjançant l'eina d'anàlisi 
ESTACOM. Amb aquestes dades i per tal de tenir una visió completa del mercat s'ha analitzat el 
trànsit de vehicles, components i càrrega general, així com la seva distribució modal i possible 
estacionalitat. 
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Reunions amb operadors logístics i empreses de components 

Les reunions realitzades amb els operadors logístics de transport de vehicles desprenen la 
voluntat, per la seva part, de quedar-se amb la totalitat de la capacitat del tren destinada al 
transport de turismes. 

Per altra banda, de la reunió realitzada amb les empreses fabricants de components es desprèn 
que el volum de tràfic aportat per aquest sector no serà significatiu i la seva presa de decisió per 
realitzar el canvi modal haurà de ser molt meditada, premiant la fiabilitat i el temps de trànsit per 
sobre del preu del transport. Algunes d’elles necessiten temps de transit inferiors a 48 h, i moltes 
realitzen expedicions freqüents (5 per setmana) que impliquen la necessitat de combinar les 
expedicions amb el nou servei ferroviari (3 round-trips setmanals inicialment) amb expedicions 
íntegres per carretera. D’aquesta manera, el nou servei aportarà flexibilitat a les empreses de 
components, que disposaran de més sortides possibles setmanalment, com a complement del seu 
servei actual per carretera. 

A. Segmentació per productes 
 

Els sectors als quals estarà dedicat el nou servei ferroviari són el de l’automoció, la càrrega 

general i els productes químics, donat que són els que mancomunen un major mercat potencial 

entre els pols d’origen i destí a Catalunya i a Alemanya. El plantejament d’un tren multiclient i 

multiproducte resulta imprescindible per assegurar la massa crítica del servei, donat que la 

càrrega aportada pel sector de l’automoció seria insuficient per generar beneficis. Malgrat la 

diversitat de sectors, el nou servei estarà enfocat a satisfer principalment les exigències pròpies 

del sector de l’automoció, sotmès a fluxos tensos en el que a temps de trànsit respecta. 

Aquests tres grans sectors estan subdividits en d’altres, les característiques principals dels quals 

es mostren en aquest apartat. Tanmateix, s’exposaran les característiques i dades més rellevants 

de cada sector, mentre que la informació detallada pot ser consultada a l’annex 1. 

I) SECTOR DE L’AUTOMOCIÓ 

Des dels començaments d'aquesta activitat (dècada de 1950), a Espanya i Catalunya el sector ha 

crescut i evolucionat en consonància amb la resta de la indústria i de l'economia espanyola, a 

través d’èpoques de creixement i d'etapes d'adaptació i reordenació. 

En aquests moments, el sector és un exemple d’èxit tant dins com fora del nostre país pel seu 

dinamisme i per la seva capacitat per generar creixement en un entorn tan complex com el que 

estem travessant. Espanya és el segon major fabricant d’automòbils d’Europa i el dotzè a nivell 

mundial (segons dades de l’Icex 2014), amb 17 plantes de fabricació situades en el territori 

espanyol i 1.000 empreses fabricants de components i equips per subministrar a aquesta indústria. 

El paper exportador del sector de l’automoció és destacable, destinant-se a l’exterior un 85% de la 

producció total. 

Donat que aquets mercat és el més conegut pels socis del projecte, en la present memòria 

s’exposaran els aspectes més rellevants dels tràfics amb Catalunya, mentre que en l’annex 1 

s’exposen en detall els tràfics amb les diferents Comunitats Autònomes i altra informació 

complementària. 
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Catalunya 

En relació als tràfics actuals entre Catalunya i Alemanya per al sector de l'automoció destaca 

l'equilibri entre tràfics d'exportació i importació de vehicles, en contraposició amb el marcat 

caràcter dominant que tenen els tràfics d'importació de components. 

Tràfic de vehicles 

 A Alemanya es van exportar 130.720 vehicles des del territori català en 2014, un 9% més 

que el 2013; tendència que sembla continuar en 2015. Les dades mensuals indiquen 

l'existència d'una certa regularitat en els volums exportats al llarg de l'any, exceptuant el 

mes d'agost en el qual tan sols es va exportar un 25% de la mitjana mensual. La punta 

d'exportació es produeix en els mesos de juny i juliol i els mesos de gener, desembre i 

setembre són els més fluixos en volum exportat. 

 Des d'Alemanya es van importar 122.680 vehicles amb destinació a Catalunya, un 20% 

més que el 2013, tendència que també sembla continuar en 2015. La regularitat és també 

un factor característic del trànsit d'importació. 

El repartiment modal d'aquests tràfics mostra el predomini de la carretera per al transport 

d'aquesta mercaderia, transportant el ferrocarril el 22% del volum exportat i tan sols el 2% del 

importat. El mode marítim s'utilitza tan sols en la importació de vehicles, representant el 14% de 

la quota de mercat. 

Figura 5: Repartiment modal en volum dels fluxos d’exportació i importació de turismes entre Catalunya i Alemanya 
en 2014 

 
Font: Icex 2014 

L'anàlisi dels tràfics amb la resta de països de la zona d'estudi reflecteix una major importància 

dels fluxos amb la República Txeca i Bèlgica (en el que a turismes es refereix). Destaca el 

creixement gradual del volum de vehicles exportats i importats des de la República Txeca en els 

últims anys i el notori increment de vehicles exportats als Països Baixos en vaixell en els últims 

anys (doblant el tràfic any rere any des de 2012). El trànsit amb la resta de països s'ha mantingut 

estancat en els últims 3 anys, sense diferències de volum considerables d'un any a un altre. 
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Figura 6: Número de vehicles transportats entre Catalunya i els països estudiats 

 
Font: Icex 2014 

 

Tràfic de components 

 Alemanya va rebre 94.087 tones de components (96,4% procedent de la província de 

Barcelona, 2,1% de Tarragona, 1,2% de Girona i 0,3% de Lleida) procedents de Catalunya, 

un 5,7% més que en 2013. La pràctica totalitat d'aquest trànsit es compon de parts i 

accessoris de vehicles automòbils. Cal destacar que l'increment produït entre 2013 i 2014 

trenca amb la caiguda que s'estava produint en el tràfic d'exportació de components 

durant els anys precedents. Les dades mensuals mostren la regularitat en els volums 

exportats i importats al llarg de l'any, exceptuant el notori descens de volum que es 

produeix durant el mes d'agost. 

 Des d'Alemanya, Catalunya va rebre un tràfic de 229.011 tones (96,8% amb destinació a la 

província de Barcelona, 2,8% a Girona, 0,4% a Tarragona i sense pràcticament trànsit amb 

Lleida), un 3,1% més que en 2013. Aquest increment interanual produït ha estat la tònica 

general seguida pels tràfics d'importació de components durant els últims anys, a 

diferència dels d'exportació. De la mateixa manera que en el cas de l'exportació de 

components, la importació es basa en el transport de parts i accessoris de vehicles 

automòbils. 

El repartiment modal d'aquests tràfics mostra un ús exclusiu de la carretera per al transport 
d'aquests components (tan sols un 0,5% del volum importat es va transportar en ferrocarril). 

De l'anàlisi dels tràfics amb la resta de països de la zona d'estudi destaca el volum de trànsit amb 
la República Txeca. 
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Figura 7: Volum de components d’automoció transportats entre Catalunya i els països estudiats 

 
Font: Icex 2014 

Figura 8: Tràfic d’automòbils i components d’automoció entre Catalunya i Alemanya en 2014 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Icex 2014 

Mercat secundari 

Els tràfics tant de vehicles com de components des de les CCAA d’Aragó i València es detallen en 
l’annex 1. 

La Comunitat Aragonesa presenta un tràfic potencial total de 89.900 vehicles i de 77.000 t de 
components amb Alemanya (exportació més importació en 2014). En l’actualitat, part d’aquest 
tràfic de vehicles d'Opel utilitza el servei ferroviari existent del grup logístic Gefco entre el Port de 
Barcelona i Marckolsheim, des d'on distribueix els vehicles al sud i centre d'Alemanya. Per utilitzar 
aquest servei, cal realitzar un transport de 330 km entre la factoria de General Motors a 
Figueruelas i el Port de Barcelona, que demostra com la distància de transport per carretera fins la 
terminal de sortida no és un factor tan rellevant com es podria esperar a l'hora d'utilitzar la 
intermodalitat ferroviària per al transport d'automòbils. 
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Figura 9: Repartiment modal en volum dels fluxos d’exportació i importació de turismes entre Aragó i Alemanya en 
2014 

 
Font: Icex 2014 

La Comunitat Valenciana va tenir un tràfic amb Alemanya de 83.760 vehicles i 140.000 t en 2014, 
amb un marcat caràcter dominant dels tràfics d’importació de components, en contraposició als 
tràfics de caràcter exportador pel que respecta als vehicles. 

El repartiment modal dels tràfics de vehicles mostra l'ús preferent del mode ferroviari per als 

tràfics d'exportació de vehicles, tenint aquest el 81% de la quota de mercat, enfront del 10% de la 

carretera i el 9% del marítim. En canvi, en els tràfics d'importació no s'utilitza el mode ferroviari 

en els últims anys, tenint la carretera el 87% de la quota de mercat i el marítim el 13% el 2014. 

Figura 10: Repartiment modal en volum dels fluxos d’exportació i importació de turismes entre la Comunitat 
Valenciana i Alemanya en 2014 

 

Font: Icex 2014 

El repartiment modal d'aquests tràfics mostra com la totalitat dels components importats s'han 

transportat per carretera en els últims anys i el ferrocarril és el mode utilitzat per transportar el 

18% dels components exportats. 
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Figura 11: Repartiment modal en volum dels fluxos d’exportació i importació de components d’automoció entre la 
Comunitat Valenciana i Alemanya en 2014 

 

Font: Icex 2014 

Mercat de vehicles de segona mà 

Segons opinió d’un important operador logístic de cotxes, el mercat de turismes de segona mà 
reparats i destinats a la venta en els països de l’est d’Europa és molt prometedor. L’avaluació del 
potencial d’aquest mercat és difícil, per la gran quantitat d’empreses dedicades a la venta 
d’aquests vehicles i per no disposar-se de dades agregades del sector. 

En el marc del mercat dels Rent a Car, Catalunya representa una bona base exportadora per el 
potent mercat de cotxes de lloguer degut al turisme. No obstant això, cal remarcar que es tracta 
d’un mercat molt estacional, centrat en els períodes de vacances i que, per tant, no es podrà 
comptar amb aquest volum de tràfic de manera regular al llarg de l’any. 

II) SECTOR DE CÀRREGA GENERAL 

L'estudi del mercat amb Alemanya reflecteix l'existència d'alguns sectors i productes amb tràfics 
considerables amb Catalunya. Els més destacables són els plàstics (bàsicament polímers en 
formes primàries), el paper i cartró (principalment sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls), 
les màquines i aparells mecànics, els aparells i materials elèctrics, les peces de vestir, el vi i els 
mobles. A la següent figura es pot observar el volum exportat i importat de cada tipus de 
producte. 
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Figura 12: Principals productes no peribles exportats i importats de Catalunya – Alemanya en 2014 

 
* Begudes: aigua, inclosa l'aigua mineral i la gasificada, ensucrada, edulcorada d'una altra manera o aromatitzada, i les altres begudes 
no alcohòliques, amb exclusió dels sucs de fruites o de llegums o hortalisses. 
* Peces de vestir: bàsicament abrics, jaquetes, capes, anoracs, caçadores i articles similars, per a homes o nens, amb exclusió dels de 
punt. 

Font: Icex 2014 

A demés, tot i les particularitats que té per la necessitat de transport a temperatura controlada, 
un sector interessant per garantir el volum d'exportació des de Catalunya, és el sector 
hortofructícola, centrat bàsicament en l'exportació de fruita, amb un volum total de fruita 
exportada de 175.400 tones l’any 2014 des de Catalunya amb destinació a Alemanya. Cal tenir en 
compte, però, l'estacionalitat del sector fructícola; sent en el cas de Catalunya els mesos de major 
exportació juliol, agost i setembre (exportació de préssec), i els mesos de menor exportació març, 
abril i maig. Des d'octubre a febrer es registren també bones dades d'exportació gràcies a la 
taronja i la mandarina. 

A l’annex 1 es troben les dades més detallades de cada sector, així com una anàlisi dels diferents 
operadors que intervenen en la cadena de transport d’aquests productes que podrien ser clients 
potencials del servei ofert, molts dels quals ja són actuals usuaris del tren. Per a això és necessari 
caracteritzar els productes que transporten i veure quins poden ser assumibles pel nou servei 
ferroviari. 
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Figura 13: Principals operadors logístics i Freight Forwarders 

 

III) SECTOR QUÍMIC 

Catalunya 

La indústria petroquímica espanyola, dins de la qual s'inclouen aquelles activitats lligades al 
refinament del petroli, activitats químiques i productes farmacèutics, va suposar un 11% del total 
del valor afegit brut industrial de 2012. Aquest percentatge s'ha mantingut pràcticament constant 
en els últims 10 anys i situa el sector petroquímic com el quart en pes del VAB, després del sector 
de l'alimentació, la metal·lúrgia i el material de transport. 

Una anàlisi més detallada permet identificar els principals focus productius del país, on destaca 
considerablement Catalunya que, durant 2012, va assolir una xifra de negoci que va representar el 
43% de les vendes nacionals d'aquest any. 

En concret, Tarragona compta amb una indústria química de molt pes, amb més de 30 empreses, 
agrupada principalment en dos polígons localitzats en les rodalies del Port de Tarragona i en el 
propi port. 

Aquesta indústria produeix aproximadament 20 milions de tones repartides en Refinació (8 
milions t) i Indústria química (12 milions t), el que representa el 50% del total de producció de 
Catalunya i el 25% del total del país. 

Alemanya 

La indústria alemanya de químics és la primera a nivell europeu en aquest sector amb xifres de 
vendes que van arribar als 145.000 milions € en 2012 i es posiciona com el número 4 a nivell 
mundial, per darrere de la Xina, Estats Units i el Japó. 

D'altra banda, Alemanya és un dels principals proveïdors de productes químics per a Europa, sent 
el tercer soci comercial en relació amb Tarragona. 
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Figura 14: Principals socis comercials del sector petroquímic de Tarragona  2012 

Importacions petroquímiques a Tarragona 

Importacions en valor Importacions en volum 

 

 

Exportacions petroquímiques des de Tarragona 

Exportacions en valor Exportacions en volum 

  

Font: BBDD Duanes 2012 
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L'estudi del repartiment modal reflecteix que, en general, el comerç exterior de productes del 
sector químic de Tarragona amb la resta del món no fa ús del ferrocarril, sent el transport marítim 
el principal mode utilitzat. En el cas particular de la relació Tarragona - Alemanya, el sector químic 
té una quota ferroviària del 4% del total de la càrrega moguda en 2012 en l'anàlisi dels fluxos per 
valor econòmic. 

Figura 15: Repartiment modal fluxos químics Tarragona – Alemanya 

  

Font: BBDD COMEX Duanes 2012 

Cal destacar que la pràctica totalitat de la càrrega de químics moguda per ferrocarril a 2012 
Tarragona - Alemanya va ser d'importació, amb productes insecticides i fungicides, poliamides en 
formes primàries i olis de petroli principalment. 

Figura 16: Repartiment modal de fluxos químics d’importació i exportació Tarragona – Alemanya 

 

Font: BBDD COMEX Duanes 2012 

 

Terminals intermodals 

Catalunya compta amb 4 terminals intermodals en ús i dues terminals futures, vinculades a la 
indústria química. Recentment s'ha finalitzat la construcció de la Terminal Intermodal del Port de 
Tarragona i durant 2015 es desenvoluparà una nova terminal proposta per BASF. Totes elles es 
localitzen en els següents punts: 
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Figura 17: Terminals intermodals catalanes amb relació Alemanya -Tarragona 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de ADIF y Puerto de Tarragona 

Aquesta xarxa de terminals suporta moderats tràfics de productes químics entre Tarragona i 
Alemanya (Lubwigshafen), principalment. 

Al costat alemany, un nombre elevat de parcs químics disposen de connexió ferroviària amb la 
xarxa principal, el que facilita el transport intermodal realitzant un servei molt aproximat al "porta 
a porta". 

No obstant això, s'identifiquen les següents terminals intermodals alemanyes com les més 
destacades en matèria de fluxos químics: 
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Figura 18: Terminals intermodals alemanyes amb relació Alemanya -Tarragona 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de International Union for Road-Rail Combined Transport i Agora (Intermodal Terminals in Europe) 

Cadena logística i de transport 

Apareixen tres tipus d'actors que intervenen en la cadena: empreses industrials del sector químic, 
operadors logístics i operadors ferroviaris. 

Les principals empreses productores del sector químic de Tarragona són: Basf, Bayer, 
LyondellBasell, Ercros, Dow i Repsol. 

Les principals empreses logístiques vinculades al transport de productes químics de Tarragona 
són: Combiberia-Kombiverkehr, Bertschi, Transportes Portuarios, Huktra, Schmidt Iberica, 
Euconsa, Interbulk i Vopak Terquimsa. 

 

B. Segmentació Geogràfica 
 
Automòbils 

Les fàbriques d'automòbils situades a l'àrea d'incidència de la terminal ferroviària de partida al 

Port de Barcelona, el tràfic de les quals és susceptible de ser captat pel nou servei ferroviari entre 

Barcelona i Überherrn són: SEAT a Martorell (Barcelona), Nissan a la Zona Franca de Barcelona 

(actualment no té trànsit amb Alemanya, mercat ara servit des del Regne Unit), General Motors 

(Opel) a Figueruelas (Saragossa) i Ford a Almussafes (València). A més, s'ha de considerar la 

campa de Semat a Zuera (superfície de 40 Ha), operada per Transfesa i la de la Llagosta. La 

localització de les factories a Alemanya pot observar-se detalladament a l’annex 1. 
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Figura 19: Localització de les fàbriques d’automòbils a Espanya 

 

Font: ANFAC, Memòria anual 2013 

Algunes d’aquestes marques estan utilitzant actualment serveis ferroviaris per exportar els 

vehicles que fabriquen cap a Alemanya, aquests serveis es detallen en l’apartat d’anàlisi de la 

competència del nou servei. 

Components 

A Europa cada fàbrica s'especialitza en la producció d'un tipus específic de components, generant 

un tràfic de components entre les diferents fàbriques. Hi ha diversos tràfics intensos entre les 

fàbriques d'una mateixa marca; aquests serien els casos dels tràfics de components entre les 

fàbriques de Ford a València, Colònia, i Dahegnan (Regne Unit); entre les fàbriques de General 

Motors a Figueruelas, Eisenach, Rüsselsheim i Bochum (les tres a Alemanya); i entre les fàbriques 

de Seat a Martorell i Volkswagen a Pamplona amb empreses del grup a Alemanya (situades a 

Wolfsburg, Dresden i Emdem, entre d'altres). 

A Catalunya, les principals empreses del CIAC productores de components d'automoció se situen 

majoritàriament a la província de Barcelona. La distància d’acarreo mitjana entre les plantes 

productives que són el principal origen del tràfic de cada empresa i la terminal de Morrot és de 25 

km. 

A Alemanya, les plantes de components d’automoció es troben situades amb una major dispersió 

i el rang de distàncies necessàries a realitzar per carretera és superior als 200 km. A l’annex 1 pot 

observar-se la localització d’algunes d’aquestes plantes. 
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Figura 20: Localització dels principals orígens del tràfic de les empreses productores de components 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de les empreses del CIAC enquestades 

Sector químic 

Els principals punts de concentració del sector químic a Tarragona es distribueixen principalment 
en tres localitzacions, pròximes al Port de Tarragona: Polígon Nord (543 Ha), Polígon Sud (598 Ha) 
i el Port (33 Ha). 

Figura 21: Localització de la indústria química a Tarragona 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de Asociación Empresarial Química de Tarragona i Port de Tarragona 

 

Alemanya ha fomentat la creació de clústers i el desenvolupament de parcs químics. Actualment 
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Polígono norte

Polígono 
sur

Capitales provincia

Focos sector químico

LEYENDA

BARCELONA

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA

Girona 

Lleida

Flix

Alcover

Tortosa

Tarragona 

Barcelona



Pla de negoci d’un servei multimodal orientat a la indústria de 
l’automoció entre Catalunya i el centre d’Europa 

Pedro Pérez Muñoz – Consultor 

 

35 

com Parcs Químics. En aquests parcs s'ubiquen empreses relacionades amb diferents esglaons de 
la cadena productiva i de subministrament del sector químic, de manera que s'ofereixen serveis 
per a productors de matèria primera, processadors, fabricants de producte acabat, operadors, etc. 

Les principals localitzacions del sector al país es mostren a continuació, incloent empreses 
vinculades a la petroquímica i als plàstics: 

Figura 22: Localització de la industria química a Alemanya 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de Verband Chemische Industrie (VCI) 

El node localitzat en Ludwigshafen agrupa els majors centres productius de BASF al país, 
comptant amb plantes de producció, centres logístics, tractament de residus, etc., el que dóna 
lloc a cadenes de valor afegit eficients que van des de productes químics bàsics a productes 
altament sofisticats. 

Un altre node destacat de la petroquímica alemanya és Mainz, on la producció de químics i 
farmacèutics s'han convertit en un sector clau de la ciutat, i l'alta densitat de les empreses que 
operen en aquest camp, així com l'estreta cooperació entre la ciència i la indústria ofereix el marc 
ideal per al desenvolupament de sinergies. Destaquen empreses com Clariant o Bayer. 

Düsseldorf mostra els seus punts forts en l'àrea de productes químics i farmacèutics, amb un 
enfocament especial en les ciències biològiques i la biotecnologia. Les empreses líders en el sector 
es troben aquí situades, al costat d'institucions d'investigació destacades. Algunes de les 
empreses aquí localitzades són líders mundials en productes químics i de béns de consum, com 
ara Bayer, Henkel, Johnson & Johnson, Monsanto i 3M Medica, així com empreses de 
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biotecnologia alemanyes (Qiagen, Evotec NewLab BioQuality AG). En total, són més de 90 
empreses de biotecnologia i químiques, així com un gran nombre de proveïdors de serveis 
especialitzats es troben a la zona de Düsseldorf, que disposa d'una xarxa infraestructural ben 
condicionada amb terminals intermodals a l'àrea i suport de la terminal de Colònia. 

Malgrat que les tres àrees detallades són les de major relació comercial amb Tarragona, hi ha 
altres focus de concentració del sector químic a Alemanya com Brunsbüttel (centres exclusius de 
Bayer), Schwarzheide (centre exclusiu de Basf). 

4.2.2. Tendència del mercat 

A demés dels tràfics actuals, cal tenir una idea de quina és la tendència que sembla seguir el 

mercat en els propers anys, a mode de garantia de continuïtat del nou servei. Les dades 

obtingudes en els primers mesos de l’any, així com les previsions dels principals organismes del 

sector automobilístic i dels estudis realitzats en l’àmbit del corredor mediterrani vaticinen un 

creixement tant del sector automobilístic com del de la càrrega general en els pròxims anys, amb 

una progressiva recuperació de l’economia espanyola. Segons l’Estudi de tendències per l’horitzó 

2050 realitzat per la Direcció General d’Energia de la Comissió Europea, es preveu que el 

transport de mercaderies per ferrocarril compti amb el major creixement entre els diferents 

modes de transport de mercaderies (un 79% per 2050), equivalent a un 1,5% anual, impulsat 

principalment per la finalització de la xarxa europea TEN-T. Suposant que el corredor mediterrani 

estigui en ple funcionament l’any 2030, les previsions de demanda segons l’estudi de mercat per 

als 10 corredors de la XTE-T bàsica és de que el ferrocarril tingui una quota de mercat del 27% (72 

milions tones). 

Per altra banda, la via marítima està guanyant quota en les exportacions espanyoles de vehicles 

davant de l’increment del pes dels mercats no europeus. Actualment ja transiten pels ports 

espanyols el 86% de les ventes exteriors de vehicles i s’està treballant en diverses mesures per 

millorar el tràfic d’automòbils en els ports, entre les quals estarien l’articulació d’una bona 

logística entre els modes ferroviari i marítim i la política de reducció del cost de pas dels vehicles 

pels enclavaments portuaris. 

Segons ANFAC 

Les dades tractades per l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (ANFAC) 

reflecteixen que la producció de vehicles a Espanya ha crescut en el primer trimestre de l'any 

2015 un 15,5% respecte al mateix trimestre de l'any anterior, i l’exportació de vehicles fabricats a 

Espanya s’ha incrementat un 12% en aquest primer trimestre (582.000 unitats venudes fins a 

març). 

Els turismes han mantingut la tendència alcista en la producció de vehicles, havent tingut un 

creixement del 24,3% (581.148 turismes fabricats) en els tres primers mesos de l'any. Aquesta 

tendència alcista ha propiciat que les vendes de turismes hagin seguit una trajectòria paral·lela, 

incrementant-se en el primer quadrimestre de 2015 un 23,9%. 

Les previsions del sector són de fabricar aquest any 2,6 milions de vehicles, reflexant una 

recuperació de l’economia espanyola. 
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Segons ANIACAM 

L'Associació Nacional d'Importadors d'Automòbils, Camions, Autobusos i Motocicletes, Aniacam, 
considera que si el mercat segueix amb la tendència actual, es pot arribar a la xifra de 1.050.000 
unitats matriculades. Això significa un mercat estable en el qual poden fer-se plans de futur en 
què els concessionaris puguin fer les inversions necessàries per afrontar un mercat en creixement 
durant els propers anys. 

Segons Ferrmed 

Els tràfics potencials de la xarxa ferroviària de mercaderies segons l'informe sobre el corredor 

mediterrani realitzat per Ferrmed són els següents: 

 Augment del comerç intercontinental (el seu impacte en els ports de la Mediterrània). El 

creixement esperat en els propers anys: 3-5% anual. 

 Els ports de la Mediterrània com accés sud de la UE. L'evolució de la quota de la 

Mediterrània esperada els propers 7-10 anys, en relació al total mar del Nord-

Mediterrània: del 27% actual al 35-40%. 

 Sectors: Productes agroalimentaris, Indústria d'automoció, Indústria química, Indústria 

siderúrgica, Indústria de rajoles, Matèries primeres (particularment marbre i potassa). 

-  Impacte esperat a la frontera Itàlia / França: 30% de la quota (llarg termini), 78 trens / dia (600 

tones netes) 

-  Impacte esperat a la frontera França / Espanya: 20-25% de la quota (mitjà / llarg termini), 60-72 

trens / dia (600 tones netes) 

Segons CLYMA 

Segons els càlculs estimats realitzats a l’"Estudi de la demanda en el corredor Madrid-Lió" del 

projecte CLYMA, la previsió d'evolució del trànsit ferroviari en els propers anys a la zona estudiada 

reflecteix un gran creixement del trànsit transportat en ferrocarril per a l'horitzó 2020, esperant-

se un tràfic de 15 milions de tones a la frontera francoespanyola per a aquest any i de 21 milions 

de tones per a 2030. La figura mostra el creixement potencialment esperat d'aquest mode i del 

mode carreter per a l'horitzó 2010 i per al 2030. 
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Figura 23: Previsió d’evolució del tràfic anual ferroviari per l’horitzó del 2020 y 2030. 

 
Font: CLYMA, dades d’ETIS PLUS 

Figura 24: Previsió d’evolució del tràfic anual per carretera per a l’horitzó del 2020 i 2030 

 
Font: CLYMA, dades d’ETIS PLUS 

4.2.3. Anàlisi de la competència del nou servei 

Per ajudar a plantejar una estratègia de negoci és necessari realitzar un anàlisi de la competència 

del nou servei. Actualment existeixen diversos serveis ferroviaris entre Catalunya i Alemanya 

dedicats als sectors objectiu del nou servei plantejat. Cal remarcar, però, que el principal 

competidor del nou servei serà la carretera i no es pretén captar tràfic d’altres serveis ferroviaris. 

A. Empreses i serveis competidors 
 
Algunes de les empreses d’automoció estan utilitzant actualment serveis ferroviaris per exportar 

els vehicles que fabriquen cap a Alemanya. És el cas d'Opel, que utilitza el servei ferroviari del 

grup logístic Gefco entre el Port de Barcelona i Marckolsheim, des d'on distribueix els vehicles al 

sud i centre d'Alemanya. Per utilitzar aquest servei, cal realitzar un transport de 330 km entre 

Figueruelas i el Port de Barcelona, demostrant-se que la distància d’acarreo no és un factor 

limitant a l’hora d’utilitzar la multimodalitat ferroviària. Per la seva banda, Ford també exporta 
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des d’Almussafes vehicles utilitzant el servei ferroviari de Transfesa via Cerbère fins a Mannheim. 

SEAT també utilitza el mode ferroviari (operat per Transfesa) per a l'exportació de vehicles amb 

destinació a Alemanya i Àustria. 

Existeixen altres serveis ferroviaris des de Catalunya amb Alemanya per al transport de càrrega 

general i també per al transport de productes químics. Alguns d’ells com el d’Hupac, tot i no tenir 

destinació a Alemanya, hauran de ser considerats pel fet d’ocupar franges horàries a Morrot. A 

continuació es valoren qualitativament i quantitativament les diferents ofertes competidores. 

Gefco 

El 9 de gener de 2015 va tenir lloc la primera circulació per la secció internacional Figueres-

Perpigan del nou servei ferroviari portacotxes operat pel grup Gefco. Els trens són traccionats per 

Renfe fins a Perpignan i porten material remolcat del grup Gefco. 

El servei transporta automòbils Peugeot des del nord-est de França fins al Port de Barcelona i 

automòbils Opel des del port de BCN (procedents de Figueruelas en camió) cap al nord d’Europa. 

 Origen: Port de Barcelona (vehicles d’Opel procedents de Figueruelas). 

 Destinació: Marckolsheim (destí dels vehicles a la campa de Neuf-Brisach). 

 Freqüència: 2 trens internacionals setmanals que es converteixen en 4 en territori català. 

Transfesa 

L’operador ferroviari privat Transfesa realitza gran part del tràfic ferroviari entre la península i 
Europa. La companyia té serveis ferroviaris de porta-vehicles i de càrrega general; havent realitzat 
durant 2013 l’exportació de 74.887 vehicles i la importació de 57.753, segons dades facilitades per 
la companyia en la seva presentació de juny de 2014. 

L’operador participat per DB Schenker i Renfe Mercancías utilitza vagons equipats amb eixos 
intercanviables donat que tots els seus trens realitzen el canvi d’eixos a la frontera franco-
espanyola. Alguns utilitzen la terminal d’Hendaya i la gran majoria la terminal de Cerbère. En les 
següents figures es veuen resumits tots el serveis realitzats per al sector de l’automoció. 
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Figura 25: Serveis realitzats per Transfesa per al sector de l’automoció. Sentit N/S (imatge superior) i sentit S/N 
(imatge inferior) 

Sentit N/S 

 

Sentit S/N 

 

Font: Transfesa 
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La ruta Almussafes –Mannheim té una freqüència de 10 trens per setmana i sentit. Els horaris 
concrets i les freqüències de la resta de rutes són desconegudes. En el cas del servei realitzat des 
de Martorell a Mannheim el temps de trànsit és de 3 dies. 

Les composicions utilitzades tenen una longitud de 450 metres mentre transiten per territori 
espanyol i de 640 m en els trajectes des de Cerbère a Mannheim o Dagenham. 

Kombiverkehr 

Creada a Frankfurt el 1969, és una empresa constituïda per 230 transitaris i DB Logistics (Deutche 
Bahn) i dedicada al transport combinat ferrocarril- carretera. 

Compta amb 770 trens directes a la setmana repartint els seus serveis a través de 30 països i 
utilitzant Alemanya com a centre neuràlgic. En col·laboració amb Combiberia, ofereixen els 
següents serveis d'enllaç amb la zona d'estudi (via Port Bou): 

 5 trens setmanals entre Granollers i Ludwigshafen/Colonia (L / M / X / J / V): transit time 

de 36/37 h respectivament. 

 5 trens setmanals entre Constantí i Ludwigshafen/Colonia (L / M / X / J / V): transit time 

de 36/37 h respectivament. 

 3 trens setmanals entre Barcelona (Morrot) i Ludwigshafen (L / X / V), i des d'aquesta 

ciutat ofereix la possibilitat de connectar amb altres ciutats europees 

 En l'actualitat també operen un servei entre la nova Terminal Intermodal de Bertschi i 

Ludwigshafen. 

 

Figura 26: Horari dels serveis oferts per Kombiverkehr des de Barcelona 

 

 

 

Font: Kombiverkehr 
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Figura 27: Xarxa de transport combinat per ferrocarril de Kombiverkehr des d'Europa Occidental 

 

Font: Kombiverkehr 

Hupac 

La companyia fundada en Chiasso l'any 1967 opera una xarxa de 100 trens intermodals diaris 
entre les principals àrees econòmiques europees i destinacions tan llunyanes com Rússia o 
l'Extrem Orient, emprant 405 persones en 12 companyies situades en diversos països europeus. 
Destaquen per a aquest estudi les connexions des de Barcelona amb Anvers (38 hores de trànsit) 
amb 6 serveis setmanals per sentit o Busto (42 h) amb 2 serveis setmanals per sentit, totes elles 
via Port Bou. 

Figura 28: Horari dels serveis oferts per Hupac des de Barcelona 

 

 
Font: Hupac 
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TP Nova 

TPNova planteja solucions integrals de transport intermodal emmarcades en el grup 
Transportuarios i possibilitat de connexió amb els principals operadors europeus. Actualment 
operen serveis diaris amb Lió, París, Lille i Anglaterra (Barking) des de Perpinyà, Luxemburg, 
Alemanya (mitjançant Kombiverkehr) i nord d'Itàlia. Aquests serveis ferroviaris són operats pel 
seu soci Novatrans del costat francès. Disposen, a més, de flota pròpia de camions per poder 
realitzar el servei porta a porta. 

Figura 29: Xarxa de transport ferroviari i horaris dels principals serveis operats per TP Nova 

  

 

 

Font: TP Nova 

Viia  

VIIA cobreix les activitats d'autopista ferroviària de SNCF Geodis a la ruta Le Boulou-Bettembourg, 
partint de la seva pròpia terminal a Le Boulou, especialitzada en les operacions de càrrega ro-ro 
(roll-on / roll-off), transportant tot tipus de semi -trailers (sense tractora) que compleixen els 
estàndards europeus i evitant d'aquesta manera que els transportistes hagin d'invertir a adquirir 
un equip específic. VIIA ofereix 3 serveis d'anada i tornada diaris 5 dies a la setmana i un servei els 
diumenges, cobrint els 1.045 km que separen les dues terminals en un temps comercial de 24 
hores (de closing a recollida en destí), obtenint un factor de càrrega del 95% en el primer 
quadrimestre de 2012 (segons dades de la companyia) . Cadascun dels 4 trens que surten des de 
cadascuna de les dues terminals, té una longitud de 850 metres i transporta 48 semiremolcs. El 
preu per trajecte entre Le Boulou i Bettembourg és d'aproximadament 700 euros, segons dades 
dels transportistes entrevistats. Els transportistes tenen opció de fer la reserva fins a una hora 
abans de la sortida del tren (temps necessari per realitzar la càrrega del tren). El sistema de 
càrrega utilitzat per VIIA és el sistema Modalohr (permet carregar en 5 minuts un tràiler). A dia 
d'avui, diversos transportistes posseeixen tractores pròpies a Le Bolou i Bettembourg per poder 
utilitzar els serveis de Lorry Rail sense necessitat d'haver un soci en destí que reculli el semiremolc. 

Al desembre de 2015 està prevista l'entrada en servei de la ruta Le Boulou - Calais amb 2 trens 
diaris per sentit. La terminal ferroviària de Calais estarà situada al costat del port, donant accés 
directe als vaixells que creuen el canal de la Manxa. A més llarg termini, VIIA contempla l'execució 
d'una terminal al port de Barcelona. 

  

BCN - Perpignan BCN - Dourges 

BCN - Barking 
BCN - Bordeaux 
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Figura 30: Xarxa de transport combinat per ferrocarril de Viia (autopista ferroviària) 

 
Fuente: Viia 

CFL Multimodal 

CFL posseeix el 33% del capital de la societat Lorry-Rail que explota l'autopista ferroviària Le 
Boulou – Bettembourg. Des d'aquí pot arribar a diversos punts d'Europa, com ara Duisburg 
(transit entre 2,5 i 3,5 dies). A partir de Bettembourg els serveis són compatible tan sols amb 
caixes mòbils i semiremolcs "craneables". 

Figura 31: Horaris dels serveis ferroviaris oferts per CFL Multimodal a la zona propera a Überherrn 

 

Font: CFL Multimodal 

B. Posició competitiva del nou servei. 
 
Si en el punt relatiu a l’entorn competitiu es tractava de valorar en quin context hauria de 
competir la nova empresa, en aquest cas es tracta d’examinar –des del punt de vista de la NewCo- 
les oportunitats i amenaces per ella provinents de l’entorn competitiu on es mourà i de les 
fortaleses i debilitats de la companya. Per això, s’utilitza el clàssic mètode d’anàlisi DAFO. 
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A continuació es sintetitza el DAFO corresponent a la nova empresa. 
 

Oportunitats 
 

Amenaces 

 

 Millora pròxima de les condicions d’utilització 
de la línia UIC. 

 

 Els carregadors són més favorables a la 
utilització del servei ferroviari (automoció, 
química i altres sectors) 

 

 Els operadors logístics volen utilitzar més el 
ferrocarril si és competitiu. 

 

 Estratègia de Barcelona com a centre de 
distribució euromediterrani (BARCELOC). 

 

 Ser els primers en posicionar un bon servei. 
 
 

 

 Reacció de la carretera, que és el principal 
competidor. 

 

 Probable aparició d’altres operadors de 
combinat que vulguin utilitzar la via UIC i 
oferir trens de composició mixta. 

 

 Aparició d’iniciatives de carregadors dels 
sectors target per a posar en marxa serveis 
ferroviaris propis (SEAT, empreses químiques, 
IKEA, etc.). 

 

 Aparició en 2-3 anys de nous pols 
competidors: Vilamalla, Port de Tarragona 

Fortaleses 
 

Debilitats 

 

 Preu competitiu en cotxes i contenidors. 
 

 Diferenciació en producte: no existeix encara 
cap servei multiclient i multiproducte en la 
línia UIC en la relació amb Alemanya. 

 

 Model de negoci de baix cost en gestió i 
inversió. 

 

 Control directe dels socis sobre dos terminals. 
A més, el Port de Barcelona promou el 
projecte. 

 

 Els socis coneixen els modes carretera i 
ferrocarril i els dos mercats (cotxes i 
contenidors). El model de subcontractació 
afavoreix incrementar el coneixement de tota 
la cadena de transport. 

 

 Utilització de material polivalent i modern. 
 

 Capacitat de reacció dels socis pel seu 
coneixement de la importància del servei al 
client i la disponibilitat de mitjans alternatius 
en cas d’incidències. 

 

 Escenari d’operació encara no clarificat per 
l’ADIF i TPFERRO. 

 

 Limitacions en terminals. Insuficients vies UIC, 
manca de capacitat operativa actual (Morrot, 
Überherrn). 

 

 Complexitat de les operacions a Barcelona 
per la necessitat d’utilitzar 3 terminals. 

 

 Alt cost d’operació de càrrega i descarrega de 
cotxes en Barcelona per la utilització de mà 
d’obra portuària amb rigideses (contractació 
d’equips complets a cada torn, sobrecostos 
caps de setmana i festius). 

 

 Possible reacció de RENFE, que és l’únic 
proveïdor de tracció en el tram Barcelona-Le 
Soler. 

 

 Dificultat per garantitzar la fiabilitat del 
servei. 

 
La principal conclusió del DAFO és que –amb un panorama amb bastants factors favorables i amb 
els socis adients- caldria ser els primers en posicionar una oferta de servei novadora, diferenciada 
i competitiva en preu. 
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En general, la utilitat del DAFO rau principalment en veure com es poden compensar les febleses i 
accentuar els punts forts amb estratègies i actuacions de l’empresa, aprofitant les oportunitat 
exteriors i sense perdre de vista les amenaces exterior, que no poden evitar. 
 
El punt següent sobre el màrqueting operatiu de la NewCo tracta de oferir propostes per ajudar a 
l’èxit del nou negoci. 
 
4.3. Màrqueting Operatiu. 

El plan de màrqueting operatiu del nou servei consta de tres parts: 
 
1. Estratègia de captació de tràfic. 

 El seu objecte és donar a conèixer el serveis als potencials clients. Per portar a terme aquesta 
tasca s’han de tenir en compte dos nivells. 

Promoció del servei. En aquesta activitat, a més de les actuacions pre-comercialitzadores 
dels socis privats de la NewCo, és important el rol dels promotors públics: FGC i el Port de 
Barcelona. D’una banda, donen més credibilitat al nou servei. I, principalment, perquè 
com a actors neutrals poden dirigir-se als clients (els transportistes i operadors logístics) i 
als client del clients (les  empreses industrials) sense provocar conflictes comercials i 
distorsions del mercat. 

Actuacions de pre-venda del servei. Portada a terme pels socis privats de la NewCo i que 
es dirigeix als potencials clients dins dels sector considerats targets en l’anàlisi del mercat. 
Preferentment grans empreses operadores i empreses industrials que planifiquin i portin 
a terme les seves operacions logístiques. 

Aquesta tasca ha de començar una vegada decidit el llançament del projecte i ha de 
formar part de l’aprofundiment de l’estudi de mercat. 
 

2. Estratègia de comercialització. 

La seva funció és aconseguir que els clients comprin el servei. L’estratègia de comercialització be 
determinada pel tipus de mercat que, en aquest cas, és el intermodal continental, no el marítim 
(sense excloure algunes càrregues d’aquest àmbit). 

Per la seva part, el mercat continental es caracteritza en general per la seva sensibilitat al temps 
(més que al preu) ja que està dominat per la carretera que ofereix una gran adaptabilitat als 
requeriments dels clients. Per tant, l’estratègia comercial –tot i que es tracta de vendre un servei 
bàsic com és el transport ferroviari entre terminals- ha de tenir en compte les especificitats de 
cada segment de clientela, adaptant al màxim possible els processos i prestacions. Per exemple, 
els closing times i temps de posada a disposició, facilitats o prioritats en reserves, penalitzacions 
especials en cas d’incompliment (que poden anar en paral·lel a tarifes una mica més altes), 
informació més freqüent sobre l’estat del transport, entre altres. 
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3. Màrqueting mix. 
 
El màrqueting mix està constituït pel conjunt d’eines per a captar i mantenir els clients. En el cas 
dels serveis es consideren vuit components. 
 

Component del  
màrqueting mix 

 

Punts forts del nou servei ferroviari 

Producte. Servei nou, diferenciat (multiproducte i multiclient) i adaptat als 
diferents segments de mercat del transport intermodal terrestre.  
 
Les seves característiques s’han definit en detall en el punt 3 d’aquest 
informe. 
 
Tot i tractar-se d’un servei competidor de la solució “tot carretera” el 
model de negoci adoptat de limitar-se a vendre el transport ferroviari i 
no una solució completa porta-porta permet la seva utilització per part 
d’empreses de carretera. 
 

Preu. Preu competitiu respecte d’altres ofertes ferroviàries existents i bona 
relació qualitat/preu respecte de la carretera, aspecte important en una 
cadena intermodal terrestre.  
 
Els detalls sobre el quadre de preus i la comparació de preus hi figuren 
als punts 5.3 i 5.2 d’aquest informe. 
 

Place (Canals de 
distribució) 

Hi haurà dues canals de distribució. El de cada soci de la nova empresa, 
que comercialitzarà en el mercat de la seva especialitat i el de l’empresa 
com a tal. Hi haurà una reserva total de la capacitat de transport de 
cotxes en favor de TRADISA i SETRAM. 
 
La comercialització a l’entorn d’Überherrn és molt important i es farà 
amb personal de l’empresa o amb acord amb un agent que pugui 
aportar càrrega. Mosolf també comercialitzarà càrrega. 
 

Promoció La promoció per a donar a conèixer el servei es farà a dos nivells. Els 
promotors públics (FGC i Port de Barcelona) ajudaran a la difusió i 
posicionament del nou servei entre els carregadors i els operadors 
logístics i transportistes per carretera. 
 
Els socis privats i la NewCo promouran els serveis en l’àmbit dels 
operadors i transportistes. 
 
Resulta crític evitar la impressió que es fa la competència als usuaris del 
nou transport ferroviari. 
 
En els mitjans de promoció (fulletó, web site, contactes, etc.) és 
rellevant promoure la imatge de marca del servei per sobre del nom de 
l’empresa. 
 

Persones La especialització dels socis en els mercats targets i en els modes 
carretera i ferroviari és la major garantia de qualitat de servei. 
Especialment crítics, segons les enquestes, són la capacitat de reacció 
front a incidències i el control de les operacions.  
 
A més del personal propi de cada soci, la NewCo contarà amb mitjans 
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propis per tasques de control, coordinació i atenció als clients. 

Processos En una cadena de transport complexa com la ferroviària i amb un model 
de subcontractació de les operacions, és molt difícil definir i 
estandarditzar tots els processos. 
 
Per això, el control de les operacions ha de ser complementat per un 
sistema de garanties front als clients i de penalitzacions (traslladables si 
és possible als proveïdors) en cas d’incompliments. 
 

Physical evidence L’estat dels vagons i les condicions de manteniment són els dos 
aspectes més importants d’aquest component del màrqueting mix del 
servei ferroviari. 
 
(Malauradament, la abundància d’infraestructura ferroviària en 
amplada UIC en Barcelona no pot ser aportada encara com una 
evidència favorable al nou servei). 
 

Partnership Els acords a mig termini amb els proveïdors principals (tracció i vagons) i 
la major integració possible en processos i procediments amb ells i amb 
les terminals són els factors a publicitar com a garantia de la aposta per 
la continuïtat del servei i de la seva fiabilitat. 
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5. OFERTA DE SERVEI. 
 
 
Una vegada definides les característiques generals del nou servei proposat, en aquest punt 
s’analitza la fixació dels preus de venda. Per això, en primer lloc es fa una comparació de preus 
amb l’oferta “tot carretera” i amb un serveis ferroviari competidor. 
 
5.1. Càlcul dels preus de referència. 
 
La primera avaluació del preu base per vehicle i contenidor transportat s'ha dut a terme tenint en 
compte els següents elements: 
 
Ofertes de les empreses ferroviàries. 
 

En el cas de la SNCF es disposa d’una primera oferta, inclosa a l’annex 12. S’està a l’espera 
d’ofertes de STVA i EURORAIL que probablement poden comportar rebaixes en el cost de 
la tracció entre Le Soler i Überherrn. Pel que fa a la tracció entre Barcelona i Le Soler, 
s’han utilitzat dades d’una oferta real recent de 3 serveis/setmana. El preu utilitzat per 
l’estimació (8.500 € en lloc de 9.000 €) inclou una petita rebaixa ja que en el servei 
estudiat no s’utilitzaran els vagons de RENFE de 60’ inclosos en l’oferta esmentada. 

 
Ofertes de lloguer de vagons. 
 

En el cas de vagons portacotxes s’han utilitzat preus (amb manteniment inclòs) de 
MOSOLF. Respecte a les plataformes portacontenidors, les xifres corresponen a 
avaluacions de professionals.  

 
Preus d'operacions ferroviàries en terminals. 
 

En el cas de Barcelona, els preus corresponen als aplicats per l’ADIF. En el cas de la 
terminal d’Überherrn s’han considerat un preu equivalent al cas de Barcelona quan 
s’utilitza una terminal única per fer totes les operacions. 

 
Preus de manipulació en terminals. 
 

El preus considerats són els proporcionats pels socis del projecte. El preu de manipulació a 
Morrot és l’oficial de l’ADIF. 

 
Costos de gestió. 
 

Inclouen els costos generals de la NewCo i les amortitzacions de la petita inversió de 
primer establiment. Aquests costos no han de suposar en tots els casos nova despesa ja 
que poden ser prestacions aportades pels socis amb el personal i mitjans actuals, però 
s’han d’imputar al nou servei. 

 
El detall hi figura al punt 7 d’aquest treball i a la taula següent s’ofereix un resum. 

 



 

 
A mé
distri
propo
 
Els cà
 
 

 

 
 

Resu
Tota
Tota

Altre
Asse
Desp
Desp

Amo
Tota

Cost

Cost

Cost

Cost
Cost

Cost

Tota

Cost

Cost
Cost

Cost

Tota

Cost

Cost

Tota

Cost

Cost

és d’utilitzar 
buïts  els  co
orcional a la 

àlculs realitza

um dels cos
al costos pe
al costos ge
es costos
egurança pa
peses finan
pese consti
ortitzacions

al costos de

tos transpo

t tracció fer
t tracció fer
t lloguer vag
t lloguer vag
t Asseguran
al cost trans

tos operaci

tos parking 
tos operacio
tos operacio
al cost oper

tos gestió

tos gestió (p

al costos fix

t imputable

t  imputable

Pla 

les dades e
ostos  fixes  d
longitud de 

ats es detalle

stos de gest
ersonal

nerals

agaments

ceres

tució

s exercici (€/
e gestió (€/a

ort ferroviar

rroviària Ba
rroviària Le 
gons porta‐
gons platafo
nça transpo
sport ferrov

ons ferrovi

 composicio
ons ferrovià
ons ferrovià
acions ferro

per RT))

xes (per RT)

e a cotxes (p
e a contenid

de negoci d’un 
l’automoció 

esmentades, 
del  servei  f
cada part de

en a les taule

tió

/any)

any)

ri per Roun

rcelona‐Le S
 Soler‐Über
‐cotxes (€)
ormes (€)
rt

viari (€)

àries en ter

ons en espe
àries a Barc
àries a Über
oviaries en 

)

per RT)
dors/caixes 

 servei multimo
entre Catalunya

50

per  l’estima
ferroviari  (q
el tren multi

es següents:

d Trip (RT)

Soler (€)
herrn (€)

rminals (pe

era (2%)
elona (€)
rherrn (€)
terminals

 (per RT)

dal orientat a la
a i el centre d’E

ació dels pre
ue  no  inclo
producte. 

166.500

44.400

20.000

0

2.000

5.150

238.050

er RT)

a indústria de 
uropa 

Pedro

eus per cotx
ou  les  manip

RT/set

2

4

4

2

1

o Pérez Muño

xe  i contenid
pulacions)  d

 

 

tmana
3

8.500

28.880

3.650
2.163

0

43.193

864
1.200

400

2.464

1.763

47.420

29.384

18.036

oz – Consultor

dor  s’han 
de  forma 

r 



 

 
A par
tenin
 
Per  t
vegad
mort
 

 
Tenin
calcu
 

 
 

 
En un
come
 

Cost

Cost
Cost

Cost

Cost

Ocu

Hipò
Preu

Preu

Núm
Núm
Ocu

Ocu

rtir de  les da
t en compte

ant, es  fixen
da  fixats els
. Aquests cà

nt en  compt
len les quote

na primera o
ercialització. 

tos unitaris
t carregar/d
t carregar/d
t carregar/d
t carregar/d

pació per a

òtesis de pr
u cotxe (un 
u contenido

mero de cot
mero de con
pació mitja

pació mitja

Pla 

ades  i consid
e que la prim

n uns preus 
s preus,  la v
lculs figuren

te els  volum
es de mercat

opinió dels s

s manipulac

descarregar
descarregar

descarregar

descarregar

arribar al pu

reus
 sentit) (€)
or 40'/caixa 

xes (RT)
ntenidors 40
 cotxes (%) 
 contenidor

de negoci d’un 
l’automoció 

deracions an
mera condició

que, a  crite
iabilitat  i  re
a les taules 

s dels  tràfic
t a assolir pe

socis,  les xifr

cions en ter
r cotxe a Ba
r cotxe a Üb
r UTI a Barce
r UTI a Über

unt mort

 45' (un sen

0'/caixes 45
 per RT
rs/caixes (%

 servei multimo
entre Catalunya

51

nteriors,  la d
ó d’un nou se

eri dels  socis
endibilitat de
següents: 

cs amb Alem
er arribar al p

res anteriors

rminals

rcelona (€)
berherrn (€)
elona (€)
rherrn (€)

S

ntit) (€)

5' (RT)

%) per RT

dal orientat a la
a i el centre d’E

determinació
ervei ferrovi

s,  resultaran
el negoci  ra

manya dels p
punt mort. 

s són assolib

)

ense grues
12

80

Round t

a indústria de 
uropa 

Pedro

ó dels preus
iari és ser co

atractius pe
urà en arrib

productes  co

 

bles  i millora

 

Preu/

Amb gru
20

00
3 RT/se

rips/setma

o Pérez Muño

 

s de  referèn
ompetitiu en

els nous clie
bar  i supera

 

onsiderats  ta

 

ables amb u

/unitat

15
15

22

27

3
ues

150

849
etmana

245
23

73%

63%

na

oz – Consultor

ncia es  fa 
n preu.  

ents. Una 
r el punt 

argets, es 

na activa 

r 



Pla de negoci d’un servei multimodal orientat a la indústria de 
l’automoció entre Catalunya i el centre d’Europa 

Pedro Pérez Muñoz – Consultor 

 

52 

 
5.2. Comparació de preus. 
 
Tot i que l’oferta projectada es limita únicament al transport ferroviari entre terminals i les 
manipulacions, s’ha fet una comparació amb la solució porta-porta “tot carretera” (es parteix de 
la hipòtesis que el nou servei es nodrirà fonamentalment de la desviació de tràfic de la carretera 
més que d’altres serveis ferroviaris actuals). Els preus en transport per carretera considerats són: 
 

 
 
 
La comparació de preus per radis de distància de transport de recollida i distribució (“acarreos”) 
diferents dona els resultats següents: 
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Els criteris utilitzat són: 
 

 El preu base calculat en la comparació es pot incrementar una mica (fins als 160 €/cotxe i 
860 €/cont 40’-45’) mantenint la competitivitat global de servei, considerant la relació 
preu/qualitat. 

 

 Els contenidors pesats de 20’-25’-30’ es tarifen al mateix nivell que els de 40’-45’ per 
aconseguir un rendiment equivalent dels vagons. 

 

 En el cas dels contenidors de 40’-45’ no s’esperen retorns en buit degut a que la llarga 
distància forçarà als operadors logístics a buscar càrregues de retorn (especialment si es 
te en compte que els grans operadors clients potencials del tren són de matriu alemanya: 
DHL, DB SCHENKER, KUENHE NAGEL, RHENUS). Per algun cas de retorn en buit es proposa 
una tarifa un 20% inferior al preu del contenidor carregat. 

 

 Segons TPNOVA, en el segment de cisternes de líquids o granels de consum es produeixen 
tràfics entre centres de la mateixa empresa, el que provoca retorns en buit de 
contenidors de 30’-25’ i 20’. Per aquests casos, es proposa pels contenidors de 20’ buits 
un preu un 30% inferior al carregat –per les possibilitats d’aconseguir altres càrregues que 
compensin/incrementin la rendibilitat del vagó- i únicament d’un 20% en els de 25’-30’ on 
les possibilitats de compensació són menors i, d’altra banda, el preu resultant és 
competitiu amb el retorn en buit per carretera. 

 

 Els preus de les caixes mòbils seran iguals als dels contenidors equivalents (el de 30’ per 
les caixes fins a 9,3 m i el de 45 per les caixes de 13,6 m). 

 
B. Condicions comercials i de transport. 
 
Condicions de pagament.  
 

El termini de cobrament de les factures serà de 30 dies, que és l’actualment aplicat. 
 
Descomptes per volum de tràfic.  
 

No s’aconsella establir descomptes anuals per volum de tràfic compromès. Segons 
l’experiència dels clients del servei Multi-lots Multi-client de la SNCF, aquest sistema els 
obliga a comprometre volums fixes que són incompatibles amb la variabilitat dels tràfics la 
qual cosa fa que els volums compromesos siguin mínims. En tot cas, el més recomanat és 
que si es decideix establir bonificacions aquestes siguin per operacions concretes i per 
incrementar la rendibilitat del tren degut a una major ocupació. No cal oblidar que ja 
l’oferta de preus és prou competitiva i està dirigida a grans clients. 
 

Condicions de transport. 
 

A més del control sobre la operativa i tots els processos del servei per l’assegurament de 
la qualitat, s’haurà de fixar un plec de garanties front al client que en els casos 
d’incompliment, per incidents o altres causes. El plec de garanties abastirà els principals 
atributs del nou servei abans definits. En aquest sentit, la col·laboració del Port de 
Barcelona que actua com a promotor del servei pot ser útil degut a la seva experiència en 
el camp de la qualitat. 
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Com es va posar de manifest en el focus group en el que van participar empreses de 
components convocades pel CIAC (el Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya), 
hi havia demandes d’establir un sistema de compensacions econòmiques com a 
complement del plec de garanties. 
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 TRADISA i SETRAM portarien a terme la comercialització amb els seus mitjans i plans 
d’actuació.  

 

 En coherència amb el primer criteri, els recursos comercials de la NewCo tant a Barcelona 
com a Alemanya ajudarien a la comercialització dels dos socis, seguint el criteri d’aquests 
degut al seu profund coneixement del mercat. 

 
Transport ferroviari de contenidors i caixes mòbils. 
 
Criteris de comercialització en el mercat de contenidors/caixes mòbils. 
 

 TPNOVA dirigiria i establiria els plans per la comercialització cap a aquest mercat i 
definiria la part de capacitat que vol reservar-se i garantir des de la posada en marxa. 
(Per la primera estimació de vendes s’ha suposat que és del 60% dels tràfics de punt 
mort). 

 

 Els clients objectiu serien les empreses de transport per carretera i els operadors logístics 
o, en el seu cas, les empreses que organitzen directament els seus transports i operacions 
logístiques. En aquest cas, no existiria cap limitació respecte a transportistes per carretera 
o operadors logístics competidors del grup del que forma part TPNOVA (que és una marca 
comercial amb estructura pròpia dins del grup Transportes Portuarios), ja que aquesta 
actuaria com a operador ferroviari. 
 

 Els recursos comercials de la NewCo es concentrarien prioritàriament en aquest mercat, 
ja que és el menys garantit d’entrada i el més dispers. 

 
Enfocament de l’activitat de màrqueting. 
 
L’activitat de màrqueting –tant la part de promoció com la de venda dels serveis- haurà de ser 
coherent amb el màrqueting mix finalment adoptat (una primera proposta hi figura al punt 4.3 
d’aquest document). 
 
Com s’ha esmentat, l’activitat de la NewCo està únicament focalitzada en la venda del servei 
ferroviari terminal-terminal incloses les manipulacions. En el cas que algun client demani altres 
tipus de prestacions –com ara transport inicial o final, lloguer d’UTIs, etc.- la nova societat es 
limitarà a donar informació sobre oferta disponible en els dos extrems de la relació.  
 
El detall dels recursos humans i el pressupost dedicat a aquesta activitat es objecte del punt 
següent. 
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7. EMPRESA OPERADORA DE TRANSPORT COMBINAT (NewCo). 
 
 
7.1. Perfil dels potencials socis i tipus de societat. 
 
A. Perfil i funcions dels potencials socis. 
 
El quadre següent mostra algunes dades dels potencials socis del futur OTC. 
 
Empresa Activitats relacionades amb aquest 

projecte 
Facturació 
(milions 
€) 

Personal 

TRADISA 
 

Operador logístic multimodal 
(especialitzat en sector automoció) 
 

> 150 1.500 

SETRAM 
 

Operador logístic multimodal 
(especialitzat en sector automoció) 
 

> 100 > 500 

TRANSPORTES PORTUARIOS  Transportista per carretera (càrrega 
general i contenidors) i operador de 
transport ferroviari (marca TPNOVA) 
 

35 115 

FERROCARRILS 
GENERALITAT CATALUNYA 
(FGC) 

Empresa ferroviària de transport de 
viatgers i mercaderies 
 

> 88 > 1.200 

 
Amb l’esmentada composició, el futur OTC reuneix les següents característiques rellevants pel 
projecte plantejat: 
 

 Especialització en els diferents mercats on s’ha de comercialitzar el nou servei ferroviari. 
 

 Amplia experiència en la gestió del transport per carretera i del ferroviari amb la 
mentalitat de servei al client. 

 

 Estructura i dimensions empresarials dels actors privats que els permeten la ràpida presa 
de decisions. 

 

 Participació minoritària d’una empresa pública com FGC, que ja participa en altres 
empreses ferroviàries (AUTOMETRO i CARGOMETRO) i que també pot actuar com a 
promotor del servei envers els clients i de relació amb el sector públic i les iniciatives 
europees. 

 
Pel que fa a la participació d’altres actors en la futura societat, s’ha considerat d’una part la 
inconveniència d’incrementar el número de socis una vegada reunides les competències i 
capacitat financera necessàries. D’altra banda, la inclusió d’algun operador logístic global amb 
forta presència a Alemanya comportaria molt probablement dificultats en la comercialització cap 
a altres empreses competidores d’aquest eventual soci. 
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B. Tipus de societat. 
 
Descartada la opció d’utilitzar únicament una marca comercial (com el cas de TPNOVA) degut a la 
participació de quatre empreses, hi hauria dues opcions bàsiques: 
 
La creació d’una UTE o la d’una societat limitada. 
 
En síntesis, l’opció UTE (que es descriu més en detalla en l’annex 11) gaudeix de les avantatges de 
facilitat i baix cost de creació i dissolució. També permet una utilització flexible dels recursos dels 
seus integrants i una menor despesa nova (fet que no significa necessàriament que els costos 
siguin més baixos, ja que econòmicament s’han de tenir en compte la utilització dels recursos 
estiguin on estiguin). Per contra, els participants responen subsidiàriament i individualment dels 
deutes totals front a tercers, independentment dels acords interns i de la possibilitat d’actuar 
contra el soci o socis incomplidors. També és mes complexa en gestió administrativa-comptable. 
 
Tot i que també s’aplica en el cas de serveis, és una figura més apropiada per l’execució d’un 
projecte concret que per una activitat permanent. Tenint en compte que el soci minoritari (FGC) 
és una empresa pública sembla pràcticament impossible la utilització d’aquesta figura de 
cooperació empresarial ja que presumiblement atrauria les reclamacions dels eventuals creditors. 
 
Sense deixar de banda una discussió més a fons sobre l’aplicabilitat de la UTE al negoci estudiat, 
en aquest pla es recomana la creació d’una societat de responsabilitat limitada, que permet un 
major control de la composició accionarial de la nova empresa. 
 
La utilització de recursos humans i materials dels socis és un aspecte que es pot incloure en 
l’acord de socis que acompanyi a uns estatuts socials genèrics.  
 
Com s’ha comentat, en el pla financer presentat en el punt següent d’aquest informe s’ha 
considerat aquesta segona opció i s’han valorat els costos de l’activitat, independentment de com 
es reparteixin entre els socis. 
 

7.2. Recursos. 
 
Recursos humans. 

L’estructura mínima proposada estaria integrada per tres persones amb les funcions següents: 

 Un gerent de la societat a Barcelona que desenvoluparia també funcions comercials, 
operatives (control del servei), d’atenció als clients i de relació amb els socis. 

 Un responsable a Alemanya, depenent del gerent i que desenvoluparia les mateixes 
funcions a l’altre extrem de la relació. També pot ser un agent que aporti càrrega. 

 Una persona per donar suport administratiu als dos llocs de treball anteriors. 

 

Per tal d’apropar-se més als costos reals, s’ha considerat una partida de personal que tracta de 
recollir la despesa distribuïda entre els socis (independentment dels recursos comercials i 
operatius que aquests destinin a les seves tasques com empreses. Una part d’aquest costos 
poden incrementar les despeses de viatge de la partida destinada específicament a aquesta 
finalitat. 
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manteniment ni del posicionament als buscadors (SEO i SEM). En realitat, la web és més una 
amplia tarja de presentació que un portal operatiu ja que el canal d’Internet no es preveu 
important en aquest tipus de captació de clients i venda. 

Una possibilitat interessant és la utilització del sistema de reserva creat recentment per TPNOVA 
pel mercat dels contenidors. Pel moment, no s’ha fet una valoració específica d’aquest servei.  
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8. PLA FINANCER. 
 
 
En aquest punt s’analitza el comportament financer de la nova empresa a partir de les dades de la 
fase anterior (costos, recursos, preus i demanda) i de l’establiment d’hipòtesis addicionals de 
tipus comercial, fiscal i financer. 
 
8.1. Estats financers previsionals. 
 
Amb aquests elements s’han calculat els comptes anuals previsionals de pèrdues i guanys, 
tresoreria i balanç que es mostren més endavant. Pels dos primers tipus de comptes s’ha fet un 
detall mensual durant els dos primers anys. 
 
Les principals hipòtesis utilitzades pel càlcul dels estats financers descrits han estat els següents: 
 
1) Els càlculs s’han fet en valors monetaris constants.  
 

Malgrat les incertituds econòmiques a la zona Euro, les taxes d’inflació previsibles durant 
l’horitzó del pla es preveuen reduïdes (ja que aquest és l’objectiu central de la política 
econòmica) i es considera que els ingressos podran absorbir l’evolució de les despeses. 
D’altra banda, els contractes plurianuals amb els proveïdors de vagons, serveis de tracció i 
operadors de terminals estaran indexats de manera que es pugui acotar més el risc 
d’increment de preus. 

 
2) No s’han considerat canvis significatius en la legislació econòmica i fiscal que afectin 
negativament als resultats del negoci.  
 

L’impost sobre societats es mantindrà en els nivells establerts en la recent reforma. 
L’IVA també es mantindrà estable. 

 
3) Respecte a les condicions de pagament a proveïdors, les hipòtesis utilitzades són: 
 

Proveïdors de serveis de tracció i de vagons: 30 dies 
Proveïdors de serveis de manipulació en terminals i d’operacions ferroviàries internes: 60 
dies. 

 
4) Cobrament a clients. Tot i que el cobrament de les factures emeses serà a 30 dies, per raons de 
prudència s’ha utilitzat un període de 60 dies en els càlculs. 
 
5) Finançament amb recursos propis. D’entrada, no s’ha considerat la utilització de finançament 
exterior a l’empresa tot i que el model desenvolupat permet estudiar si un palanquejament 
financer pot tenir un efecte positiu sobre la rendibilitat del negoci. 
 
6) S’han considerat dos escenaris temporals, el primer de 2 i el segon de 3 anys. Al llarg del 
primer període de llançament del servei es produeix un creixement de les vendes que es 
mantenen constants durant els 3 anys posteriors de consolidació del negoci. Amb aquest 
enfocament es tracta de neutralitzar el possible increment dels tràfics amb l’increment de la 
concurrència degut a noves ofertes en aquesta relació Catalunya-Alemanya (Vilamalla o 
Tarragona, per exemple). 
 
La resta d’hipòtesis sobre inversions, costos, vendes i ingressos ja s’han explicitat en el punts 
anteriors d’aquest pla de negoci. 
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Detall mensual de l’estat de pèrdues i guanys previsional (any 2) 
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Pressupost de tresoreria previsional mensual (any 2). 
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l’economia en la zona euro són modestes però positives el mateix que es preveu en 
l’evolució de sectors com el de l’automoció, bàsic en aquest projecte. 

 

 Evolució de la inflació. Com ja s’ha dit, les previsions apunten a un escenari de baixa 
inflació a Europa, de manera que aquest risc estaria bastant acotat i hauria possibilitats de 
compensar via ingressos els augments de costos. La indexació dels contractes amb els 
proveïdors serviria també a aquest propòsit de preveure i controlar l’augment de costos. 

 

 Taxa de canvi. Com les operacions es fan en Euros, tampoc cal considerar risc per la 
modificacions de les taxes de canvi de moneda. 

 

 Respecte a les taxes d’interès dels préstecs, d’una banda no s’ha considerat en principi el 
recurs al finançament amb fons externs. D’altra banda, el risc d’una evolució a l’alça dels 
tipus pot acotar-se amb la fixació d’un tipus fixe. 

 
En resum, excepte si es produeix algun fet excepcional no sembla que el risc exterior al negoci 
sigui rellevant. 
 
D’altra banda, els aspectes interns al propi negoci –el risc intern- sí que poden variar de manera 
important els resultats obtinguts en l’escenari base considerat. 
 
Per l’anàlisi de sensibilitat hi hauria dos factors importants a considerar: 
 

 Una evolució de les vendes més lenta i desfavorable del previst.  
 

Aquest és amb bastant diferència el principal risc intern a considerar. A curt termini, per 
no assolir els nivells previstos degut a dificultats per a desviar càrrega de la carretera o 
d’altres serveis competidors. A mig termini, per l’aparició d’altres noves ofertes 
ferroviàries competitives. 

 

 Un increment de preus dels proveïdors de serveis de tracció, vagons o manipulacions. 
 
Degut a factors com l’increment del preu de l’energia o de la ma d’obra, entre d’altres. En 
qualsevol cas, aquest increments estarien més acotats. 

 
Pel que fa als riscos associats al cobrament de les vendes, d’una banda ja s’ha fet la hipòtesis de 
60 dies (tot i que les condicions de venda seran de pagament a 30 dies) i es considera molt baix el 
risc de no cobrament degut a la dimensió i solidesa dels clients. 
 
A continuació es calcula la sensibilitat del model a un canvi en cadascuna de les dues variables 
més rellevants per separat. 
 
a) Evolució més desfavorable de les vendes.  
 
Es considera una caiguda del 5% sobre les previsions base. Els resultats són els de la taula següent. 
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Com era previsible, el resultat és bastant sensible a la caiguda de les vendes, tot i que la 
rendibilitat financera continua sent alta. En aquest escenari l’aportació de capital mínim pujaria a 
800.000 euros per a no assolir un dèficit de tresoreria. 
 
b) Increment de preus dels proveïdors. 
 
Considerant un increment del 5% no compensable pels ingressos, el resultats del model són els 
següents: 
 

 
 
El projecte és mostra robust front a aquest canvi. En aquest escenari, la aportació inicial mínima 
prevista (700.000 €) cobriria les necessitats mínimes de tresoreria. 
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9. CONCLUSIONS I FULLA DE RUTA DEL NOU NEGOCI. 
 
 
9.1. Conclusions. 
 
L’anàlisi anterior mostra que els resultats d’aquest negoci són molt sensibles a les caigudes de 
tràfic.  
 
D’altra banda, serà necessari fer contractes a mig termini amb els proveïdors de serveis de tracció 
i de vagons: 
 

 Per aconseguir millors preus i incrementar la competitivitat de l’oferta i tenir capacitat de 
reacció davant la concurrència. 

 

 Com a eina de màrqueting i venda per donar confiança en la continuïtat del servei i 
transmetre el fort lligam amb els proveïdors per a garantir la màxima qualitat. 

 
Amb aquests precedents, és clar que no es pot emprendre l’activitat si no hi ha garantia d’un 
nivell alt d’ocupació dels trens des del començament del servei. Per això, en l’escenari base s’ha 
d’adoptar aquesta hipòtesis. Per suposat, la condició prèvia es que puguin circular trens de 750 
metres i es disposi de solcs i serveis de tracció de RENFE. 
 
En l’escenari base considerat, l’aportació mínima estimada per a mantenir un saldo positiu de 
tresoreria ha estat de 700.000 Euros, tot i que convindria augmentar aquesta xifra per 
incrementar la seguretat. En el model elaborat per fer les avaluacions no s’ha considerat 
l’aportació de fons externs a l’empresa. 
 
Pel que fa a la composició accionarial i a les aportacions del socis, s’han utilitzats les hipòtesis 
següents: 
 
FGC participa amb un 5% com a soci promotor sense realitzar aportació econòmica. Es considera 
que el seu percentatge està justificat per les aportacions ja realitzades en l’impuls del projecte i 
per les futures actuacions promotores cap a potencials clients i institucions. 
 
La resta dels socis aporten el total del capital i es reparteixen el 95% de quota de participació en la 
societat en proporció a les facturacions previsionals durant els 5 anys estimades en l’escenari base. 
En el cas de SETRAM, s’ha considerat també el volum de vendes com a operador de terminal ja 
que seran conseqüència del nou negoci. 
 
Amb aquestes hipòtesis, el resultat és el següent: 
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9.2. Fulla de ruta del nou negoci. 
 
Finalment, aquest punt recull la llista de les principals actuacions i fites per a crear la nova 
empresa i posar en marxa el servei. 
 
1. Discussió del pla de negoci pels potencials socis i presa de decisions. 

 

 Decisió de continuar el projecte. 

 Definició del tipus de societat. 

 Volum de recursos i forma de finançament (recursos propis o aliens). 

 Participació dels socis en el capital social. 

 
2. Signatura d’un protocol de col·laboració. 
 

Elaboració i signatura d’un protocol de col·laboració entre els potencials socis per 
continuar els treballs. La seva validesa durarà fins a la constitució de la nova societat (en 
una primera estimació, entre 6 i 9 mesos). 
 
L’objecte del protocol és establir el pla d’acció i calendari per posar en marxa el negoci. 
Haurà d’incloure el compromís pel finançament d’aquesta etapa prèvia. 

 
3. Nomenament d’un responsable del projecte. 
 

Decisió sobre la persona que tindrà la missió d’impulsar, coordinar i executar –amb el 
suport dels socis- el pla d’acció. 

 
4. Execució del pla d’acció i calendari de posta en marxa del servei. 
 
Aquest pla d’acció haurà d’abastar els següents nivells i accions: 
 
a) Definició del servei ferroviari. 
 

 Obtenció de noves ofertes i selecció de les més convenients. 
 

 Petició de solcs i comprovació dels detalls operatius i tècnics tant del tram ferroviari 
com de les terminals. 

 

 Acord amb MOSOLF de preparació de la seva terminal per la manipulació de 
contenidors. 

 

 Negociacions amb els proveïdors de serveis i preparació dels contractes. 
 

 Negociació amb el Port de Barcelona/ADIF sobre les condicions de circulació entre 
terminals. 

 

 Elaboració d’un plec de garanties del servei, amb compromisos front al client. 
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b) Accions de màrqueting i pre-comercialització. 
 

 Elaboració del contingut del fulletó de presentació del servei. 

 Definició del contingut de la web site, disseny i execució del projecte. 

 Estudi del mercat, especialment del de contenidors/caixes a Alemanya. 

 Actuacions de promoció del projecte en l’àmbit comunitari per obtenir ajuts. 

 
c) Treballs preparatoris de la constitució de la nova societat. 
 

 Redacció dels estatuts i de l’acord entre els socis. 

 Preparació i execució dels tràmits administratius per a constituir la societat 

 Tràmits per part d’FGC per a poder participar com a soci a la nova empresa. 

 Selecció del personal i dels mitjans de la nova societat 

 
 
 
 

 


	1. Presentació
	2. Model de negoci adoptat
	3. El producte: Definició del servei ferroviari
	4. Anàlisi del mercat
	5. Oferta de servei
	6. Demanda de servei
	7. Empresa operadora de transport combinat (NexCo) 
	8. Pla financer
	9. Conclusions i fulla de ruta del nou negoci

