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1. PRESENTACIÓ 

Objecte i situació 
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Objecte 

Confecció del pla de negoci d’un servei multimodal orientat a la indústria de l’automoció 
entre Catalunya i Alemanya utilitzant la via d’ample UIC. 

Característiques principals: 
 Centrat principalment en el sector de l’automoció 
 Multiclient i multiproducte (cotxes, caixes mòbils, contenidors i cisternes) 

Oportunitat de mercat 

 No existeix cap servei ferroviari mixt i multiclient que utilitzi la via UIC en la relació 
Catalunya-Alemanya. 

 Interès manifest de la indústria d’automoció i d’altres indústries per tenir serveis 
ferroviaris competitius amb Europa 

 Existeixen un conjunt d’atributs de l’actual oferta ferroviària internacional que s’haurien 
de millorar 
 

Condicions imprescindibles per implementar el nou servei 

 Circulació de trens de 750 m per la via UIC 
 Disposició de solcs al túnel del Perthus 
 Disposició de noves locomotores per part de RENFE 



2. DEFINICIÓ DEL NOU SERVEI 

Model de negoci 
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Associacions 
Claus 

Activitats Claus 

Recursos Claus 

Segments de 
Mercat 

Relacions 
amb Clients 

Proposta de Valor 

Fonts d’Ingressos Estructura de Costos 

Canals 

EFICIÈNCIA 
VALOR 

Prioritàriamet 
Automoció. 
Altres sectors: 
Química, 
sectors de 
càrrega general 
en contenidors 

Servei 
ferroviari UIC 
per cotxes i 
contenidors 
entre 
terminals de 
Barcelona i 
Überherrn, 
incloent 
únicament 
manipulacions 

Comercialització 
a operadors 
logístics i 
empreses de 
transport 

Comercialització 
dels socis de la 
nova empresa i 
els recursos 
comercials 
d’aquesta 

Finançament 
subcontractació i 
personal de 
control de 
qualitat del 
servei 

Actuació com a 
OTC assumint 
risc financer i 
comercialització 

Establir preus competitius per cotxes 
i contenidors. Els socis prenen la 
responsabilitat d’aportar tràfics per 
assolir com a mínim el punt mort des 
de l’inici. 

Contractes a 2-
3 anys amb 
proveïdors de 
tracció, vagons 
i terminals 

No hi ha inversió en immobilitzat. 
Baixos costos d’estructura. 
Finançament del circulant 
(outsourcing operacions) 



2. DEFINICIÓ DEL NOU SERVEI 

Descripció Oferta de Servei  

Model operatiu 

Barcelona 
(Terminals: Can Tunis-Morrot-Príncep Espanya) 

Überherrn 
(Mosolf terminal) 

Principals característiques del servei 

Barcelona Überherrn Le Soler-Perpignan 
≈1.200 Km 

Transit time BCN-ÜB= 40 h  Freqüencia= 3 serveis/setmana (round trip)  45setmanes/any 

Block train 

14 vagons doble pis (31 m) 9 vagons (90’) 

741 m (amb 2 locomotores) – < 1.500 t 

Capacitat (1 sentit)= 168 cotxes/18 contenidors/caixes 40’-45’ 
Capacitat (any)=45.360 cotxes/4.860 contenidors/caixes 40’-45’ 

(Shuttle train/Línia UIC) 

Tracció 
RENFE 

Tracció altre operador ferroviari 
SNCF, Eurorail, STVA  
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2. DEFINICIÓ DEL NOU SERVEI 

Descripció Oferta de Servei  
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Característiques principals 

Temps total 36 h 

Lead time client estimat 40 h 

Freqüència 3 RT/setmana 
(Dll/Dc/Dv) 

Capacitat màx. tren (un sentit) Cotxes: 168 
Cont. 40’/Caixes 45’: 18 

Capacitat anual ofertada (3 RT/setmana) Cotxes: 45.360 
Cont. 40’/Caixes 45’: 4.860 

Longitud màx del tren sense tracció 690 m 

Nº de vagons portacotxes 14 

Nº de vagons plataformes 9 

Càrrega màxima a remolcar 1.500 t 



2. DEFINICIÓ DEL NOU SERVEI 

Terminals utilitzades 

Can Tunis 

Príncep 
d’Espanya 
(Port BCN) 

Morrot 

Terminals Ferroviàries 
(Juny 2015) 

 Operativa Contenidors/ 
     Caixes mòbils 
 2 vies UIC+IB (825 i 890 m) 
 2 vies UIC+IB de 440 m 
 Superfície: 41,5 Ha 

 Operativa cotxes 
 1 via UIC+IB 
 +3 vies UIC+IB (juliol 2015) 
 Superfície: 30 Ha 

 Recepció/Expedició trens 
  3 vies UIC 

Túnel 
Le Perthus 

Mosolf 
terminal 

 Recepció/Expedició trens 
 Operativa cotxes 
 Operativa contenidors (projecte) 
 7 vies UIC de 750 m 
 Superfície: 45 Ha 

Le Soler 
(Canvi tracció) 

Barcelona 

Überherrn 
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2. DEFINICIÓ DEL NOU SERVEI 

Qualitat del servei 
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Fiabilitat  Major dificultat (i cost) de les operacions a Barcelona 
 Terminal de MOSOLF a Überherrn no preparada encara per 

rebre contenidors 
 Trajecte entre BCN i Le Soler (accés a la via de l’AVE a Mollet i 

el pas pel túnel) 
 Pas per França (capacitat de reacció davant vagues) 
 Percepció dels clients de que es tracta d’un servei regular 

sostenible 

Transit time  2 dies, és competitiu amb el servei actual de TRANSFESA 

Freqüència  3 circulacions setmanals 

Atenció en terminals  Terminals operades directament una per SETRAM i l’altra per 
MOSOLF (partner de TRADISA) 

 Punt més feble: terminal de Morrot 

Qualitat del material 
mòbil 

 Es contraresta pel tipus de vagons escollits 

Tractament de la 
càrrega 

 Assolirà els nivells de qualitat dels serveis actuals 

Informació incidències  Compromís de seguiment 24x7 i comunicació d’incidències 



3. ANÀLISI DEL MERCAT 

Sector Automoció 

No hi ha insuficiència de mercat (tràfics 2014) 

131.000 v  

123.000 v 

28.210 v vía tren 

2.240 v vía tren 

97.158 t 

247.011 t 

1 t vía tren 

1.107 t vía tren 

Important davallada dels tràfics ferroviaris des del 2009 

Tràfic potencial: Tràfic Marítim + Exportació de cotxes de segona mà 
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3. ANÀLISI DEL MERCAT 

Sector de càrrega general 

71 

76,7 

27,9 

236 

26,2 

4,2 

236,7 

76,9 

66,4 

369 

74,3 

43 

Productes industrials

Alimentació i begudes

Tèxtil i moda

Plàstics

Aparells i material
elèctrics

Mobiliari

Tràfics dels principals sectors 

Exportació Importació
Usuaris del rail 

3PL i FF dedicats a tots els sectors 

Alimentació 

Vidre 
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3. ANÀLISI DEL MERCAT 

Sector Químic 

Düsseldorf

Frankfurt

Munich

Berlín

Hamburgo

Potsdam

Dresden

Erfurt

Stuttgart

Saarbrücken

Mainz

Wiesbaden

Hanover

Bremen
Schwerin

Magdeburg

Colonia

Ludwigshafen• Centos exclusivos de BASF

• Sector farmacéutico y 
biotecnológico 

• Principales compañías: Clariant, 
Bayer CropScience, Sandoz, Solvay

• Fibra de carbón, nuevos materiales
• Principales compañías: Azko Nobel, 

Hansa Group, Bayer CropScience, E on
Energy, Evonik

• Plásticos y celulosa. Envases
• Principales Compañías: DowWolff

Cellulosics (The Dow Chemical 
Company), Epurex Films (Bayer 
MaterialScience)

Centros exclusivos de Bayer

• Principales Compañías: BASF, 
ChemComm, Chemtec Leuna, DOMO, 
Dow Hexion ,Radici Chimica
Deutschland, Puralube, Jowat Klebstoffe, 
ADDINOL, Arkema,

• Parques propios de Bayer, Basf y Dow

Parques Químicos (VCI)

Otras localizaciones 

Principales poblaciones

LEYENDA

Principales focos 
relacionados con Sector 
Tarragona• Importació: 724.000 t 

 
• Exportació: 889.000 t 

Tràfics Tarragona – Alemanya 

73,2
% 

3,7% 

23,1
% 

Repartiment modal 
(valor) 
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3. ANÀLISI DEL MERCAT 

Entorn competitiu Important barreres per nous entrants 

 Alt risc financer 
 Exigència de coneixement 

ferroviari i de mercat 
 Potencial de creixement del 

mercat moderat 
 Dificultat si no es disposa de tràfic 

propi desviable al tren 

Alt poder dels proveïdors 

 Posició feble per a negociar amb 
les empreses ferroviàries 

 Dependència de RENFE 
 Insuficient coordinació entre 

proveïdors d’infra. i ferroviaris 
 Proveïdors ferroviaris que poden 

ser competidors 

Alt poder de negociació dels clients 

 Grans clients amb alt poder de 
negociació en preus 

 Dependència de pocs clients 
 Exigència de qualitat de servei 
 Garantir continuïtat del servei 

 

Limitats productes sustitutius 

 Iniciatives de serveis ferroviaris 
propis de grans empreses 
 Nous serveis (VIIA), però necessiten 
subvencions per mantenir-se 
 El marítim no és competidor real en 
aquesta relació 

Rivalitat interna a aquest mercat 

 Mercat segmentat (pesats per 
Port-Bou, etc.) i encara reduit 

 El gran rival és la carretera si bé els 
preus estan al límit 

 Nous serveis en línia UIC per part 
dels actors actuals (GEFCO) 
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3. ANÀLISI DEL MERCAT 

Posició competitiva 
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OPORTUNITATS AMENACES 

 Millora pròxima de les condicions d’utilització 
de la linia UIC 

 Els carregadors són més favorables a l’ús del 
servei ferroviari 

 Estratègia de BCN com a centre de distribució 
euromediterrani (BARCELOC) 

 Ser els primers en posicionar un bon servei 

 Reacció de la carretera 
 Probable aparició d’altres operadors de 

combinat que vulguin utilitzar la línia UIC i oferir 
trens de composició mixta 

 Iniciatives de carregadors per a posar en marxa 
serveis ferroviaris propis 

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

FORTALESES DEBILITATS 

 Preu competitiu en cotxes i contenidors 
 Diferenciació en producte 
 Model de negoci de baix cost en gestió i iversió 
 Control directe dels socis sobre dos terminals 
 Els socis coneixen els modes carretera i 

ferrocarril i els dos mercats 
 Capacitat de reacció dels socis per la 

disponibilitat de mitjans alternatius en cas 
d’incidències 

 Escenari d’operació encara no aclarit per l’Adif i 
TPFERRO 

 Limitacions en terminals (insuficients vies UIC i 
manca de capacitat operativa actual) 

 Complexitat de les operacions a BCN 
 Alt cost d’operació de càrrega i descàrrega de 

cotxes en Barcelona (mà d’obra portuària) 
 Possible reacció de RENFE 
 Dificultat per garantitzar la fiabilitat del servei 



4. OFERTA DE SERVEI 

Costos ferroviaris 

Preu del transport ferroviari 

Preu per cotxe (un sentit) 150 € 

Preu per caixa mòbil de 40’ (un sentit) 849 € 
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Cost transport ferroviari per RT (3 RT/set.) 43.193 € 

Total cost operacions ferroviàries en terminals 2.464 € 

Total costos fixes per Round Trip 47.420 € 

Costos fixes anuals (3 RT/set.) 6.402.000 € 

Ocupació per arribar al punt mort 

Ocupació mitja cotxes per RT 73% 

Ocupació mitja contenidors/caixes per RT 63% 

Tràfic anual per arribar al punt mort 

Nº de cotxes/any 33.057 (13% del mercat) 

Nº de caixes 40’/45’ per any 3.044 (5,4% del mercat) 



4. OFERTA DE SERVEI 

Comparació de preus 
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Transport de cotxes 
Origen Martorell Tarragona Figueruelas 

Destinació Darmstadt Kaiserslautern Rüsselsheim 

Km Carretera 1.320 1.310 1.580 

Ocupació mitja camió portacotxes 8,5 

Transport per Carretera (€/cotxe) 186 185 223 

Transport Intermodal-3 RT (€/cotxe) 206 196 230 

Transport de contenidors/caixes mòbils 
Origen Sabadell Tarragona Zaragoza 

Destinació Duisburg Mannheim Stuttgart 

Km Carretera 1.420 1.350 1.550 

Preu unitari transport carretera 1 €/v-km 

Transport per Carretera (€/cont. 40’) 1.420 1.350 1.550 

Transport Intermodal-3 RT (€/cont.40’) 1.415 1.241 1.499 



5. DEMANDA DE SERVEI 

Promoció del nou servei 
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Enfocament del 
màrqueting 

 L’activitat de la NewCo està únicament focalitzada en la 
venda del servei ferroviari terminal-terminal incloses 
manipulacions 

 Comercialització per part dels socis i de la societat 

Transport ferroviari de 
cotxes 

 Tota la capacitat estaria reservada als dos socis previstos 
(TRADISA I SETRAM). 

 Els dos socis portarien a terme la comercialització. 

Transport ferroviari de 
contenidors i caixes 

 TPNova dirigiria i establiria els plans per la comercialització 
cap a aquest mercat. 

 S’ha suposat que es reserva una capacitat des de la posada 
en marxa del 60% dels tràfics de punt mort. 

Comercialització del nou servei 

Actors  FGC i Ports 
 Tasca de promoció com a actors neutrals cap a operadors i 

carregadors 

A nivell europeu  Aconseguir suport d’institucions europees 



6. EMPRESA OPERADORA DE TRANSPORT COMBINAT (NewCo) 

Perfil i funcions dels potencials socis 
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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 

Característiques 
reunides per l’OTC 

 Especialització en els diferents mercats. 
 Experiència en la gestió del transport per carretera i ferroviari. 
 Estructura i dimensions dels actors privats permetent una ràpida presa de 

decisions. 
 Participació minoritària d’una empresa pública que pot actuar com a 

promotor 

Societat 
recomanada 

 Societat de responsabilitat limitada 

Recursos humans  Un gerent a BCN, un responsable a Alemanya i una persona per donar 
suport administratiu 



7. PLA FINANCER 

Estats financers previsionals 
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Hipòtesis utilitzades 

 Càlculs realitzats amb valors monetaris constants (taxes d’inflació previstes reduïdes) 
 No s’han considerat canvis significatius en la legislació econòmica i fiscal 
 Pagament a proveïdors: 30 dies (serveis de tracció) i 60 dies (operacions ferroviàries i 

manipulacions) 
 Finançament amb recursos propis 
 Escenaris temporals, el primer de 2 i el segon de 3 anys  

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ANUAL (€) Any 01 Any 02 Any 03 Any 04 Any 05 

Ingressos d'Explotació 7.849.000 8.672.000 8.672.000 8.672.000 8.672.000 

Costos operatius 7.381.000 7.487.000 7.487.000 7.487.000 7.487.000 

Marge Operatiu 468.000 1.185.000 1.185.000 1.185.000 1.185.000 

Costos d'Estructura 233.000 233.000 233.000 233.000 233.000 

Resultat Operatiu (EBITDA) 235.000 952.000 952.000 952.000 952.000 

EBIT 230.000 947.000 947.000 950.000 951.000 

Resultat abans d'Impostos 230.000 947.000 947.000 950.000 951.000 

Impost Societats 34.000 142.000 237.000 237.000 238.000 

Resultat NET 195.000 805.000 710.000 712.000 713.000 

% Sobre Ingressos 2% 9% 8% 8% 8% 



7. PLA FINANCER 

Anàlisis de risc i sensibilitat del projecte 
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Risc de l’entorn del 
projecte 

 Evolució importacions/exportacions entre Catalunya/Espanya i 
Alemanya 
 No sembla que pugui influir negativament  
 

 Evolució de la inflació 
 Risc acotat per la baixa inflació 
 

 Taxa de canvi 
 No cal considerar risc per realitzar-se les operacions en euros 

 
 Taxes d’interès de préstecs 

 No s’ha considerat en principi el recurs de finançament amb 
fons externs 

 

Anàlisi de 
sensibilitat 

 Evolució de les vendes més lenta i desfavorable 
 Model molt sensible. És el principal risc intern a considerar 
 

 Increment de preus dels proveïdors 
 Model robust. Serien increments més acotats. 

 



8. CONCLUSIONS I FULLA DE RUTA Pedro Pérez 
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CONCLUSIONS 

 Els resultats d’aquest negoci són molt sensibles a la caiguda de tràfic 
 

 Necessari fer contractes a mig termini amb els proveïdors de serveis de tracció y de vagons 
 

 No es pot empendre l’activitat si no hi ha garantia d’un nivell alt d’ocupació dels trens des 
del començament 
 

 L’aportació mínima estimada per a mantenir un saldo positiu de tresoreria ha estat de 
700.000 € 
 

 Per la composició accionarial s’han utilitzat les hipòtesis: 
 FGC participa amb un 5% com a soci promotor sense realitzar aportació econòmica 
 La resta de socis aporten el total del capital (95% accionaral) 

 



8. CONCLUSIONS I FULLA DE RUTA Pedro Pérez 
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FULLA DE RUTA 

 Discussió del pla de negoci pels potencials socis i presa de decisions 
 Definició del tipus de societat 
 Volum de recursos i forma de finançament 
 Participació dels socis en el capital social 

 Signatura d’un protocol de col·laboració 
 Nomenament d’un responsable del projecte 
 Execució del pla d’acció i calendari de posta en marxa del servei 

 Definició del servei ferroviari 
• Obtenció de noves ofertes i selecció de les convenients 
• Petició de solcs i comprovació dels detalls operatius i tècnics (tram ferroviari i terminals) 
• Acord amb MOSOLF de preparació de la 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 de servei amb compromisos front al client 

 Accions de màrqueting i pre-comercialització 
• Elaboració del contingut del fulletó de presentació del servei i definició contingut web site 
• Estudi del mercat, especialment del de contenidors/caixes mòbils a Alemanya 
• Actuacions de promoció del projecte en l’àmbit comunitari per obtenir ajuts 

 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 constituir la societat 
• Selecció del personal i dels mitjans de la nova societat 


