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1 Introducció

El desequilibri actual entre els diferents modes de transport a europa, on el 85 % de les
tones per quilòmetre transportades amb modes terrestres entre els països de la ue ho
són per carretera, està provocant seriosos problemes de congestió a la xarxa viària
principal, especialment en alguns dels punts fronterers; aquest fet és degut, entre altres
raons, a la manca d’infraestructures del transport i a la dificultat d’incrementar-ne la
capacitat en aquests punts per l’orografia complicada. en concret, els pirineus i els alps
són els passos fronterers més conflictius.
Repartiment modal del transport de mercaderies
entre els països de la UE-15 (en tones per quilòmetre)
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Font: Energia i Transport, Comissió Europea, any 2003

El gràfic següent permet il·lustrar l’increment del transport internacional de mercaderies
per carretera a través dels Pirineus: el nombre de vehicles pesants que van travessar
aquesta frontera, aproximadament 17.000 l’any 2000 (la immensa majoria circula per les
dues autopistes AP7-A9 i AP8-A63), ha comportat un creixement del 130 % durant la
dècada dels noranta.
Si continua la tendència dels darrers anys, amb creixements dels fluxos de mercaderies
intracomunitaris entorn del 4 % anual1 i amb una pèrdua gradual de quota de mercat del
transport ferroviari enfront del TMCD i la carretera, la situació de la xarxa viària en els
pròxims anys es tornarà extremadament complicada, sobretot en els punts fronterers
abans indicats.

1. Entre el 1995 i el 2002, els trànsits en tones per quilòmetre del transport marítim de curta distància (TMCD) i per carretera
van augmentar el 25 %. Font: Comissió Europea.
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Evolució del trànsit de vehicles pesants en les dues autopistes
transfrontereres dels Pirineus
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Font: Observatori hispano-francès de trànsit en els Pirineus, any 2002, revista del Ministeri de Foment

Evolució dels fluxos intracomunitaris de la UE per mode de transport
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D’acord amb les dades anteriors, la UE està apostant per la promoció i el desenvolupament
d’un nou concepte de transport intermodal; un mode capaç de fer front a la carretera i
de ser-ne la competència entès com un transport porta a porta, amb un producte i un
nivell de servei comparable al del camió. En aquesta línia se situen els esforços de la
Comunitat en la promoció d’una nova xarxa ferroviària dedicada a les mercaderies i el
desenvolupament de noves línies marítimes de TMCD. Entre les actuacions més
destacades hi ha:
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L’eix ferroviari alta velocitat/transport combinat França-Itàlia (ampliat fins a
Budapest-Ucraina)



L’eix ferroviari entre Alemanya i Itàlia (Berlín–Verona/Milà–Bolonya–Nàpols–
Messina)
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La connexió intermodal Portugal–Espanya–centre d’Europa



Les noves “autopistes del mar” en el TMCD2

És important destacar en aquest punt, i així ho indica la pròpia Comissió, que la
competitivitat d’aquest nou mode intermodal no suposarà un perill per a la carretera; tot
el contrari. Els importants creixements del fluxos esperats per als pròxims anys no
podran ser absorbits exclusivament per la carretera, on de seguir les tendències actuals
es veurien notablement reduïts els nivells de servei ofertats al seus clients pels problemes
de la congestió. Per contra, una certa integració per part dels operadors de la carretera
d’alguns dels seus trànsits en aquestes noves cadenes intermodals els hi permetran
mantenir en el futur un producte de qualitat al seu client, beneficiant-se, a més, d’alguns
dels avantatges que aquest canvi podria suposar, com podrien ser la millora de
productivitat en els seus vehicles, una més eficient gestió de les seves flotes i conductors,
i/o la diversificació del risc del servei davant de canvis incontrolats a l’entorn (vagues a
la carretera, etc).
Una manera que s’observa d’incentivar el TMCD és la imposició d’un peatge als camions
en les carreteres. Suïssa va ser pionera en gravar el trànsit de camions, i Alemanya s’ha
convertir en el primer país de la UE en aplicar la mesura La previsió és que d’altres països
com la República Txeca, Eslovàquia, França, Bèlgica, etc, estudiïn una mesura similar.
L’estat de les coses generen una conseqüent i normal preocupació per les situacions actual
i futura del transport de mercaderies indicades on, cada cop mes, el nivell de congestió
i els costos ocasionats pel transport per carretera està esdevenint un greu problema
per l’eficàcia i eficiència del sistema logístic català i, en definitiva, pel desenvolupament
de l’economia catalana.
Per aquesta raó, es fa patent la necessitats i conveniència de identificar i analitzar tots
aquells problemes i oportunitats de futur que es puguin presentar en el transport de
mercaderies, entre els quals, a més d’un cert increment de la capacitat actual de les
infrastructures viàries, serà imprescindible augmentar la participació dels altres modes
comentats. El present estudi s’ocupa d’analitzar les possibilitats de futur del TMCD a
Catalunya i es marca els tres objectius següents:


Estudiar les possibilitats de desenvolupament del TMCD a Catalunya, aprofitant
totes les oportunitats que es dibuixen en uns escenaris de futur favorables per al
seu desenvolupament.



Estudiar la concreció d’aquestes oportunitats en possibles línies marítimes de
TMCD amb base a tots o alguns dels cinc ports comercials catalans, que són: Port
de Palamós, Port de Barcelona, Port de Vilanova i la Geltrú, Port de Tarragona, i
Port de Sant Carles de la Ràpita.



Estudiar les necessitats dels ports comercials catalans per captar aquest trànsit.

Per a l’elaboració del document el primer problema que apareix és el de la definició d‘un
servei TMCD estàndard, ja que la realitat demostra que actualment estan considerades
com a línies TMCD, tots els serveis marítims les característiques de la majoria dels quals
disten molt d’un producte quelcom assimilable al servei de la carretera. Per tant es fa
2. El concepte “d’autopistes del mar” s’analitzarà amb detall al llarg del document.
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especialment important definir abans de tot allò que s’entén o que el present estudi
entendrà per serveis TMCD i per això, és necessari recordar en primer lloc la definició que
a tal efecte va fer l’any 1999 la Comissió Europea, en una Comunicació que va presentar
sobre el Transport Marítim:
“S’entén per TMCD el moviment de mercaderies i de passatgers per mar
entre ports situats en territori de la UE, o entre aquests ports i ports
situats en països no europeus amb una línia de costa en els mars
riberencs que banyen Europa.”
D’acord amb aquesta definició, el TMCD inclouria la majoria de transports marítims a
Europa, entre d’altres, els serveis de cabotatge o serveis feeder entre ports europeus o
d’un mateix país, amb independència de l’origen o destinació de les mercaderies i del
servei ofertat en aquestes relacions. La definició resulta excessivament amplia i no
s’ajusta als objectius perseguits per l’estudi, la qual cosa aconsella una revisió, proposantse la següent, basada en una classificació de tots els serveis marítims:


Serveis TMCD: Relacions marítimes directes (entre dos ports) o amb poques
escales, integrades amb cadenes intermodals terrestre-marítimes, amb temps de
transport (incloent temps de trànsit i freqüències) competitiu respecte a la carretera.
Aquests serveis transportaran preferentment mercaderies i/o passatgers amb
origen i destinació el rerepaís d’aquests ports.



Serveis feeder: Relacions marítimes entre un port tipus “hub” (on atraquen els grans
vaixells portacontenidors) i d’altres ports.



Altres serveis marítims de cabotatge. Totes les altres relacions marítimes.

El present document s’estructura en tres parts:
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Anàlisi i diagnosi de la situació actual. Aquesta part analitza i realitza una diagnosi
de la situació actual del TMCD a Europa i Catalunya. Per això caracteritza els
serveis i la demanda actuals, tant del TMCD com dels modes en competència,
identifica les relacions potencialment més interessants i els factors claus d’èxit,
determina els plans i projectes en marxa, i analitza el marc legal i institucional.



Perspectives de futur del TMCD a Catalunya. Aquesta part defineix els escenaris
de futur d’acord amb l’evolució prevista dels factors determinants per al
desenvolupament del TMCD (la deslocalització, la política de tarificació de les
infraestructures, el nivell de congestió de carretera, etc). Un cop determinats els
escenaris s’analitzen, en detall, les característiques de les relacions identificades
com a més interessants (tipus de mercaderies, orígens i destinacions de les
mercaderies) i s’estimen els fluxos potencialment captables.



El paper dels ports catalans. Aquesta part analitza la situació dels ports catalans
en relació als factors claus d’èxit identificats (característiques de les infraestructures
portuàries, accessos, etc), defineix actuacions precises per a l’adaptació d’aquelles
instal·lacions no preparades i determina el potencial de cada port enfront els
trànsits estimats en les parts anteriors del document, mitjançant una anàlisi
d’avantatges i inconvenients per a cada instal·lació.
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6 Conclusions

Arrel de les anàlisis recollides en el tot document, en aquesta ultima part es proposen una
sèrie d’actuacions i recomanacions genèriques necessàries per aconseguir captar els
fluxos analitzats en el punt anterior; afectant a tres dels agents implicats: els operadors,
les instal·lacions portuàries, i l’administració; i es conclou la competitivitat que tenen els
cinc ports catalans per a poder captar nous serveis TMCD.
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6 Conclusions
6.1 Actuacions i
recomanacions
generals

Les actuacions i recomanacions generals que s’haurien de tenir en compte per aconseguir
amb èxit els volums captats estimats en el document. Aquestes tenen a veure amb la
creació de les condicions propicies per al desenvolupament dels factors crítics d’èxit, i
es basen amb l’experiència acumulada del grup redactor i dels criteris de qualitat dels
serveis TMCD establerts per l’ens Puertos del Estado85, se’n classifiquen tres grups o
nivells:


Instal·lacions portuàries



Comercialització



Administració pública

Instal·lacions portuàries
En aquest grup es classifiquen tres tipus d’actuacions o recomanacions referents a les
instal·lacions portuàries dedicades al TMCD:


Infraestructures i equipaments



Operacions



Planificacions

Infraestructures i equipaments
En quan a infraestructures i equipaments destaquen les següents especificacions que els
ports catalans haurien de considerar per establir nous serveis TMCD:


Establir la terminal portuària en una zona preferentment segregada de la resta del
trànsit comercial



Situar la terminal pròxima als accessos portuaris i amb accessibilitat ràpida al viari
principal



Per donar servei a vaixells de 150 camions de càrrega és necessària una terminal
de entre 20.000 i 30.000 m2 86. Aquesta superfície es distribueix de la següent
manera: 60 % d’aparcament de plataformes i la resta per a vials, oficines, àrea de
maniobra i altres



Instal·lar una rampa Ro-Ro polivalent fixa de 25 metres d’amplada

85. Les Autopistes del Mar: Definició i establiment de criteris de qualitat de servei en el TMCD.
86. Font: Fast Ships in SSS, per Alfred J. Baird.
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Disposar d’una línia d’atracament de 220 metres de llargada i d’un calat mínim
de 7 metres



Col·locar una porta d’accés a la terminal de 30 metres d’amplada



Habilitar una bona senyalització (vertical i horitzontal) en els vials terrestres segons
el Reglament General de Circulació. Els espais d’aparcament hauran d’estar
senyalitzats i hauran de tenir les dimensions adequades per a l’estacionament dels
vehicles



Habilitar un control d’accés a l’entrada de les instal·lacions portuàries amb un
sistema d’informació que permeti una ràpida identificació dels vehicles usuaris del
servei TMCD. La terminal haurà de ser suficientment impermeable per dificultar i
impedir l’entrada a persones i vehicles no autoritzats



Disposar de serveis habituals: aigua, llum, telèfon, ràdio...; i xarxa de comunicacions
i fibra òptica per al sistema EDI

Operacions
Els serveis TMCD han de garantir una sèrie d’especificacions operacionals a nivell
d’instal·lacions portuàries:


Uns horaris amplis (servei en la terminal les 24 hores del dia) que possibilitin:


Accedir a les instal·lacions en hores de mínima congestió



Adequar-se a les exigències logístiques de la resta d’agents de la cadena



Serveis de estiba / desestiba competitius que compleixin els horaris previstos dels
vaixells



Serveis de manteniment i repostatge de vaixells



Agilitat en la tramitació documentaria, mitjançant:


Protocols duaners optimitzats i simplificats, segons normativa



Sistemes de comunicació EDI, etc



Personal preparat per donar el servei requerit.



Formació específica per aquests tipus de trànsits



Flexibilitat del personal que permeti adequar-se als horaris dels vaixells



Procediments i personal adequats al nivell de servei demandat



Prioritat i màxima qualitat del servei que assegurin el temps i puntualitat de les
sortides
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Planificacions
Els ports haurien de considerar en els seus plans estratègics l’establiment de línies
TMCD, per:


Analitzar i determinar la coherència d’inversions i actuacions de la planificació
portuària amb el desenvolupament del TMCD



Considerar la participació en propostes TMCD de la UE (Autopistes del Mar, etc)

De la mateixa manera, s’han d’engegar les relacions entre tots els agents del TMCD:


Mantenir connexions amb la resta d’agents interessats en la formació d’aquestes
cadenes



Investigar i conèixer els potencials col·laboradors per a la formació i explotació
d’aquestes cadenes:


Rerepaís: exportadors / operadors-transportistes



Avantpaís: naviliers / ports



Flexibilitat per a la formació de consorcis TMCD amb la resta d’agents



Compatibilitat entre desenvolupaments de sistemes de comunicació, infraestructurals,
propis i els de la resta d’agents interessats

Comercialització
Les recomanacions en aquest nivell es basen en propostes de productes TMCD que
permetin competir, a nivell de tarifes i servei, amb els altres modes terrestres en
competència:
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Oferta de rutes TMCD competitives enfront a altres modes terrestres, en temps,
costos i nivells de servei:


Que assegurin el transport porta-porta



En aquelles relacions identificades com a potencialment competitives



Amb freqüències elevades



Amb tarifes ajustades i sense fluctuacions



Amb sistemes de control i assegurament de la qualitat i fiabilitat del servei



Amb la possibilitat d’oferir serveis de navegació als camioners

Participar de forma activa en accions de difusió del TMCD:


Promogudes per la pròpia instal·lació portuària



Promogudes per altres agents o institucions: navilieres, AEPTMCD, etc.
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Administració pública
Les polítiques d’administració pública referents al desenvolupament del TMCD haurien
de girar cap a la promoció del TMCD com a mode intermodal, i cap a la constitució d’una
sèrie de condicionats favorables per al seu desenvolupament.
En quan a la consideració del TMCD com a mode intermodal a desenvolupar, destaquen
les següents recomanacions:




Incorporació del TMCD dins dels plans estratègics del transport del govern català,
amb actuacions concretes:


Infraestructurals



Promoció



Etc

Creació d’una sèrie d’eines per a l’anàlisi, coneixement i pressa de decisions en
relació al TMCD


L’observatori de costos del TMCD, que podria formar part d’un observatori més
complert del transport de mercaderies intermodal



Recull de dades estadístiques referents als serveis TMCD

Per altra banda, per aconseguir una base favorable per al desenvolupament del TMCD
a Catalunya, les polítiques de l’administració haurien d’anar encaminades a:


Afavorir la formació de consorcis entre agents per al desenvolupament i gestió
del TMCD



Difondre les característiques i avantatges del TMCD entre els agents implicats,
mitjançant actuacions concretes:







Guia per a l’adaptació del transport per carretera al transport marítim de curta
distància



Taula de treball permanent entre els ports comercials catalans (front portuari) i
els principals agents implicats en el transport de mercaderies (transportistes/
operadors logístics, carregadors i armadors)

Promocionar els contactes periòdics entre organismes i institucions interessades
en el desenvolupament del TMCD i participació en actuacions conjuntes:


DGPT



Cambra de Comerç



AEPTMCD

Compromís en la construcció de les infraestructures i equipament portuari, així com
les condicions operatives o de producte, competència de la pròpia administració,
d’acord amb l’anàlisi realitzada:


Noves terminals i accessos viaris
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Estabilitat en tarifes



Flexibilitat i formació de mà d’obra

Recolzament i suport als agents catalans en els seves connexions amb agents i
institucions d’altres països per a la creació de noves línies:


Participació d’operadors intermodals interessats en visites oficials del govern
català a països amb potencial de línies TMCD amb Catalunya



Accés a bases de dades d’operadors intermodals en altres països



Informació sobre la legislació de transport en aquells països
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6 Conclusions
6.2 Competitivitat
dels ports catalans
per captar nous
serveis TMCD

La seva competitivitat per la captació de serveis TMCD dels cinc ports catalans es
conclou a continuació:


El port de Barcelona posseeix uns importants avantatges competitives respecte
als altres quatre ports comercials catalans, per assumir els nous trànsits TMCD;
que es resumeixen a continuació:


A partir de l’any 2011 disposarà d’una terminal dedicada al TMCD, terminal en
zona preferentment segregada de la resta del trànsit comercial.



Dues terceres parts dels fluxos que, segons les previsions de l’estudi, captarà
el TMCD es generen o s’atrauen en el seu rerepaís més proper; i per tant, és
el port més competitiu en quan a la minimització dels costos de l’acarreig de
les mercaderies.



La majoria de transportistes s’estableixen en la regió metropolitana de Barcelona.



En l’entorn del port de Barcelona es concentren una sèrie d’infraestructures de
transport i parcs logístics, que li ofereixen una intermodalitat excel·lent.

El port de Barcelona i el seu entorn logístic

Font: Barcelona Centre Logístic



El port de Tarragona ofereix unes instal·lacions portuàries òptimes pel
desenvolupament de nous serveis TMCD, tot i que hauria de solucionar els greus
problemes de congestió en el seu viari d’accés. A més, el port es situa més pròxim
(que el port de Barcelona, el seu principal competidor segons el diagnòstic de les
instal·lacions per assumir trànsits TMCD) a les mercaderies amb origen o destinació
a la comunitat de Madrid, i per tant obté estalvis en els costos de transport de
l’acarreig.



El port de Vilanova i la Geltrú està situat geogràficament pròxim als principals
centres d’atracció o generació de la província de Barcelona, però les seves
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instal·lacions portuàries no permeten, en l’actualitat i segons la seva planificació
prevista, assumir trànsits TMCD.
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Els ports de Sant Carles de la Ràpita i de Palamós necessiten d’unes inversions
molt importants per poder atendre trànsits TMCD:


El port de Palamós necessita millorar l’accés viari que va des del port fins al seu
enllaç a l’AP-7 (congestionat sobretot en període estival.



El port de Sant Carles de la Ràpita necessita executar les obres d’ampliació
establertes en el seu pla especial, i millorar el calat. A més, aquest port és el
que es troba més allunyat dels centres productius de la província de Barcelona.

