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Addicionalment, afavoreix l’increment del volum de càrrega transportada mantenint uns
costos fixos reduïts, en el cas que s’enviï per via marítima només la plataforma,
separada del capçal tractor i sense acompanyament del conductor.

INTRODUCCIÓ

Des d’un punt de vista social, el TMCD permet reduir la congestió en determinats eixos
viaris, especialment els que travessen els Pirineus i ens connecten amb la resta
d’Europa, i contribueix a la reducció global de les emissions contaminants del sector del
transport. És, per tant, una alternativa lògica per absorbir part de la demanda de
transport intern a la Unió Europea. Amb aquest objectiu, la Comissió Europea i diversos
estats membre estan dissenyant i implantant una sèrie d’accions de promoció
–programa Marco Polo, autopistes del mar, ecobò italià…– que reforçaran encara més la
competitivitat del TMCD.
La Cambra de Comerç de Barcelona, a través de l’Estudi Llotja d’Infraestructures i
Territori, ha editat la present guia amb l’objectiu de poder contribuir al desenvolupament
del TMCD i a la millora general del transport, en un moment en el qual el transport s’ha
convertit en un dels pilars de competitivitat de les nostres empreses.

El transport marítim de curta distància (d’ara endavant, TMCD) és, per motius
econòmics i ambientals, una alternativa lògica per absorbir part de la demanda de
transport intern a la Unió Europea. Tanmateix, les característiques de les empreses
de transport, les seves dimensions, les seves necessitats financeres i la seva tradició
no són, de moment, les més adequades per desenvolupar-lo.
Llevat de casos realment excepcionals, el transport marítim no pot oferir per si sol
serveis de transport “porta a porta”, de manera que només pot ser una solució per
a un cert tram de l’itinerari i cal complementar-lo almenys amb dos trams més
de transport terrestre, en origen i destinació. La cadena de transport resultant,
maritimoterrestre, resulta molt més complexa, tant en la realització com en la
contractació.
En aquest sentit, és necessari que per desenvolupar-lo s’ofereixen eines de foment
i de divulgació del sistema, com la present guia, que té com a objectiu explicar les
raons per a la promoció del TMCD i assistir el sector del transport en els procediments
i tràmits relatius al seu ús.
La guia s’estructura en dos grans blocs, un bloc teòric i un altre de caràcter pràctic en
el qual, a més d’oferir una descripció dels costos i del flux documental necessari per
utilitzar el TMCD, s’hi analitzen diversos exemples concrets de cadenes de transport.
Cada bloc es divideix en capítols que tracten les diferents qüestions d’interès.
La major part dels apartats de cada capítol s’introdueixen mitjançant una pregunta
clau i es presenten de forma amena amb un gran nombre de taules i gràfics per
oferir al lector gran quantitat d’informació relativa a aspectes relacionats amb el
TMCD. Així mateix, per captar l’atenció del lector, s’hi han introduït una sèrie de
comentaris i aclariments que fan de la lectura de la guia un recorregut apassionant
pel món del transport intermodal i, en particular, del TMCD. Addicionalment, cada
apartat conté un resum final que ajuda a tenir una imatge global del seu contingut.

Miquel Valls Maseda
President de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
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LA TEORIA DEL TMCD

LA PRÀCTICA DEL TMCD

L’objectiu de la primera part de la guia és presentar al lector els conceptes bàsics
del TMCD i oferir una visió pràctica de com s’integra en la cadena intermodal;
s’estructura en tres capítols en els quals es desenvolupen els següents aspectes:

La segona part de la guia s’estructura en sis parts que, aquest cop, miren d’oferir una
visió dels aspectes més pràctics del TMCD. Pretén donar resposta a les preguntes que
els principals agents de la cadena del TMCD (transportistes, carregadors i transitaris)
podrien plantejar-se a l’hora d’utilitzar-lo.

· PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DEL TMCD. Aquest capítol mira d’il·lustrar
qüestions clau, com el concepte del TMCD a la Unió Europea, els diferents agents
i modes de transport que intervenen en la cadena del TMCD, les mercaderies que
transporta i la normativa aplicable.
· AVANTATGES I DESAVANTATGES DEL TMCD. Aquest capítol realitza un inventari
detallat dels diferents avantatges i desavantatges del TMCD. S’hi consideren factors
com la seguretat, la congestió de la xarxa viària, l’impacte mediambiental i els
condicionants físics i psicològics, entre d’altres. Tot plegat des d’una òptica
objectiva i intentant oferir una imatge clara i realista del TMCD en el marc del
transport intermodal.
· USUARIS ACTUALS I POTENCIALS DEL TMCD. En aquest capítol s’ofereix una visió
dels principals usuaris del TMCD alhora que es presenten els mercats del TMCD amb
més futur per als ports catalans gràcies a un model de cabotatge marítim molt viable:
ports de destinació propers, sense competència amb la carretera, embarcacions
ràpides de capacitat mitjana i una demanda en creixement.

Els capítols d’aquesta part són els que es descriuen tot seguit:
· SERVEIS DE TMCD ALS PORTS CATALANS. En aquest capítol s’indiquen les
característiques principals dels serveis de TMCD que operen actualment en els
dos grans ports comercials catalans, Barcelona i Tarragona. També s’hi indiquen
els webs de les entitats portuàries on es poden actualitzar les dades anteriors.
· TIPUS DE CONTRACTE I LEGISLACIÓ. Proporciona informació relativa a la
contractació dels serveis de TMCD i es presenta l’agent del navilier com a figura
fonamental per a la gestió del TMCD davant les administracions portuàries.
En aquest capítol s’introdueixen conceptes com el “noli marítim” i el “coneixement
d’embarcament”, i, finalment, es presenta un resum de la legislació específica
del TMCD.
· ESTRUCTURA DE TEMPS I COSTOS DEL TMCD. Realitza una anàlisi dels temps
i costos associats al TMCD. Com a punt de partida s’han pres els costos de
l’Observatori de Costos del Transport Terrestre de Mercaderies del Ministeri de
Foment i, per als costos associats al tram marítim, s’ha utilitzat la informació de
les companyies navilieres i de les entrevistes realitzades a diferents agents. L’anàlisi
té en compte tres cadenes logístiques diferents:
· Cadena logística 1. El conductor, el capçal tractor i el semiremolc realitzen
tot el trajecte per via terrestre.
· Cadena logística 2. El conductor, el capçal tractor i el semiremolc van units
durant tots els trams (terrestres i marítims) de la cadena de TMCD.
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· Cadena logística 3. El semiremolc és l’únic element que realitza el tram
marítim, sense conductor ni capçal tractor. Un transportista realitza el
carreteig en origen i un altre, el de destinació.
Per a cada una d’aquestes cadenes logístiques, es presenta una eina que permet
calcular el cost i el temps per a que l’usuari de la guia, superant les limitacions
relacionades amb les particularitats de cada recorregut, pugui obtenir una primera
estimació de l’estalvi que suposa el TMCD davant el transport de mercaderies per
carretera.
· DOCUMENTACIÓ I OPERATIVA. Descriu el flux documental del TMCD i els principals
condicionants per a la idònia planificació de la cadena del TMCD (reserva d’espai al
vaixell, lliurament de mercaderies i carreteigs terrestres, entre d’altres). També
ofereix un inventari amb les característiques específiques del transport de
mercaderies perilloses, mercaderies refrigerades i animals, amb l’objectiu d’ampliar
el ventall de possibilitats de transport de mercaderies que posseeix el TMCD.
· AJUTS ECONÒMICS DEL TMCD. Descriu els ajuts i subvencions que els diferents
agents de la cadena de TMCD poden obtenir gràcies a la utilització d’aquest servei.
· CAS PRÀCTIC. Finalment, l’últim capítol de la guia il·lustra, mitjançant un cas
pràctic, la competitivitat que pot oferir el TMCD a un transportista per carretera
que disposa d’una flota de camions determinada. S’hi valoren diverses cadenes
logístiques (algunes inclouen el TMCD) que el transportista pot oferir al carregador
per transportar les mercaderies d’un punt a un altre, i es comparen els costos i
els temps de cada una.
Com en el bloc teòric, tots els capítols van acompanyats de gràfics, taules i comentaris
que complementen el text i amplien el concepte i el marc del TMCD en totes les
seves facetes i possibilitats.
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