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0.- Objectius i estructura de BCL
 Barcelona‐Catalunya Centre Logístic (BCL) és una plataforma amb més de 100
socis representant de tots els subsectors de la logística amb un objectiu comú:
consolidar Catalunya com la gran plataforma logística del sud d’Europa.
 BCL concentra la seva tasca en potenciar la competitivitat del sistema logístic de
Catalunya, mitjançant una visió que parteix de la demanda per incidir en la
millora contínua dels serveis i les infraestructures logístiques
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0.- Objectius i estructura de BCL
 L’eix principal de BCL és l’impuls de la logística com a servei fonamental per a
l’activitat p
productiva i comercial de Catalunya
y i com a sector econòmic
consolidat i amb projecció de futur
 L’aposta
p
logística
g
de Catalunya
y es p
produeix en un entorn de forta competència
p
entre territoris per aflorar com a nodes competitius en la xarxa de l’economia
globalitzada i interconnectada. Les activitats logístiques i els transports són
activitats
ti it t indispensables
i di
bl all serveii del
d l creixement
i
t econòmic,
ò i per garantir
ti una
major competitivitat en costos i serveis, i la màxima obertura exterior de la
nostra estructura productiva.
 Consolidar aquests objectius requereix una posició activa orientada a la millora
constant dels factors q
que incideixen en la competitivitat
p
del sistema logístic,
g
amb especial atenció a les infraestructures i la seva gestió i complementarietat,
però també a d’altres factors que incideixen en la competitivitat de les
empreses (formació,
(formació regulació,
regulació R+D+i...).
R+D+i )
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0.- Objectius i estructura de BCL
Estructura instiitucional
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0.- Objectius i estructura de BCL
Funcionament executiu
Director General

Desenvolupament
Empresarial
(Cluster Management)

Àrea Tècnica

Comissions
Permanents

Comissions
Temporals

CT de Demanda

CT de Prestatàris de Serveis Logístics

CT de Gestió d’Infraestructures i Territori

CT de Formació,, R+D+i , Tecnologia
g i RSC
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Promoció Internacional
/ Comunicació

Transitaries

Catalunya (Lobby)

Operadors Logístics

Clients

1.- Enfocament i finalitat
Què és?

L’AL 2020 és un instrument de proposta i seguiment d’aquelles accions prioritàries
que s’han d’executar per garantir i potenciar la competitivitat del sistema logístic
català.
No es tracta d’un nou estudi sobre necessitats, sinó aprofitar els treballs realitzats i el
coneixement i visió dels socis de BCL i altres experts.

Quines
característiques
ha de tenir?



Pla d’accions amb una visió des de la demanda



Consensuat p
pels socis de BCL i p
per experts
p
externs



Focalitzat en la logística i la competitivitat industrial



Executiu i orientat a la concreció



Amb

una

visió

sistèmica

de

la

logística:

cadena

integral

subministrament, producció, postproducció, distribució,…


Més centrant en accions de gestió que en les infraestructures



Amb voluntat de seguiment del compliment de les accions



Objectiu comunicatiu (a l’administració, mitjans de comunicació,
sector, mercat, opinió pública,...)

Agenda Logística 2020

7

2.- Context i reptes

 Catalunya és un dels primers centres logístics del sud d’Europa: volum econòmic i de
mercaderies, nombre d’empreses , serveis i infraestructures i processos de formació i
R+D+i
 En el context de crisi, el sector logístic és un dels sectors que mostra major solidesa i
millor capacitat de creixement
 L’activitat logística és indispensable com a recurs per garantir una major competitivitat en
costos i serveis i la màxima obertura exterior de l’estructura productiva de Catalunya.
 En el marc de la globalització econòmica s’accentua la competència entre territoris
logístics per a la captació de noves inversions amb accions de millora competitiva dels seus
actius (serveis,
(serveis qualificació,
qualificació infraestructures,
infraestructures sòl,
sòl ...))
 Catalunya aposta per reforçar el seu pes com a motor econòmic del sud d’Europa en un
p
, necessàriament més gglobal i interconnectat.
entorn competitiu,
Agenda Logística 2020
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2.- Context i reptes
 Apareixen o es reforcen tendències en la implantació global de centres productius i en els
intercanvis comercials que generen processos de compensació de fluxos i de reorientació de la
localització dels nodes de decisió:
-

Apareixen nous actors asiàtics, especialment xinesos, que localitzen noves inversions a
Europa tant en activitats productives com en activitats de gestió de la cadena logística.
logística

-

Més enllà del seu rol productor, la regió xinesa accentua el seu comportament com a
mercat consumidor,, la q
qual cosa reforça
ç l’oportunitat
p
de la internacionalització i els fluxos
d’exportació

-

Alguns sectors catalans aposten per tornar a acostar els centres productius a l’entorn local
i als mercats domèstics, amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei i l’eficiència del
procés de la cadena de subministrament

-

La producció en petites sèries, la diversificació de productes i serveis i la costumització
dels acabats finals, així com la flexibilitat en la distribució ‐en contrast amb la rigidesa de la
planificació de les ggrans cadenes‐ s’erigeixen
p
g
com a noves variables d’avantatge
g
competitiva en que la logística té la clau de l’èxit.

Agenda Logística 2020

9

2.- Context i reptes

 Aquest context pot plantejar certs indicis de canvi en les funcionalitats dels pols
logístics globals que requereixen que Catalunya aposti per dues funcionalitats
-

ser plataforma d
d’assentament
assentament de les activitats logístico‐industrials
logístico industrials

-

ser porta d’entrada i sortida (import‐export) com a garant de serveis de qualitat
als
l sectors
t productius
d ti

 Per a fer front als reptes cal una posició activa orientada a la millora constant dels
f
factors
que incideixen
i id i
en la
l competitivitat
i i i del
d l sistema
i
l í i amb
logístic,
b especial
i l atenció
ió a
la gestió del sistema logístic i les infraestructures, però també a d’altres factors que
incideixen en la competitivitat de les empreses (formació, regulació, R
R+D+i...).
D i...).

Agenda Logística 2020

10

3.- Objectius i eixos estratègics
Objectius
1.

Potenciar la competitivitat i la internacionalització del sector industrial, productiu i comercial de
Catalunya en els seus processos productius i de comerç internacional.
internacional

2.

Afavorir la implantació de nova activitat industrial i logística ‐aprofitant els processos incipients de
redistribució gglobal de nodes logístico‐industrials‐
g
i fent competitius
p
els actius logístics
g
del territori.

3.

Impulsar Catalunya com a referència dels fluxos comercials (import i export) del sud d’Europa amb Àsia,
el Mediterrani i Llatinoamèrica.

4.

Consolidar Catalunya com la millor plataforma logística del sud d’Europa i del Mediterrani, mitjançant:
•
•
•
•

Implantació de centres de decisió, planificació i gestió de cadenes logístiques globals
Implantació d’activitats logístiques d’emmagatzematge i distribució al sud d’Europa per a grans
clients o operadors monoclient d’abast internacional
Atracció d’inversions en emmagatzematge i serveis de valor afegit per a tercers
Desenvolupament d’activitats complementàries: Formació, R+D+i, ...

5.

Crear les condicions per ser més competitius en costos, qualitat i abast dels serveis logístics.

6.

Desenvolupar un sistema logístic que compatibilitzi els criteris d’eficiència i competitivitat amb els
criteris de seguretat, sostenibilitat, eficiència energètica i responsabilitat social corporativa.
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3.- Objectius i eixos estratègics
Eixos estratègics
1.

Convertir Catalunya en referència europea de la logística de productes d’alt valor afegit i productes en
els quals Catalunya té capacitat i tradició (productes agroalimentaris, productes químics i
farmacèutics, productes siderúrgics, maquinària de precisió, automoció, tèxtil, ...).

2.

Facilitar els processos d’inversió en el sector logístic agilitzant els processos de tramitació i promovent
models de participació públic‐privat en la promoció, gestió i explotació de serveis i infraestructures
logístiques.

3.

Impulsar un model de transport basat en la comodalitat, en el qual cal potenciar el transport ferroviari
de mercaderies perquè pugui jugar el seu rol de competitivitat

4.

Optimitzar els processos de transport i distribució de la mercaderia fins el client final i el consumidor.

5.

Millorar l’accessibilitat als grans nodes logístics catalans (ports, aeroports, plataformes logístiques..).

6.

Fomentar la integració de les estructures i els processos de gestió d’infraestructures, àmbits
territorials funcionals i iniciatives privades de promoció de la logística

7.

Esdevenir un centre líder en formació i R+D+i en el Mediterrani i Llatinoamèrica.

8.

Fomentar la localització de centres de decisió, planificació i gestió de cadenes logístiques globals

9.

Difondre el coneixement i reconeixement de la logística com a sector estratègic per a Catalunya.

10 Fomentar
10.
F
t la
l qualificació,
lifi ió integració
i t
ió empresarial
i l i tecnificació
t ifi ió de
d les
l empreses del
d l sector
t logístic
l í ti
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4.- Accions prioritàries
Gestió
AG‐1. Consolidar els horaris de servei de la cadena logística cap a una oferta 24hx7.
AG‐2. Aprofundir en l’estratègia de qualitat, eficiència, eficàcia, simplicitat i transparència dels
serveis administratius i físics de la cadena logística .
AG‐3. Fomentar els corredors de transport de mercaderies (servei i explotació) via una acció
d’id tifi ió i promoció
d’identificació
ió amb
b col∙laboració
ll b
ió público‐privada.
úbli
i d
AG‐4. Desenvolupar les línies del pla d’acció per al sector del transport de mercaderies per
carretera que potenciï la integració empresarial, la professionalització del sector, la
cultura comercial, la incorporació
ó de tecnologies.
AG‐5. Promoure i donar suport als models de gestió amb participació público‐privada per a les
infraestructures logístiques i de transport sota criteris d’eficiència i rendibilitat.
AG‐6. Promoure un model de sòl que faciliti el desenvolupament i la integració dels usos
logístics.
AG‐7. Consolidar una xarxa de nodes logístics
í
competitius i jerarquitzats que respongui a un
model de plataformes intermodals orientat a la integració de tota la cadena logística i la
indústria.
AG‐8. Crear un sistema d’oferta formativa en el sector logístic que sigui referència a Europa i
líder a la regió mediterrània i Llatinoamèrica.
Agenda Logística 2020

4.- Accions prioritàries
Infraestructura
AI-9. Executar urgentment el pla d’accessos ferroviaris al Port de Barcelona en un calendari
coherent
h
t amb
b l’ampliació
l’
li ió de
d les
l noves terminals.
t
i l
AI-10. Augmentar la capacitat dels accessos viaris al Port de Barcelona, des del Corredor del
Llobregat i la Ronda Litoral.
AI-11. Ampliar la capacitat ferroviària del Port de Tarragona i connectar amb el corredor
internacional d’ample UIC.
AI 12 Ad
AI-12.
Adaptar
t les
l línies
lí i ferroviàries
f
ià i Castellbisbal
C t llbi b l – Tarragona
T
– Lleida
Ll id ‐ Zaragoza
Z
i Madrid
M d id ‐
Zaragoza per a la circulació de trens de 750 metres.
AI-13. Desenvolupar el corredor ferroviari del mediterrani prioritari per mercaderies
eliminant
li i
els
l colls
ll d’ampolla
d’
ll i adaptant
d
l vies
les
i a l’ample
l’
l UIC.
AI -14. Construir la B‐40 com a via d’alta capacitat d’interconnexió de corredors viaris.
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4.- Altres accions
Gestió
AG 15 Promoure sinèrgies i coordinació en la gestió dels grans nusos logístics (Ports de
AG-15.
Barcelona i Tarragona, aeroport, grans plataformes logístiques).
AG-16. Potenciar la integració dels agents, processos i cadenes logístiques.
AG-17. Potenciar
i accions
i
conjuntes
j
i coordinades
di d de
d promoció
ió i comercialització
i li
ió internacional
i
i
l
de la plataforma logística de Catalunya per captar inversions.
AG-18. Millorar la competitivitat del sector logístic català a través de la seva
internacionalització, especialització, redimensionament i innovació.
AG-19. Executar accions de desenvolupament, integració i implantació tecnològica al sector
logístic.
AG-20. Desenvolupar eines d’observació de la logística que permetin fer un seguiment
comparatiu dels principals factors de competitivitat.
AG-21. Definir i executar accions de sostenibilitat i eficiència energètica en el sector de la
logística i el transport de mercaderies amb l’objectiu de reduir la petjada ecològica
(carboni) en la cadena logística.
AG-22. Consolidar la R.S.C. aplicable a les empreses del sector logístic.
Agenda Logística 2020
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4.- Altres accions
Infraestructura

AI-23. Desenvolupar la ZAL del Port de Tarragona i el nou accés viari.
AI-24. Desenvolupar una xarxa d’aparcaments per a vehicles pesants.

Agenda Logística 2020
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ACCIONS PRIORITÀRIES - GESTIÓ
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ACCIONS PRIORITÀRIES - GESTIÓ
AG-1

Consolidar els horaris de servei de la cadena logística cap a una oferta
24hx7: terminals, serveis portuaris, serveis administratius,...

Accions
particulars

‐ Dur a terme l’anàlisi p
per q
quantificar / induir la demanda p
potencial.
‐ Anàlisi econòmica de l’acció (costos, temps de retorn, etc.) i recerca del

finançament necessari.
‐ Ampliació progressiva dels horaris del port i les altres infraestructures.
Justificació

Agenda Logística 2020

La projecció del sistema logístic
català per consolidar-se com a
plataforma
logística
global
necessita oferir serveis logístics
de màxima qualitat i flexibilitat. En
particular, la competitivitat de les
cadenes logístiques exigeixen la
màxima amplitud horària dels
serveis:
‐ Grans distribuïdors d’abast
supranacional
‐ Plataformes
logístico
industrials supranacionals
‐ Logística
L í ti industrial
i d t i l nacional
i
l

ACCIONS PRIORITÀRIES - GESTIÓ
AG-2

Aprofundir en l’estratègia de qualitat, eficiència, eficàcia, simplicitat i
transparència dels serveis administratius i físics de la cadena logística.

Accions
particulars

‐ Definir els indicadors relacionats amb la qualitat dels serveis de la cadena

Justificació

‐ En

Agenda Logística 2020

logística.
‐ Determinar els estàndards (valors dels indicadors) de qualitat que ha de tenir
el servei.
‐ Fer el seguiment anual dels principals resultats.
‐ Comunicar anualment els nivells de qualitat assolits.
línia amb els estàndards de
qualitat que ofereix la comunitat
logística del Nord d’Europa, és
necessari tendir per part de la
comunitat logística
g
catalana cap
p a una
major orientació al client, garantint-li
el
compliment
de
determinats
paràmetres relacionats amb la
fiabilitat,,
la
informació
i
la
transparència de les operacions.
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ACCIONS PRIORITÀRIES - GESTIÓ
AG-3

Fomentar els corredors de transport de mercaderies (servei i explotació)
via una acció d’identificació i promoció amb col·laboració público-privada.

Accions
particulars

‐ Crear un comité de rutes p
per corredors.
‐ Implantar models de col·laboració públic-privat que permetin el finançament i

suport públic en els primers anys de l’explotació.
‐ Corredors de transport ferroviari.
‐ Rutes de Short Sea Shipping.
pp g
‐ Rutes marítimes transoceàniques.
‐ Rutes aèries intercontinentals (integració/coordinació amb el Comitè de
rutes aèries existent).
‐ Trobar els mecanismes de finançament.
ç
Justificació

La connectivitat i els fluxos comercials i de transport són claus perquè Catalunya
esdevingui un node logístic de primer ordre. En ocasions es perden oportunitats
degut a una manca de massa crítica per iniciar un corredor de transport o bé es
produeixen disfuncions en l’encaix entre oferta i demanda. Convé, per tant,
fomentar aquestes relacions des d’una acció público-privada que identifiqui
demanda latent i potencial i que afavoreixi l’adequació de l’oferta de serveis.
L’impuls
L
impuls de noves rutes de transport de mercaderies potencia:
– La competitivitat i l’ampliació del mercat potencial del teixit productiu local.
– La projecció i el rol global de les infraestructures i els serveis logístics de
Catalunya
– L
L’atractiu
atractiu de Catalunya com a plataforma de distribució del Sud d
d’Europa
Europa.

Agenda Logística 2020
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ACCIONS PRIORITÀRIES - GESTIÓ
AG-4

Desenvolupar les línies del pla d’acció per al sector del transport de
mercaderies per carretera que potenciï la integració empresarial, la
professionalització del sector, la cultura comercial, la incorporació de
tecnologies.

Accions
particulars

‐ Vetllar pel compliment de les condicions necessàries per a l’exercici de

Justificació

‐ La Generalitat de Catalunya, a través del

l’activitat.
‐ Promoure accions que facilitin el desenvolupament de les iniciatives
empresarials.

Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, va redactar fa dos anys el pla
d’acció en relació al sector del transport de
mercaderies per carretera.

Nombre d’empleats per empresa

14

Holanda
França

9

Alemanya

9
8

Àustria

Agenda Logística 2020

‐ El desenvolupament de les línies d’acció

Dinamarca

del pla, potenciaria entre d’altres els
següent beneficis:
‐ La integració empresarial.
‐ La professionalització
f
del sector.
‐ La cultura comercial.
‐ La incorporació de noves tecnologies.

Catalunya

6
3
0

5

10

15
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ACCIONS PRIORITÀRIES - GESTIÓ
AG-5

Promoure models de gestió amb participació público-privada per a les
infraestructures logístiques i de transport sota criteris d’eficiència i
rendibilitat.

Accions
particulars

Definir models per a la promoció, gestió i explotació d’infraestructures logístiques
amb participació privada.
‐ Aparcaments i àrees de serveis de camions.
‐ Terminals ferroviàries.
‐ Línies ferroviàries.
‐ Aeroports (en el cas de l’Aeroport de Barcelona es requereix que el procés en marxa de
liberalització i descentralització permeti que l’estructura de gestió de l’aeroport pugui fixar
tarifes competitives i tenir marge per marcar estratègies comercials).

Justificació

‐ Les inversions en infraestructures logístiques han de prioritzar aquelles que es

justifiquen sota criteris de rendibilitat. La participació del sector privat,
beneficiat pel desenvolupament de les mateixes, clarifica l’escenari de
rendibilitat aportant,
rendibilitat,
aportant a més,
més els recursos necessaris en temps de restriccions
pressupostàries.
‐ L’oferta i qualitat dels serveis ha de ajustar-se, amb caràcter principal, als
requeriments dels seus usuaris. La gestió privada ha demostrat sovint ser un
bon sistema per tal d
d’assolir
assolir nivells òptims d
d’eficiència
eficiència i rendibilitat
‐ Les activitats logístiques requereixen flexibilitat i adaptació a client en
qüestions clau com els preus, els horaris i l’establiment de polítiques
comercials.
‐ En els processos d
d’inversió
inversió privada cal ser curosos amb ll’impacte
impacte sobre els
costos i els preus
Agenda Logística 2020
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ACCIONS PRIORITÀRIES - GESTIÓ
AG-6

Promoure un model de sòl que faciliti el desenvolupament i la integració
dels usos logístics

Accions
particulars

‐ Utilitzar els mecanismes de planificació urbanística per
•

generar reserves de sòl estratègiques per a usos logístics.

•

regular els usos del sòl per evitar incompatibilitats o limitacions a
ll’activitat
activitat logística de les grans infraestructures (ex.
(ex desenvolupament
urbanístic al costat de l’aeroport).

‐ Gestió integral d’unitats territorials funcionals logístiques (ex. Plataforma del

Delta, C.Z.F. o Entorn logístic
g
de Tarragona).
g
)
‐ Flexibilitzar i fer més àgils els processos de tramitació.
‐ Reduir les càrregues (cessions d’aprofitament i de sòl públic) en el procés de

gestió urbanística.
Justificació
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Perquè la plataforma logística de Catalunya sigui competitiva cal facilitar
els processos de creació d’oferta de sòl logístic executable a preu i
velocitat competitives.
p
Les p
principals
p
àrees logístiques
g q
de Catalunya
y
tenen preus superiors a l’oferta dels seus competidors territorials degut al
pes dels costos generats en el procés de gestió urbanística. D’altra
banda, els processos administratius per generar sòl, entorpeixen l’agilitat
que requereixen els inversors.
Finalment, la disposició d’usos del sòl no ha de laminar la funcionalitat de
les infraestructures logístiques. Cal vetllar per millorar la compatibilitat
amb la resta d’activitats.
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ACCIONS PRIORITÀRIES - GESTIÓ
AG-7

Consolidar una xarxa de nodes logístics competitius i jerarquitzats que
respongui a un model de plataformes intermodals orientat a la integració
de tota la cadena logística i la indústria.
Accions
particulars

Xarxa Bàsica de Mercaderies.
Font: Pla Estratègic d’Impuls del Transport Ferroviari de
Mercaderies

Justificació

‐ Consolidar un sistema de grans plataformes logístiques intermodals

que facilitin la integració dels agents de la cadena logística (prestataris
i usuaris).
‐ Desenvolupar una xarxa de terminals intermodals amb ll’objectiu
objectiu
d’incrementar la competitivitat del sector logístic a través de la
incorporació de nous sistemes i tecnologies de transport que donin
servei a les diferents tipologies de càrrega (caixa mòbil, TEU,
semirremolc, granel...).
‐ Promoure plataformes logístiques de suport a l’activitat portuària
(terminals de serveis de recolzament als ports, terminals comercials i
d desenvolupament
de
d
l
t del
d l hinterland).
hi t l d)

‐ La competitivitat del sistema logístic de Catalunya requereix una estructura de

g
les cadenes logístiques
g
i els centres
nodes intermodals que integrin
productius. En aquest context cal concebre les terminals intermodals com a
centres logístics amb capacitat per generar valor afegit al transport.
‐ El desenvolupament ha de coordinar, i integrar el màxim nombre d’agents, per

ttall de
d disminuir
di i i ell costt logístic
l í ti dels
d l usuaris
i i generar la
l possibilitat
ibilit t de
d
desenvolupar cadenes de transport més eficients.
Agenda Logística 2020
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ACCIONS PRIORITÀRIES - GESTIÓ
AG-8

Crear un sistema d’oferta formativa integral i integrada en el sector logístic
que sigui referència a Europa i líder a la regió mediterrània i
Llatinoamèrica.

Accions
particulars

‐ Avaluar la idoneïtat de desenvolupar un programa de formació logística amb títol de
‐
‐
‐

‐

‐
‐

Justificació

Grau universitari.
Coordinar les línies formatives existents en una oferta integral de formació logística.
Crear una xarxa de formació a nivell mediterrani amb lideratge a Barcelona
aprofitant la projecció del Secretariat de l’UpM .
Aprofitar el potencial de les escoles de negoci (IESE, ESADE,...), entitats de
logística (ICIL, CEL, Escola Europea de Short Sea Shipping...), universitats, per
crear perfils professionals en logística d’alta qualificació.
C
Crear
certificacions
tifi
i
oficials
fi i l per a operaris
i de
d manipulació
i l ió per a aquells
ll equips
i de
d
manutenció que no en tinguin, amb l’objectiu d’evitar els accidents i millorar la
professionalització.
Establir relacions de col·laboració estable amb les universitats internacionals de
referència.
referència
Potenciar els acords de col·laboració entre els centres de formació i els centres
tecnològics.

‐ La formació constitueix un actiu en dos sentits: vector clau en la competitivitat de

l’activitat logística, industrial i comercial i, d’altra banda, sector d’activitat que
contribueix a potenciar el lideratge de Catalunya en l’àmbit logístic
‐ Existeix una àmplia oferta formativa en l’àmbit logístic però manca coordinació entre
els diversos programes, i dels programes amb els centres de R+D+i. També cal un
procés continu d’identificació de necessitats de formació no cobertes. La formació
esdevé, a més, una bona eina per prestigiar la professió logística
Agenda Logística 2020
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ACCIONS PRIORITÀRIES - INFRAESTRUCTURA
AI-9

Accions
particulars

Executar urgentment el pla d’accessos ferroviaris al port de Barcelona en
un calendari coherent amb l’ampliació de les noves terminals(i
desenvolupar un pla de contingència per cobrir el període entre l’entrada
en funcionament de la terminal i els accessos ferroviaris)
‐ Nova anella ferroviària
‐ Terminal Intermodal ferroviària ZAL-Prat
‐ Terminal de contenidors i resta de connexió interior.

Justificació

‐ El cost estimat del total de la obra és d’uns 400 milions d’euros:
• Uns 70 milions corresponen al nou accés ferroviari.
• Uns 30 milions per les vies d'estacionament del bucle.
• Uns 200 milions a l’estació ferroviària de mercaderies.
‐ Tot i que els projectes constructius ja estan finalitzats, la restricció econòmica
del Ministeri de Foment indica que l’accés no estarà a temps en l’horitzó previst
i desitjable (2015). Caldrà doncs, desenvolupar una solució provisional
alternativa: desenvolupar un pla de contingència per cobrir el període entre
l’entrada en funcionament de la Terminal Catalunya (Hutchison) i els accessos
ferroviaris.
‐ Tal com assenyalen els darrers estudis (casa Àsia, Cambra de comerç...), la
posada en funcionament de l’accés ferroviari i la terminal intermodal del Prat
esdevé una actuació cabdal per la competitivitat (estalvi de costos i de
temps) del Port de Barcelona com a referent logístic del Sud d’Europa.

Agenda Logística 2020
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ACCIONS PRIORITÀRIES - INFRAESTRUCTURA
AI-10

Accions
particulars

Augmentar la capacitat dels accessos viaris al Port de Barcelona, des del
Corredor del Llobregat i la Ronda Litoral.
‐ Nou vial 2+2 exclusiu per ll’accés
accés viari Sud al Port de Barcelona des de ll’A
A-2.
2
‐ Ampliació de l’accés al Port de BCN mitjançant l’ampliació de la Ronda Litoral

entre Drassanes i la Zona Franca.
‐ Ampliació de la capacitat viària del Corredor del Llobregat. (Proposta

Barcelona Regional).
Justificació

‐ Actualment, el corredor del Llobregat suporta intensitats de trànsit
molt elevades: per ll’AP-2
AP 2 i ll’A-2,
A 2, al tram entre Martorell i Sant Boi
circulen entre 250.000 i 260.000 veh./dia, dels quals uns 40.000
són camions.
‐ El c
creixement
e e e t p
previst
e st de la
a de
demanda
a da de
del ttransport
a spo t de
mercaderies pel port de Barcelona no pot ser assumit per les
infraestructures de transport terrestre existents.
‐ El cost del nou vial d’accés és d’uns 90 milions d’euros;; el de
l’ampliació de l’accés Nord al Port i l’ampliació de la ronda uns
100 milions d’euros; i el de l’increment de capacitat de l’eix del
Llobregat dependrà de la solució que s’adopti.

Accessibilitat viària al Port de Barcelona.
Font: Autoritat portuària de Barcelona.

Agenda Logística 2020

‐ Les actuacions actualment estan en fase de projecte i es preveu
la gradual finalització de les obres en el període 2015-2020.
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ACCIONS PRIORITÀRIES - INFRAESTRUCTURA
AI-11

Accions
particulars

Ampliar la capacitat ferroviària del Port de Tarragona i connectar amb el
corredor internacional d’ample UIC.
‐ Connexió a la xarxa d
d’ample
ample UIC.
UIC
‐ Nova via exclusiva per mercaderies fins Constantí d’ample mixt.
Justificació

‐ Les darreres ampliacions (DPWorld) van en la línia
estratègica del Port de Tarragona de potenciar el
transport de contenidors. En aquest sentit, el
desenvolupament del transport ferroviari de
mercaderies ha de jugar un paper clau en
I-l’expansió del hinterland i foreland del port
‐ D’altra banda, la connexió ferroviària entre els
diversos ports permetrà establir línies de
col·laboració sinèrgica i consolidar massa crítica per
fer eficient l’explotació del servei ferroviari

Mapa de l’estudi
l estudi del corredor ferroviari mediterrani. Font: Ministeri de
Foment (INECO).

Agenda Logística 2020
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ACCIONS PRIORITÀRIES - INFRAESTRUCTURA
AI-12

Accions
particulars

Adaptar les línies ferroviàries Castellbisbal – Tarragona – Lleida - Zaragoza
i Madrid - Zaragoza per a la circulació de trens de 750 metres.
‐ Adaptar els apartadors.
apartadors
‐ Adaptar les terminals logístiques.
Justificació

Adequació dels corredors ferroviaris. Font: Adif (Setembre 2009).

Agenda Logística 2020

‐ La longitud dels trens és un dels elements
que incideix de forma decisiva en la
rendibilitat del transport ferroviari. El Pla
Estratègic d’Impuls del Transport Ferroviari
de Mercaderies a Espanya assenyala que el
corredor que pugui admetre trens de fins a
750 m de longitud tindrà una repercussió
directa en la reducció del 40% dels costos
d’explotació.
‐ Es constata que el producte TLE, com les
circulacions de 600 metres des del 2009 ha
ofert uns resultats destacables. Aquestes
composicions aconsegueixen transportar fins
al doble de mercaderia que els trens
estàndard, fet que permet costos més baixos.
És significatiu que aquest tipus de
circulacions s
s’hagin
hagin multiplicat per tres
respecte als de 2009.
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ACCIONS PRIORITÀRIES - INFRAESTRUCTURA
AI-13

Accions
particulars

Desenvolupar el corredor ferroviari del mediterrani prioritari per
mercaderies eliminant els colls d’ampolla i adaptant les vies a l’ample UIC.
‐ Tarragona
Tarragona- Castelló
‐ Tarragona - Castellbisbal
‐ Castellbisbal – Mollet
‐ Actuacions en el tram Mollet – Portbou

Justificació

‐ El corredor ferroviari mediterrani: és
una peça cabdal per a la connectivitat
territorial de llarg recorregut. En
aquest sentit, es constata que una de
les principals claus de l’èxit rau en
ll’eliminació
eliminació dels colls d
d’ampolla
ampolla per
tal d’aconseguir velocitats comercials
més atractives.

‐ Les actuacions passen per eliminar
els trams de via única, minimitzar els
trams de vies compartides amb
Mapa d’actuacions de
serveis de Rodalies i convertir el
l’estudi del corredor
ferroviari mediterrani.
corredor en ample UIC.
F
Font:
Ministeri
Mi i
id
de F
Foment.
Agenda Logística 2020
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ACCIONS PRIORITÀRIES - INFRAESTRUCTURA
AI-14

Accions
particulars
Justificació

Construir la B-40 com a via d’alta capacitat d’interconnexió de corredors
viaris.
‐ Primer fase: el tram Granollers – Terrassa i el tram Olesa – Viladecavalls
‐ Segona fase: el tram Sant Sadurní– Abrera

‐ La B-40 ha estat concebuda per a trencar aquesta radialitat i funcionar com un eix que
uneix els diferents sistemes urbans de la plana del Vallès.
Vallès Aquesta via té nombrosos
enllaços amb les rondes urbanes de cada sistema.
‐ El sistema viari català es caracteritza per una elevada radialitat al voltant de la Regió
Metropolitana de Barcelona, la qual cosa li confereix a aquesta zona una elevada
concentració d
d’infraestructures
infraestructures, però també una saturació d
d’aquestes
aquestes pel fet que
suportar a més a més del seu propi trànsit, el trànsit de pas.

Agenda Logística 2020
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ALTRES ACCIONS - GESTIÓ
AG-15

Accions
particulars

Promoure sinèrgies i coordinació en la gestió dels grans nusos logístics
(Ports de Barcelona i Tarragona, aeroport, grans plataformes logístiques).
‐
‐
‐
‐

Justificació

Coordinar les estratègies
g
i compartir
p
accions comercials.
Consolidació de càrregues per a rutes marítimes o ferroviàries.
Compartir serveis i infraestructures de suport.
Intercanvi de bones pràctiques.
‐ Els ports de Barcelona i Tarragona, separats menys de 100 km,

comparteixen àrees d'influència i infraestructures
estratègiques, com el corredor mediterrani.

terrestres

‐ Aquests nodes intermodals, claus pel teixit industrial i comercial de

Catalunya, requereixen d’una major capacitat de centralització de
fluxos i inversions logístiques amb la finalitat d’incrementar la seva
influència en ll’arc
arc Mediterrani,
Mediterrani en competència amb el front portuari
del Nord d’Europa o d’altres ports substitutius del Mediterrani.
‐ Per tal d’incrementar els nivells de servei dels seus usuaris, a més de

Front Mediterrani Català

mantenir una competència que permeti reduir costos,
costos cal aprofundir
en estratègies de cooperació que especialitzi i diferenciï les seves
ofertes, per sobre de transferir-les d’un a l’altre.
‐ L
L’objectiu
objectiu de facilitar la coordinació i integració de la gestió també pot

incloure altres
logístiques,…
Agenda Logística 2020
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ALTRES ACCIONS - GESTIÓ
AG-16
Accions
particulars

Potenciar la integració dels agents, processos i cadenes logístiques
‐ Introduir els mecanismes necessaris (normatius, TIC, ....) per tal d’augmentar

la integració de les operacions logístiques marítimes amb les operacions
logístiques terrestres, especialment les ferroviàries.
‐ Millorar les fórmules de partenariat entre els serveis portuaris, logístics i

administratius, i les empreses d’importació i d’exportació per a la promoció del
comerç internacional marítim.

Justificació

‐ Es troba a faltar una major integració entre les cadenes logístiques marítimes i

tterrestres.
t
El diferents
Els
dif
t agents
t de
d cada
d graó
ó de
d la
l cadena
d
t b ll de
treballen
d forma
f
seqüencial i manca una major col·laboració entre ells.
‐ Per tal de competir amb els ports del nord d’Europa, és necessari incrementar

la velocitat d’expedició
p
de la mercaderia als p
ports (p
(per exemple
p agilitzant
g
la
tramitació dels processos d’inspecció duaners i paraduaners).
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ALTRES ACCIONS - GESTIÓ
AG-17

Potenciar accions conjuntes i coordinades de promoció i comercialització
internacional de la plataforma logística de Catalunya, amb especialització
geogràfica i sectorial, per a captar inversions.

Accions
particulars

Identificar mercats i sectors/activitats interessants per atreure:
‐ Instal·lacions i serveis de carregadors o operadors monoclient per a gestió de
stocks i distribució peninsular o del sud d’Europa.
‐ Instal·lacions i serveis d’inversors en immobiliari logístic
g
per a tercers.
p
‐ Empreses de serveis complementaris al sector immobiliari-logístic (formació,
equips i tecnologia, R+D+i, ....).
Identificar organismes, entitats i plataformes de promoció exterior i promoure la
col·laboració per incorporar-hi l’estratègia de captar inversions logístiques

Justificació

‐ Catalunya aspira a consolidar-se com a la principal

concentració d’activitats logístiques
g q
del Sud
d’Europa. Ja parteix de una sòlida combinació
d’activitats logístiques i industrials, reforçades per la
seva posició geoestratègica en un context
d’increment dels fluxos comercials entre Europa
p i
Àsia, Amèrica del Sud i el Nord d’Àfrica.
‐ A Catalunya ja existeixen estructures i entitats que

treballen en l’àmbit de la p
promoció exterior. Cal
aprofitar les estructures existents per fomentar la
promoció de la plataforma logística de Catalunya
Agenda Logística 2020
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ALTRES ACCIONS - GESTIÓ
AG-18

Millorar la competitivitat del sector logístic català a través de la seva
internacionalització, especialització, redimensionament i innovació.

Accions
particulars

‐ Facilitar mecanismes de finançament i incentius fiscals orientats a la

modernització del sector i la incorporació de tecnologia
‐ Suport a la identificació i comercialització de nous serveis i oportunitats de
negoci
g
pels operadors
p
p
logístics.
g
‐ Foment de la integració empresarial del sector.
‐ Foment de la internacionalització
Justificació

‐ El sector de la logística i el transport a

Catalunya
C
l
té
é una contribució
ib ió directa
di
d l
del
2,4% sobre l’economia de Catalunya.
‐ Cal incentivar les estratègies orientades a

iincrementar
t
l competitivitat
la
titi it t i abast
b t del
d l
sector, mitjançant la modernització i
tecnificació de les seves activitats i
l’ampliació de l’oferta dels serveis, sota
una visió
i ió integral
i t
l de
d
serveis
i
(fí i
(físics,
documentals i telemàtics) relacionats amb la
distribució i la comercialització de les
mercaderies.

Agenda Logística 2020
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ALTRES ACCIONS - GESTIÓ
AG-19

Accions
particulars

Executar accions de desenvolupament,
tecnològica al sector logístic.

integració

i

implantació

‐ Fomentar la innovació com a estratègia competitiva dins de les empreses
‐
‐
‐
‐

logístiques.
Introduir mecanismes que facilitin la integració tecnològica al sector: contacte
entre proveidors i usuaris, finançament, coneixement de bones pràctiques,..
Impulsar borses de carregadors.
Promoure plataformes tecnològiques de serveis per a comunitats d’usuaris
(ex. Anella Logística per connectar les plataformes logístiques).
Integració de les iniciatives de serveis telemàtics existents.
‐ Amb una cadena de valor cada vegada amb costos més ajustats,

la competitivitat del sector logístic requereix d’estratègies, vies i
instruments per a innovar buscant avantatges competitives i
q
context,, la tecnologia
g i la seva aplicació
p
diferenciació. En aquest
s’erigeixen com una alternativa de futur que ha de potenciar el
sector davant un sistema logístic cada vegada més globalitzat.
‐ En aquesta globalització juga un paper clau la potenciació

J stificació
Justificació

Agenda Logística 2020

d’estructures
d’
t
t
col·laboratives
ll b
ti
d xarxa, ja
de
j que intensifiquen
i t
ifi
l
la
interacció i contacte entre els diferents agents de la cadena de
valor logística. És el cas de les solucions tecnològiques basades
en serveis telemàtics i les tecnologies de la informació i la
comunicació
comunicació.
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ALTRES ACCIONS - GESTIÓ
AG-20

Desenvolupar eines d’observació de la logística que permetin fer un
seguiment comparatiu dels principals factors de competitivitat.

Accions
particulars

‐ Necessitats de competitivitat
p
dels carregadors
g
i operadors.
p
‐ Factors de cost i qualitat del servei en la cadena logística.
‐ Benchmarkings europeus de preus de transport, preus logístics i influencia en

Observatori de la Logística

els elements de la cadena, modelització de les operacions i influència en els
preus dels components.
p
p
‐ Quantificació i característiques del transport de mercaderies intern a
Catalunya.
‐ Mapa d’estudis, borsa d’informació i mapa d’entitats.
Índex de costos del sector logístic

Justificació

120

115

110

105

100
1T 06 2T 06 3T 06 4T 06 1T 07 2T 07 3T 07 4T 07 1T 08 2T 08 3T 08 4T 08 1T 09 2T 09 3T 09 4T 09
(*)
Índex Global
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Índex de Personal

Índex de Magatzem

Índex de Transport

IPC

‐ Per a la planificació i gestió

del sistema logístic i donar
suport al teixit econòmic i
empresarial
p
calen eines q
que
permetin
identificar
les
necessitats logístiques fent
un seguiment del sector
sostingut
g en el temps.
p
‐ CIMALSA
i
altres
organismes tenen eines
d’observació.
Convé
integrar
g
els instruments i
orientar-los a la demanda

ALTRES ACCIONS - GESTIÓ
AG-21

Accions
particulars

Definir i executar accions de sostenibilitat i eficiència energètica en el
sector de la logística i el transport de mercaderies amb l’objectiu de reduir
la petjada ecològica en la cadena logística.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Eficiència en la gestió del transport i la mobilitat.
Eficiència energètica d’edificis.
Potenciació de les energies renovables.
Minimitzar l’impacte
p
sobre el territori.
Promoure sistemes de transport i vehicles energèticament eficients.
Establir les bases per a la creació del concepte de marca Barcelona Green
Logistics, com a signe distintiu d’una activitat desenvolupada sota criteris de
sostenibilitat ambiental.

Justificació

‐ Amb l’objectiu de contrarestar els efectes d’aquest canvi climàtic, la
comunitat internacional ha signat diversos convenis orientats a reduir les
emissions d’aquests gasos.
‐ D’altra banda, la dependència energètica del sector amb fonts derivades
del petroli el fan cada vegada més vulnerable a les fluctuacions dels seus
preus.
‐ L’evolució de la legislació deriva a posicions de major exigència i
responsabilitat en matèria d’impactes ambientals, accidentalitat i gestió
de les infraestructures (RSC). En aquest sentit, caldrà preparar el sector
per afrontar la internalització dels costos externs del sector així com
fer que la logística sigui ben percebuda pels agents externs.

Agenda Logística 2020
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ALTRES ACCIONS - GESTIÓ
AG-22

Consolidar la Responsabilitat Social Corporativa aplicable a les empreses
del sector logístic.

Accions
particulars

‐ Incorporació d
d’accions
accions de responsabilitat social corporativa en la gestió de les

empreses del sector.
‐ Desenvolupament d’un segell comú de RSC/RSE de les empreses logístiques
que les agrupi i identifiqui com a empreses del sector logístic català subjectes
al compliment d
d’un
un seguit de compromisos socials, econòmics i ambientals
que comparteixen. (*)
Justificació

‐ La responsabilitat social corporativa o empresarial (RSC/RSE)
esdevé una fulla de ruta que ha de guiar la gestió competitiva de
les empreses per a l’assoliment d’objectius que vinculin
l'activitat econòmica amb la societat i amb els agents públics
com els seus principals representants.
‐ Per altra banda, l’homogeneïtzació sota un mateix segell de la
RSC/RSE de les empreses del sistema logístic català que vulguin
adherir-s'hi, potenciarà el concepte d’una marca de “logística
catalana” responsable i respectuosa amb ll’entorn
catalana
entorn i la població.
població
‐ En un altre nivell, la interiorització de criteris de RSC i el segell
afavoriran la projecció internacional del sistema logístic català i
ser reconeguts a nivell internacional per uns patrons de qualitat
i excel·lència propis.

Agenda Logística 2020
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ALTRES ACCIONS - INFRAESTRUCTURA
AI-23
Accions
particulars

Desenvolupar una xarxa d’aparcaments per a vehicles pesants
‐ Xarxa d’aparcaments per a vehicles pesants.
Justificació

‐ Aproximadament tres quartes parts de les
mercaderies transportades a Europa per terra ho
fan carretera,, a l’Estat aquesta
q
xifra se situa p
prop
p
del 95%.
‐ Segons
la
Transported
Asset
Protection
Association,, els robatoris en àrees de servei han
causat pèrdues que s’estimen en més de 8.000
milions d’euros. Aquest fet esdevé un element que
devalua la competitivitat del transport de
mercaderies i crea una sensació d’inseguretat
g
entre transportistes i usuaris particulars.

Mapa de la xarxa d’aparcaments segurs emmarcades en el projecte
LABEL. Font: projecte LABEL.
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‐ Les àrees de servei desenvolupen un paper
fonamental en el descans dels transportistes,
p
,
sobretot en
els que fan rutes de llarg
recorregut. La qualitat d’aquestes instal•lacions és
un element clau per a aquest col•lectiu i per a la
seguretat
g
general a la xarxa de carreteres.
g
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AI-24
Accions
particulars

Desenvolupar la ZAL del Port de Tarragona i el nou accés viari
‐ Desenvolupament de la ZAL.
‐ Accés viari des de l’A-7.
l’A 7
Justificació

‐ El Port de Tarragona està sotmès a un
important procés de transformació i
remodelació d
remodelació,
d’acord
acord amb el seu Pla
Estratègic,
que
es
preveu
serà
especialment important en els propers
anys arribant a cotes pròximes als 1,5
milions de TEUS pels pròxims 10–15
10 15 anys.
anys
‐ Aquesta
crescuda
dels
tràfics,
especialment de contenidors, exigeix la
correcta
planificació
d’uns
d
uns
serveis
adequats que siguin suficients per absorbir
la creixent demanda.
‐ Les actuacions planificades permeten
millorar la gestió dels tràfics viaris als
accessos del port i asseguren, en cas que
s’executin, que l’escenari futur serà
assumible pel que fa a nivell de servei de
la infraestructura.

Agenda Logística 2020

5.- Propers passos
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Fase 2
Fase 1
• Presentació SIL

• Actualització
• Anàlisi de
compliment

L’agenda Logística 2020 ha d’esdevenir el document viu, de referència del sector
logístic de Catalunya pel què fa a la proposta i seguiment de les actuacions que
necessita la competitivitat logística, tant en infraestructures com en gestió.
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