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Cadena de subministrament (a l’empresa, les Operacions): 

És el procés que inclou totes les accions que intervenen en la producció, distribució, manipulació, 
emmagatzematge i comercialització d’un producte i dels seus components 

Logística: 

És la part de la cadena de subministrament encarregada de planificar, implementar i 
controlar de forma eficient i efectiva l’emmagatzematge i el flux directe i invers dels béns, 
serveis i tota la informació relacionada, entre el punt d’origen i el punt de consum, amb el 
propòsit de complir amb les expectatives del consumidor (Council of Logistics Management)

Transport de mercaderies: 

Constitueix el procés logístic pel qual es desplacen les mercaderies entre un punt 
d’origen i un punt de destinació, ja sigui de matèria primera o de producte acabat.

•Llarga distància

•Distribució capil·lar

1. Marc conceptual de la logística

Tres conceptes emparentats
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1. Marc conceptual de la logística
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 És defineix com la manipulació de béns i la realització de serveis 

sobre la mercaderia. 

 La requereixen tant per les activitats productives com per al 

consumidor final.

 Inclou diferents tipus d’activitats:

 El transport: disseny de rutes, proveïment /distribució de mercaderies.

 L’emmagatzematge : recepció, consolidació/desconsolidació de càrregues, 

preparació de comandes, etc.

 Serveis de valor afegit: personalització de productes, controls de qualitat, etc.

1. Marc conceptual de la logística

Logística i transport de mercaderies: Principals característiques
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Les operacions del sector no són només transport : 

Les que discorren per la xarxa

 Transport de llarg recorregut:

− Operacions prèvies a la distribució detallista.

− Vehicles de grans dimensions (pesants).

 Transport Capil·lar:

− Subministrament a la distribució detallista.

− Vehicles adaptats a les necessitats.

Les que es realitzen als nodes

− L’emmagatzematge.

− Activitats de valor afegit sobre la mercaderia.

− Intercanvi modal.

1. Marc conceptual de la logística

Logística i transport de mercaderies: Principals operacions
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Logística 
inversa Proveïdor

Emmagatzematge MP
Recepció de compres

Fabricació

Emmagatzematge
PA

Client
Plataforma de 
distribució

Punt de venda

TRANSPORT

TRANSPORT

TRANSPORT

TRANSPORT

TRANSPORT

TRANSPORT

Logística 
inversa Proveïdor

Emmagatzematge MP
Recepció de compres

Fabricació

Emmagatzematge
PA

Client
Plataforma de 
distribució

Punt de venda

TRANSPORT

TRANSPORT

TRANSPORT

TRANSPORT

TRANSPORT

TRANSPORT

Transport
Capil·lar

Transport
Llarg recorregut

Tipus de 
logística

Tipus de 
vehicle

Àmbit 
geogràfic Distàncies Tipus d’agents de la 

cadena

Llarg 
recorregut

Logística 
industrial Grans Interurbà

Distàncies llargues en 
àmbits nacionals i 
internacionals

Proveïdors de MP
Fabricants
Distribuïdors majoristes

Capil·lar Logística de 
consum

Mitjans o 
petits Urbà

Distàncies curtes en 
àmbits locals (ex. <50 
km)

Distribuïdors minoristes
Punts de venda

1. Marc conceptual de la logística

Les cadenes logístiques 
en termes genèrics 
inclouen 5 agents 
principals:

Proveïdor

Fabricant

Distribuïdor

Detallista

Consumidor
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La integració de les operacions del sector conforma les cadenes logístiques:

Logística de proveïment (curta o llarga distància)

 Logística de fabricació (curta o llarga distància)

 Logística de consum (curta distància)

Establiment minoristaPlataforma distribució
Transport

Fabricació Plataforma distribució
Transport

Proveïdor Emmagatzematge de MP
Recepció de compres Fabricació

TransportTransport

1. Marc conceptual de la logística

Logística i transport de mercaderies: Principals operacions
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1. Marc conceptual de la logística

Carregador Ag. Duanes

Aranzels

IVA
Comissió
Garantía

S.A.D.A

Gestió Agent

Transitari

Contractació i 
organització de la 

cadena completa de 
transport 

internacional:

Consignació i noli

Cont. Transport 
terrestre

Assegurança 
mercaderia i gestió

del transitari

Transport marTransport maríítimtim

Contractació de 
l’agent de duanes

Armador 
Naviliera

Estibador 
Terminalista

A.P

Gestió
Estibador

Moviment 
Horitzontal 
Inspecció

Passadís

Manipulació
Contenidor

T 3

Consignatari

Manipulació
Estibador o 

THC
Documentació

Serveis portuaris 
al vaixell

T 3
Gestión/Comisión

Noli

Inspecció
PIF
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Operador 
multimodal-
Transitari

Gestió de la cadena

Emmagatzematge i 
gestió logística

Assegurança 
mercaderia. Gestió

transitari

Carregador Empresa ferroviàriaAg. Aduanes Terminal

Tràmits 
administratius

Gestió Agent

Gestió
Terminal

Manipulació
Mercaderia

ADIF

Amortització o lloguer 
material mòbil

Tracció

Drets d’ocupació de 
via

Manipulacions i gestió
de terminal

Drets d’ocupació
de via (solc)

Gestió de l operador

Contractació serveis: 
aduanes, transport 
terrestre i ferroviari

Transport 
terrestre

Traginada 
(Acarreo)

1. Marc conceptual de la logística

Transport ferroviariTransport ferroviari
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Caregador Agent de 
càrrega (GSA)

Operador rampaCLASA

Manipulació
càrrega

Manipulació
rampa

Línea aèria

Noli i serveis

Operador 
multimodal -

Transitari

Organització de la 
cadena

Contractació del 
servei aeri

Transport terrestre
Assegurança de la 

mercaderia

Gestió del  transitari

Operador 
Handling

Gestió
centre 

càrrega

Manipulación 
carga

Manipulación 
rampa

Gestión Centro de 
carga aéreo

Preparació, 
manipulació, 

càrrega

Emmagatzematge

Gestió GSA

Agent 
Aduanes

Tràmits 
administ.

Gestió Agent

1. Marc conceptual de la logística

Transport aeriTransport aeri
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Carregador Agència de 
transports

Contractació
transport 

(autònom?)

Operador logístic

Contractació i 
organització de la 

cadena completa de 
transport

Cont. Transport 
terrestre

Assegurança 
mercaderia

Emmagatzematge i 
gestió mercaderia

Transportist
a

Costos 
explotació i 
amortització

vehicle

Distribució

1. Marc conceptual de la logística

Transport carreteraTransport carretera
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CARRETERA MARÍTIM FERROVIARI AERI

Punts 
forts

- Flexibilitat d’horaris.
- Rapidesa i fiabilitat del servei.
- Trajecte sense ruptures (porta a 

porta).
- Més facilitat per trobar càrrega de 

retorn.
- Gran nombre d’empreses que 

configuren una oferta mol variada.

- Menor cost del nòlit “flete”
per tona.

- Capacitat de transportar 
grans volums de càrrega.

- Una sostenibilitat més 
gran.

- Nombre d’empreses 
suficient per crear un marc 
competiu.

- Absència de congestió.

- Menor cost del nòlit (“flete”) per tona.
- Possibilitat de transportar grans volums de 

càrrega
- Una sostenibilitat més gran del mode
- Seguretat (no accidentalitat)

- Temps de trajecte 
molt reduït.

- Seguretat (no 
accidentalitat).

Punts 
febles

- Externalitats negatives
(ambientals, accidents, 
infraestructures).

- Moltes “petites empreses” amb 
serveis de poc valor afegit.

- Augment del cost operatiu degut 
a l’augment de regulació (reducció
de l’horari laboral, tacògraf digital, 
Directiva Europea sobre la 
qualificació i formació dels 
conductors)

- Problemes de congestió.

- Ruptura a la cadena 
(mancança de capil·laritat).

- Cost de l’operativa de 
càrrega i descàrrega al port.

- Menor fiabilitat.
- Limitacions en els horaris

- Ruptura a la cadena (mancança de capil·laritat).
- Cost de l’operativa de càrrega i descàrrega a la 

terminal.
- Menor fiabilitat.
- Mancança de liberalització del mercat 

d’operadors (monopoli de Renfe en procés de 
desaparèixer). 

- Rigidesa del servei (vagons complets, limitació
horaris).

- Elevats temps de trànsit.
- Servei condicionat al transport de passatgers.
- Dificultat per dur a terme càrrega de retorn.

- Externalitats 
negatives 
(elevades 
emissions de  
gasos i renou).

- Un cost més elevat 
de la càrrega.

- Volum de càrrega 
mol reduït.

- Servei condicionat 
al transport de 
passatgers.

La gran fiabilitat de la carretera, la seva flexibilitat i l’avantatge del servei porta a porta sense ruptures a un 
cost molt competitiu, són factors que expliquen el seu domini  del mercat.

1. Marc conceptual de la logística

AnAnààlisi comparativa dels modes de transportlisi comparativa dels modes de transport
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Interessos compartits, però la pràctica diària...

Agent Interessos compartits Però la pràctica diària...

Empresa 
carregadora Sistema de transport eficient:

Reduir el cost logístic 
(competitivitat de indústria i el 
sector logístic).

Minimitzar la congestió de les  
infraestructures.

Reduir la contaminació medi 
ambiental.

Maximitzar la fiabilitat del 
transport.

 Redueix el STOCK (JIT) (més 
desplaçaments/menor volum)

 Planifica el transport segons 
necessitats de producció.

Administració  Obliga a concertar els interessos i  
necessitats de cada agent.

Sector de la logística 
i el transport

 Obliga a fer viatges en buit.

 Utilitza l’hora punta.

 No afavoreix l’ús d’altres modes 
com el ferrocarril.

Establiment 
minorista

 Redueix superfície de magatzem en 
favor de la de venda. 

El sector de la logística i el transport de mercaderies

Genera ineficiències

1. Marc conceptual de la logística
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1. Marc conceptual de la logística

Les ineficiències deriven en:
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 Costos socials i ambientals del transport a Catalunya: 4.700 M€ (2001)

Font: Dades de l’estudi sobre el cost social i ambiental del transport de Catalunya (Generalitat de Catalunya)
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Les ineficiències deriven en:
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El marc general de la logística (1/2)

• Globalització
• Disminució d’estocs i concentració de magatzems
• Augment de la subcontractació de l’activitat logística
• Augment de la intermodalitat
• Concentració d’operadors
• Integració general de la cadena de subministrament
• Deslocalització de la producció
• Augment del nombre de tràfics de llarga distància
• Freqüències d’enviament superiors
• Concentració de fabricants i de les seves plantes productives
• Col·laboració entre els agents de la cadena
• Introducció de productes més sofisticats y de major valor afegit
• Disminució de la vida útil dels productes
• Disminució dels temps de rotació dels productes
• Augment del format contenedoritzat en la mercaderia 

 Augment del volum de 
transport

 Augment de la complexitat de 
les cadenes logístiques

 Augment de la importància del 
cost i del servei logístic a la 
cadena empresarial

 Augment de la necessitat
d’infraestructures logístiques 
nodals i lineals

 Augment dels impactes i 
costos externs

1. Marc conceptual de la logística

• Tendències més rellevants en la logística i el transport de mercaderies a nivell global
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2. Logística i transport de mercaderies a la UE

La logística global

Font: Organització Mundial del Comerç i Fons Monetari InternacionalFont: Organització Mundial del Comerç

Model de 
producció

local

Model de producció global
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2. Logística i transport de mercaderies a la UE

La logística global

Font: Organització Mundial del Comerç

Exportacions Importacions

 Exportacions Mundials: Àsia dobla la seva quota passant d’un 15% a un 30%

 Importacions: Àsia passa d’una quota del 15% al 25%
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2. Logística i transport de mercaderies a la UE

La logística global

 L’efecte del creixement d’Àsia es reflecteix a les principals infraestructures de transport

internacional, ports i aeroports.

DADES 2006
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2. Logística i transport de mercaderies a la UE

La logística global

DADES 2006

 L’efecte del creixement d’Àsia es reflecteix a les principals infraestructures de transport

internacional, ports i aeroports.
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2. Logística i transport de mercaderies a la UE

La logística global

Font: UNCTAD (Conferència de las Nacions Unides sobre 
comerç i desenvolupament)

Milions tones

TIPUS DE MERCADERIA PORTUÀRIA:

• Augment de la importància del contenidor com a unitat de transport intermodal.
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2. Logística i transport de mercaderies a la UE

La logística global
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2. Logística i transport de mercaderies a la UE

PIB/habitant de les regions d’Europa 
(en %, 100%=mitjana EU-25)

El centre de gravetat de l’activitat logística europea
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LLIBRE BLANC 2011 :
• Creació d’un Espai Únic Europeu: Cel Únic 

Europeu, Espai Ferroviari Europeu Únic i “Cinturó
Blau”. 

• Protecció del transport: consolidació del 
transport marítim i terrestre i millora de mètodes 
per als passatgers.

• Garantir mitjançant un marc un transport segur 
per al ciutadà europeu.

• Millorar la qualitat, accessibilitat i fiabilitat dels 
serveis de transports.

• Consolidació del conjunt global de drets dels 
passatgers

• Transport multimodal de mercaderies: flete 
electrònic

• Cap a una “visió zero” en la seguretat vial
• Foment d’un comportament més sostenible
• Elaboració d’un marc de finançament intel·ligent

Projectes prioritaris de la UE

• El 28 de març de 2011 es va publicar el nou Llibre Blanc del Transport com un full de ruta cap un espai únic 
europeu de transport: per una política de transports competitiva i sostenible

Xarxa transeuropea de transport

Política europea de transports

2. Logística i transport de mercaderies a la UE
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EU-27 Modal split for freight Transport

ROAD

SEA

RAIL

INLAND WATERWAYS

OIL PIPELINES

AIR

Source: Statistical Pocketbook (European Commission)

2. Logística i transport de mercaderies a la UE
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EU-27 Modal split for freight Transport (2009)

Source: Statistical Pocketbook (European Commission)

2. Logística i transport de mercaderies a la UE
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•El transport de mercaderies a Europa ha crescut més del 17% entre 1995 i 2009 (1,2% anual)

•El tràfic entre Àsia i Europa (10,9% anual en el període 2000-2004), i Àfrica i Europa (9,7% anual) creixen per sobre 
dels intercanvis comercials amb Amèrica del Nord i del Sud. (Font: OMC)

Creixement del transport de mercaderies

2. Logística i transport de mercaderies a la UE

Annual Growth Rates EU27

GDP at year 2000 prices and 
exchange rates

1995-2009 
p.a. 1,8% 2000-2009 

p.a. 1,3% 2008-2009 -4,2%

Passenger transport
1995-2009 

p.a. 1,4% 2000-2009 
p.a. 1,0% 2008-2009 -0,7%

pkm

Freight transport 1995-2009 
p.a. 1,2% 2000-2009 

p.a. 0,4% 2008-2009 -11,2%tkm
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Repartiment modal del transport de mercaderies

2. Logística i transport de mercaderies a la UE

Road Rail
Inland 
Water-
ways

Pipe-
lines Sea Air

1995 42,1  12,6  4,0  3,8  37,5  0,1  
1996 42,1  12,7  3,9  3,9  37,5  0,1  
1997 42,2  12,8  4,0  3,7  37,3  0,1  
1998 42,9  11,9  4,0  3,8  37,4  0,1  
1999 43,5  11,4  3,8  3,7  37,6  0,1  
2000 43,4  11,5  3,8  3,6  37,5  0,1  
2001 43,9  10,9  3,7  3,8  37,6  0,1  
2002 44,5  10,6  3,7  3,6  37,6  0,1  
2003 44,5  10,7  3,4  3,6  37,7  0,1  
2004 45,2  10,8  3,5  3,4  37,0  0,1  
2005 45,5  10,5  3,5  3,4  37,0  0,1  
2006 45,4  10,8  3,4  3,3  37,0  0,1  
2007 45,9  10,9  3,5  3,1  36,7  0,1  
2008 46,0  10,8  3,5  3,0  36,6  0,1  
2009 46,6  10,0  3,3  3,3  36,8  0,1  

Carretera FFCC Canals Canonada Marítim Aeri

Anual 1995-
2009 1,20% -1,21% -1,22% -0,58% 0,18% 0,14%
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Repartiment modal del transport terrestre

2. Logística i transport de mercaderies a la UE

Road Rail
Inland 
Water-
ways

Pipe-
lines

1995 67,4 20,2 6,4 6,0 

1996 67,4 20,3 6,2 6,2 

1997 67,3 20,4 6,4 5,9 

1998 68,5 19,0 6,4 6,1 

1999 69,8 18,2 6,1 5,9 

2000 69,6 18,5 6,1 5,8 

2001 70,5 17,5 6,0 6,0 

2002 71,4 17,1 5,9 5,7 

2003 71,6 17,3 5,4 5,7 

2004 71,8 17,2 5,6 5,4 

2005 72,3 16,7 5,6 5,5 

2006 72,1 17,2 5,4 5,3 

2007 72,5 17,2 5,5 4,8 

2008 72,6 17,1 5,5 4,8 

2009 73,8 15,8 5,2 5,2 
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Creixement del tràfic als passos transfronterers europeus

Evolució de la intensitat mitjana diària al pas de La 
Jonquera 

 
Font: Observatorio hispano-francés de Tráfico en los Pirineos, Ministerio de Fomento i Ministère de 

l’Equipement des Transports

Transport transpirinenc

2. Logística i transport de mercaderies a la UE
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Principals ports a Europa

Transport marítim a la UE

• Els ports nord-europeus tenen una dotació de superfície
portuària molt superiors al Port de Barcelona:

– Rotterdam: 10.500 hectàrees
– Hamburg: 3.500 hectàrees
– Anvers: 8.550 hectàrees
– Le Havre: 5.000 hectàrees
– Barcelona: 830 hectàrees

2. Logística i transport de mercaderies a la UE

Movimiento de mercancías en los principales puertos europeos
Miles de toneladas (Año 2006)

Fuente: EUROSTAT

0

100.000

200.000

300.000

400.000

R
ot

te
rd

am
An

tw
er

p
H

am
bu

rg
M

ar
se

ille
Le

 H
av

re
B

er
ge

n
G

rim
sb

y 
/ I

m
m

in
gh

am
 

Al
ge

ci
ra

s 
Am

st
er

da
m

 
Te

es
 &

 H
ar

tle
po

ol
 

Lo
nd

on
 

D
un

ke
rq

ue
 

Ta
ra

nt
o 

Tr
ie

st
e 

W
ilh

el
m

sh
av

en
 

C
on

st
an

ta
 

Ta
llin

n 
Va

le
nc

ia
 

G
en

ov
a 

So
ut

ha
m

pt
on

 
Br

em
er

ha
ve

n 
G

ot
eb

or
g 

B
ar

ce
lo

na
 

B
ilb

ao
 

M
ilf

or
d 

H
av

en
 

N
an

te
s 

Sa
in

t-N
az

ai
re

 
Li

ve
rp

oo
l 

Ze
eb

ru
gg

e 
Fo

rth
 

Ta
rra

go
na

 
Ve

ne
zi

a 



33

EL SISTEMA LOGÍSTICO ESPAÑOL:
Transporte aéreo

Fuente: Eurostat

Tràfic aeri a Espanya: 652.513 t (2010)

Movimiento de mercancías en los principales aeropuertos de Europa 
(toneladas). Año 2005
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Moviment de mercaderies als principals aeroports europeus (milers de tones). Any 2005
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2. Logística i transport de mercaderies a la UE
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Vols intercontinentals de les principals ciutats europees 
 Ciutat Hivern Estiu Total 

1 Londres 868 1.190 2.058 
2 París 560 576 1.136 
3 Frankfurt 494 533 1.027 
4 Amsterdam 421 252 673 
5 Madrid 168 201 369 
6 Zuric 156 164 320 
7 Milà 153 154 307 
8 Munic 151 155 306 
9 Roma 91 131 222 

10 Viena 85 103 188 
11 Manchester 80 102 182 
12 Brussel·les 54 58 112 
13 Dublín 50 90 140 
14 Estocolm 49 42 91 
15 Copenhaguen 48 71 119 
16 Dusseldorf 26 43 69 
17 Barcelona 12 37 49 

Font: IREA, dades 2006
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La manca d’una oferta 
competitiva en altres 
mitjans de transport fa 
que la carretera 
assumeixi tot el 
creixement del 
transport inclosos 
aquells trajectes que 
podrien ser realitzats 
per via marítima o 
ferroviària

Nota: Inclou trànsit estatal i internacional
Fonts: Aena, Renfe, Ministerio de Fomento y Puertos del Estado. (Datos en Millones de Toneladas)

Llibre Blanc del transport: Estrategia de la UE dirigida a potenciar el 
tràfic marítim de cabotatge (curta distància) i el mode ferroviari, de 
manera que tota la demanda prevista en el futur no sigui absorbida pel 
transport viari

3. Logística i transport de mercaderies a Espanya

Repartiment modal

69% 69% 66% 66% 67% 69% 71% 72% 74% 76% 76% 77% 77% 77% 78%
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EL SISTEMA LOGÍSTICO ESPAÑOL:
Distribución territorial

3. Logística i transport de mercaderies a Espanya

Activitat logística a Espanya

Fuente: Ministerio de Fomento

Empresas de transporte de mercancías en 
España

CC. AA. Nº empresas Ventas 
(M€) Cuota

Madrid 250 8.568 40,1%

Cataluña 372 4.337 20,3%

País Vasco 167 2.043 9,6%

C. Valenciana 248 1.830 8,6%

Andalucía 109 834 3,9%

Galicia 86 648 3,0%

C. la Mancha 27 576 2,7%

Canarias 47 453 2,1%

Aragón 49 418 2,0%

Resto 156 1.668 7,8%

Total 1.511 21.376

Fuente: Transporte XXI
Año 2006
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EL SISTEMA LOGÍSTICO ESPAÑOL:
Transporte ferroviario

Portbou 1.683.502,4
Madrid - Abroñigal 1.550.120,0
Barcelona - Morrot 1.365.062,7
Silla-Conte - Valencia 1.256.923,5
Hendaya 940.557,4
Constantina 584.048,6
Puerto de Bilbao 518.937,4
Vigo - Guixar 496.308,6
Granollers 480.970,7
San Roque 472.039,0

Transporte Combinado (ton, 2003)
Puerto de Tarragona 1.631.626,2
Samper 1.189.828,9
Sidmed en Sagunto 1.104.416,5
Irun cargas 1.094.196,0
Trasona 1.065.165,1
Castellbisbal 1.063.049,4
Puerto de Huelva 829.262,0
La Coruña - San Diego 801.645,3
Grisen 797.623,2
Cosmos (CDG) 724.689,7

Transporte de Graneles (ton, 2003)

Principals terminals de càrrega general i transport combinat

Font: Instiut Cerdà

Localització dels principals nusos

Font: RENFE

Tranporte de mercancías en ferrocarril + carretera O/D en España

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1980 1985 1990 1995 2000 2005

Ferrocarril
Carretera

3-2%
2005

Evolució del transport de mercaderies ferrocarril i carretera en fluxos O/D a 
Espanya

Transport ferroviari

3. Logística i transport de mercaderies a Espanya

Principals pols atractors de transport ferroviari:

Zona Fronterera 
Zones industrials
Zones de consum
Ports
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Mercancías transportadas por los puertos de interés general
2005 2006 2007 03 - 07

Granel líquido 146.505.453 148.805.108 150.360.526 3,5%
Granel sólido 113.974.078 113.450.097 116.887.377 4,6%
Mercancía General 166.874.083 185.026.412 200.642.888 9,7%
TOTAL 427.353.614 447.281.617 467.890.791 6,2%
Contenedores (T.) 113.338.280 125.784.323 139.300.847 10,8%
Contenedores (Teus) 11.057.042 12.044.417 13.318.526 10,2%

Fuente: Puertos del Estado

Barcelona (2009):
41.793.734 Tones
1.800.214  TEU

Valencia (2009):
57.507.523 Tones
3.653.890 TEU

Algeciras (2009):
64.203.256 Tones
3.043.268  TEU

Bilbao (2009):
31.604.448 Tones
443.464  TEU

Transport marítim

3. Logística i transport de mercaderies a Espanya
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621.741

371.666

993.407

Total autorizaciones de
vehículos

Tranporte ligero Transporte pesado

Criterio de segmentación: 
• Transporte ligero: capacidad de carga útil < 3,5 t 

• Transporte pesado: capacidad de carga útil > 3,5 t

2006

Transport per carretera

3. Logística i transport de mercaderies a Espanya
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• El 85% de las empresas del 
servicio privado se dedica al 
transporte ligero (distribución 
capilar) donde mantienen una cuota 
del 87% - internalizando su 
demanda de transporte.

• Existe un cierto potencial para el 
sector transportista público si las 
empresas de servicio privado 
externalizan esta demanda 

• No obstante, esta externalización 
no se ha producido, ni en número 
de empresas, ni en número de 
vehículos en los últimos años.

Fuente: Datos del ministerio de Fomento

Servicio Público: las empresas de transporte cuya actividad principal es el transporte de mercancías como 
servicio para otras empresas (llevado acabo por cuenta ajena). 

Servicio Privado: cualquier empresa cuya actividad principal no es el transporte, pero que cuenta con una flota 
propia de transportistas (internalización).

75% 74% 76% 75% 77% 76%

25% 26% 24% 25% 23% 24%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Número de empresas (en miles)

499 526 511 546 538

Servicio 
privado

Servicio 
público

520

Transport per carretera

3. Logística i transport de mercaderies a Espanya
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La facturación tiene un crecimiento importante –
mientras los precios están bajo presión

8,7 %

Fuente: Ministerio de Fomento, Instituto nacional de Estadística, Cinta de aduanas, elaboración propia

29.88328.248
25.26124.076

21.366

2000 2001 2002 2003 2004

Facturación (en millones EUR, servicio público)

62
71

63
73

68

2000 2001 2002 2003 2004

Precios: Facturación/tonelada transportada (EUR)

• La evolución de los precios 
no refleja el aumento de los 
costes de los transportistas, 
como p.ej. el carburante, los 
costes de personal, la 
inflación etc.

• Esto implica márgenes cada 
vez mas estrechos

Servicio público
Transport per carretera

3. Logística i transport de mercaderies a Espanya
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El transporte por carretera es un sector 
en el que existe un gran número de  petita 
i micro empresa …

65,7%

23,6%

9,1%
0,1%

1,6%

100% = 138.599 empresas 
de servicio público en España 2007

1 empleado

De 2 a 4

De 20 a 99
Más de 99

De 5 a 19

Fuente: INE (Encuesta Anual de Servicios, 2004)

Servicio público

Transport per carretera

3. Logística i transport de mercaderies a Espanya
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… aunque muestra una tendencia progresiva hacia 
un mayor tamaño empresarial

227219
200189

164

2000 2001 2002 2003 2004

Facturación por empresa (en millones EUR)

8,4 %
2,82,82,72,5

2,3

2000 2001 2002 2003 2004

5,1 %

Empleados por empresa (número)

• La productividad (facturación por empleado) sólo crece a una tasa del 3,3% 
anual en términos nominales, lo cual implica un modelo de negocio 
estancado y con una fuerte presión sobre los márgenes.

• En este contexto, las grandes empresas ganan peso en cuanto a facturación 
– ya que crecen a niveles superiores que las pequeñas. 

Servicio público

Fuente: INE (Encuesta Anual de Servicios, 2004)

Transport per carretera

3. Logística i transport de mercaderies a Espanya
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Dos grans temes a analitzar:

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 

LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES

INTRODUCCIÓ

MODE MARÍTIM

MODE VIARI MODE FERROVIARI

MODE AERI
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4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 

Catalunya, porta logística d’Europa, rol estratègic

– Alguns corredors crítics tendeixen al col·lapse: corredor Baix 
Llobregat, B-30, connexions amb els ports i pas fronterer

– Els Pirineus encara constitueixen una barrera física i psicològica 
que cal permeabilitzar

– El desenvolupament d’altres corredors europeus i el 
desplaçament del centre de gravetat cap a l’Europa de l’Est, 
infligeix un risc de debilitació de la capacitat d’atracció

LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES

• El pes econòmic de Catalunya en el context espanyol i europeu es suporta gràcies a la 
vocació industrial-comercial històrica de Catalunya, en la que el transport, les 
comunicacions i la logística han tingut un paper fonamental.

• La posició geoestratègica de Catalunya és un dels actius del creixement 
econòmic i logístic del país.

– Confluència dels corredors més importants de la Península i del sud d’Europa

– Connectivitat amb Europa pel corredor mediterrani nord 

– Dimensió marítima de Catalunya a través dels ports de Barcelona i Tarragona
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 En el període 2001 – 2007 aquesta xifra va créixer a 

un ritme del 6,7% anual.

 La crisi econòmica ha provocat una disminució d’un 

12% del transport de mercaderies durant el període 

2007-2009.

 Els diferents modes han presentat la següent 

evolució del volum mogut en el darrer any:

– Carretera: -15,6%

– Ferroviari: -19,5%

– Marítim: -12,2%

– Aeri: -13,8%

L’any 2008 el sistema logístic català va gestionar un total de 500 
milions de tones de mercaderia.

El PIB vers els modes de transport a Catalunya

Font: Elaboració pròpia (dades del Ministeri de Foment i Idescat)

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 

El sector logístic a Catalunya

LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES
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Volum de mercaderies:
 Any 2007: 540,4 Milions de Tones
 Any 2008: 500,2 Milions de Tones.

El tràfic intern perd quota degut a que és el que experimenta 
una major caiguda en el volum mogut.

Font: Elaboració pròpia (Dades del Ministeri de Foment, Renfe, FGC, Ports de l’Estat, Aena)  (Milions de tones)

Tipus de tràfic 2007 2008

Intern 57% 54%

Marítim 16% 17%

Amb la resta d’Espanya 15% 16%

De pas 7% 8%

Internacional terrestre 5% 5%

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 

El sector logístic a Catalunya

LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES
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4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 

El sector logístic a Catalunya

(*) no inclou el tràfic de pas.(*) no inclou el tràfic de pas.(*) no inclou el tràfic de pas.

Font:  Elaboració pròpia (Dades del Ministeri de Foment, Renfe, FGC, Ports de l’Estat, Aena)  (Milions de tones)
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El pes econòmic de la logística a l’economia s’ha mantingut constant 

en el període 2003-2007, al voltant del 2,7%.

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Idescat i Anuari estadístic de Caixa Catalunya

El sector logístic a Catalunya: pes econòmic del sector

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES
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La generació d’ocupació del sector logístic creix respecte la del 

sector industrial.

Font: Elaboració pròpia (Enquesta anual de serveis, Anuari estadístic de Caixa Catalunya)

En el darrer any analitzat (2008), el nombre d’empleats en el sector logístic s’ha reduït en un 

1,2% mentre que en el sector industrial ha caigut en un 1,8%.

El sector logístic a Catalunya: generador d’ocupació

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES
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Font: Elaboració pròpia (Dades del Ministeri de Foment, Renfe, FGC, Ports de l’Estat, Aena)

Quotes 2005 2006 2007 2008 2009

Unimodals 82,6 82,5 82,1 81,2 80,3

Intermodals 17,4 17,5 17,9 19,2 19,7

 Pèrdua de 1,2 punts percentuals de quota de 

les cadenes unimodals (carretera).

Les quotes unimodals són preponderants. En el darrer any, però, 
perden quota en favor de les intermodals que resisteixen millor a 
la caiguda de la demanda de transport.

El sector logístic a Catalunya: Unimodalitat vs intermodalitat

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES
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El mode viari a Catalunya

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES
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El mode viari a Catalunya

 L’impacte de la crisi econòmica en el sector del transport per carretera es fa patent amb una caiguda del 

16,1% en el volum mogut a Catalunya. Aquesta dada trenca la tendència de creixement sostingut experimentat en 

els darrers anys (del 5,7% anual entre 2004 i 2007)

 Els fluxos interns, que representen al voltant del 75% del que es mou per carretera a Catalunya, són els més 

afectats amb un descens del 13,9% respecte el 2008.

 El percentatge de desplaçaments en buit es especialment significatiu en els fluxos interns de Catalunya, 

trobant-se al voltant del 50%.

 El percentatge de vehicles pesants a les carreters catalanes tendeix a reduir-se, degut a que el increment de la 

resta de vehicles (especialment turismes) es superior.

 Les empreses catalanes tenen en mitjana de tres empleats per empresa. Aquesta dada es troba allunyada de la 

mitjana de la UE-12 i la UE-25 que és de 8 i 5 empleats per empresa respectivament.

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES
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Font: Elaboració pròpia (Dades del Ministeri de Foment)

57

 Els fluxos interns perden quota: Descens del 16,1% del volum mogut.

 Els intercanvis amb la resta d’Espanya  també ha estat acusada: Descens 

del 13,9% del volum mogut.

 Les tones internacionals disminueixen en un 14,9% desprès d’haver 

augmentat un 3% al 2008.

El mode viari a Catalunya: VOLUMS MOGUTS

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES
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 Els majors pols d’atracció i generació de fluxos de mercaderies amb Catalunya són les comunitats 
limítrofes: Aragó i el País Valencià.

 Les comunitats amb major activitat productora o de consum (Madrid, Andalusia i el País Basc) també
generen importants fluxos amb Catalunya.

Origen
Milers de Tones

El mode viari a Catalunya: VOLUMS MOGUTS

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES
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 El sector que més operacions genera és el de minerals i materials per la construcció.
 Gairebé la meitat de les operacions que es generen són en buit.

TOTAL %
Productes agrícoles i animals vius 1.657.852 3,5%
Productes alimentaris i farratges 3.240.621 6,9%
Combustibles minerals sòlids 52.591 0,1%
Productes petrolífers 742.608 1,6%
Minerals i residus per refondre 365.684 0,8%
Productes metal·lúrgics 663.287 1,4%
Minerals i materials per la construcció 10.704.244 22,6%
Adobs 565.084 1,2%
Productes químics 1.027.048 2,2%
Màquines, vehicles i objectes manufacturats 6.942.839 14,7%
Operacions en buit 21.199.307 45,0%
TOTAL 47.161.165 100,00%

Font: Ministeri de Foment (any 2008)

Nombre d’operacions de transport per tipus de mercaderia

Productes agrícoles i animals 
vius; 3,5%

Productes alimentaris i 
farratges; 6,9%

Combustibles minerals sòlids; 
0,1%

Productes petrolífers; 1,6%

Minerals i residus per refondre; 
0,8%

Productes metal·lúrgics; 1,4%

Minerals i materials per a la 
construcció; 22,7%

Adobs; 1,2%
Productes químics; 2,2%

Màquines, vehicles i altres 
objectes manufacturats; 14,7%

Operacions en buit; 45,0%

El mode viari a Catalunya: VOLUMS MOGUTS

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES
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Ha oscil·lat en els darrers anys al voltant del 44%. 

 Especialment rellevant en els desplaçaments interns (50%). 

 Per tràfics amb la resta de l’estat i internacionals es troba al voltant del 20%. 

Font: Elaboració pròpia (Dades del Ministeri de Foment)

60

El mode viari a Catalunya: % DE DESPLAÇAMENTS EN BUIT

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES
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Per primera vegada es produeix una caiguda d’un 8% en la IMD dels 

vehicles pesants. De fet, aquesta caiguda és propera a l’experimentada 

en el mateix any pel volum de tones viàries (-9,6%)

Font: Elaboració pròpia (Dades del mapa de tràfic del Ministeri de Foment)

61

El mode viari a Catalunya: % DE VEHICLES PESANTS

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES



62

25.200

11.877

0

10.000

20.000

30.000

Total Transport lleuger Transport pesant

Nombre d’empreses de servei públic (Any 2007)

13.323 64.762

45.671
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Nombre d’autoritzacions del servei públic (Any 2007)

19.091

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

 Les empreses de servei públic a Catalunya, es reparteixen en proporcions semblants entre el servei de 
transport lleuger i el de transport pesant.

 El 70% de les autoritzacions de servei públic serveixen al transport pesant.

 Es detecta una tendència a que les empreses de servei públic realitzin el transport pesant i les 
empreses de servei privat, internalitzin el transport capil·lar (vehicles lleugers)

El mode viari a Catalunya: ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES
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 A Catalunya, igual que al conjunt d’Espanya, la dimensió mitja de l’empresa de transport té
tendència a augmentar lleugerament. 

 No obstant, la situació encara es troba allunyada d’altres mercats Europeus.

Nombre de treballadors

Nota metodològica: S’entén com a sector del transport per carretera, el corresponent al CNAE 6024

Nombre de treballadors per empresaNombre d’empreses

El mode viari a Catalunya: ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
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El mode viari a Catalunya: ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 

Les empreses de transport de mercaderies per carretera de Catalunya 

tenen al voltant de tres empleats per empresa. 

Aquesta xifra es troba allunyada tant de la mitjana de l’UE-25 (5 empleats per 

empresa) com de l’UE-12 (8 empleats per empresa). 
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Nombre d’empleats per empresa a l’any 2007.    Font: Eurostat i Idescat
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 El creixement de la facturació per empresa confirma la tendència al creixement de la 
dimensió empresarial del sector. 

 L’evolució dels últims anys de la facturació per tona, no mostra l’augment dels costos de les 
empreses de transport (combustible, costos de personal, inflació). Ens trobem doncs, amb un 
sector on el marge cada cop és més reduït.

Nota metodològica: S’entén com a sector del transport per carretera, el corresponent al CNAE 6024

Facturació del sector (milers €)

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

2002 2003 2004 2005 2006

Font: Idescat

7,9 %

Font: Idescat
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El mode viari a Catalunya: ESTRUCTURA DE COSTOS
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 Busca d’economies d’escala.
 Inversions en capital fix i 

tecnologia (serveis valor afegit) 
 Expansió, globalització i 

aliances amb empreses 
d’altres països.

 Inversions en capital humà
(formació).

FACTORS CLAU D’ÈXIT

 Creixement de la demanda fins 
2007. Frenada el 2008 per la crisi.

 Demanda de serveis integrals.
 Falta d’oferta d’empreses amb 

dimensió competitiva.
 Lenta tendència a concentració. 
 Dificultat de traspassar la 

variació del cost del carburant als 
preus.

EVOLUCIÓ MACRO/COMPETITIVA

 Nova directiva de temps de 
treball.

 Directiva Europea sobre la 
qualificació i formació dels 
conductors.

 Tacògraf digital.
 Eurovinyeta: repercutir les  

externalitats.

ENTORN REGULADOR

 Creixents dificultats per a la petita empresa degut a les dificultats derivades de:
– La pujada del preu del petroli.
– La reducció de la jornada de treball efectiva.
– La creixent demanda dels carregadors de serveis d’alt valor afegit i d'àmbit internacional.
– Necessitats d’inversió en tecnologia.

 Augment dels preus del transport per carretera.

 Creació de forts grups empresarials a nivell internacional.

El mode viari a Catalunya: EL FUTUR DEL SECTOR
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El mode ferroviari a Catalunya
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 Estancament a la baixa de la quota ferroviària (inferior al 2%). 

 Creixement de la quota en els transports interns d’un 14%, amb  iniciatives com:
– El transport de components entre Seat Zona Franca i Seat Martorell por Cargometro

 El volum de tones mogudes per ferrocarril l’any 2009 (sense tenir en compte tràfic de pas) ha 
experimentat un descens del 19,8%. 

 Tendència cap a la racionalització de les circulacions: El nombre de circulacions regulars realitzades 
ha caigut un 19,4% en el darrer any, mentre que el volum mogut ho ha fet en un 2,3%.

 La puntualitat del mode ha caigut en el darrer any casi dos punts percentuals. El nombre d’arribades 
en hora ha passat de ser el 77% l’any 2005 al 83,4% el 2009.

 El retard mig de les circulacions impuntuals l’any 2009 ha estat de 3 hores, xifra 66 minuts inferior a 
la de l’any 2008.

El mode ferroviari a Catalunya

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
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Estancament a la baixa de la quota ferroviària per sota del 2%.

Manteniment de la quota en els tràfics Estatals.

Tendència creixent en els tràfics interns.

Tendència decreixent en els tràfics internacionals.

Font: Elaboració pròpia (Base de dades de Renfe i Ministeri de Foment)

El mode ferroviari a Catalunya: QUOTA DEL MODE FERROVIARI
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 Continua la racionalització de les circulacions: Descens del 19,4% del 

nombre de circulacions i del 2,3% del volum de tones.

 Augment de la puntualitat: 83,4% d’arribades en hora al 2009.

Font: Elaboració pròpia (Base de dades d’Adif)

El mode ferroviari a Catalunya: QUOTA DEL MODE FERROVIARI
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El mode marítim a Catalunya
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 Els ports de Barcelona i Tarragona van experimentar en el període 2004-2007 decreixements anuals 
del 8,6% i del 6,8% respectivament. L’any 2009, degut a la crisi econòmica s’ha produït un canvi de 
tendència que ha provocat:

 Un descens del 17,3% de les tones mogudes al Port de Barcelona.

 Un descens del 4,9% de les tones mogudes al Port de Tarragona.

 Es destacable, en el context econòmic actual, l’increment del 25% en els intercanvis marítims 
amb l’agrupació Resta d’Europa.

 Els tràfics amb Àsia, Resta d’Àfrica i Amèrica experimenten les majors caigudes en el volum 
mogut respecte el darrer any. (del 25,6%, del 38,5% i del 23,5% respectivament)

 Els nombre de TEUS moguts al Port de Tarragona experimenta al 2009 un augment passant d’un 
quota del 1,3 al 7,8%. El Port de Barcelona ha experimentat un descens de la taxa de 
contenerització de 7 punts.

 Les quotes modals d’accés als Ports experimenten canvis destacables: al Port de Barcelona la quota 
del mode ferroviari ha experimentat un augment de 8 dècimes mentre que al Port de Tarragona ha 
caigut 3 punts.

El mode marítim a Catalunya

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
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Font: Elaboració pròpia (Memòries Portuàries i Ports de l’Estat)

 Els fluxos amb Itàlia i França decreixen (15,5% en el darrer any), mentre que 

els fluxos amb la Resta d’Europa experimenten una tendència creixent
(27,2% en el darrer any)

 Els tràfics amb Àsia, Resta d’Àfrica i Amèrica són els que més noten les 

conseqüències de la crisi. (caigudes en el volum mogut el darrer any del 25,6%, 

del 38,5% i del 23,5% respectivament) 

El mode marítim a Catalunya: TRÀFIC PER REGIONS

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
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El volum TEUS mogut pel Port de Barcelona es redueix i pel Port 

de Tarragona augmenta en un 500,7%

Font: Elaboració pròpia (Memòries Portuàries i Ports de l’Estat)

 Port de Barcelona: Taxa del 42,2% (Previsió 2015: 3,9 milió de Teus)

 Port de Tarragona: Taxa del 7,8% (Previsió 2015: 1 milió de Teus)

El mode marítim a Catalunya: CONTENERITZACIÓ

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
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Font: Elaboració pròpia (Memòries Portuàries i Ports de l’Estat)

 Quota viaria estancada els darrers tres anys al voltant del 60%.

 Descens de la quota ferroviària: Mentre que l’any 2000 era del 7,4%, els 

darrers tres anys ha oscil·lat entre el 3% i el 4%.

El mode marítim a Catalunya: QUOTES MODALS D’ACCÉS ALS PORTS

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
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El mode aeri a Catalunya:

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
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 El mode aeri ha estat l’únic dels modes de transport que ha incrementat el volum mogut durant l’any 
2008. En concret el volum de tones, proper a les 104.000, representa un increment del 7,6% respecte el 
2007.

 Importància creixent dels tràfics d’intercanvi amb l’Àsia i el Pacífic, que representen un 15% del 
volum de mercaderia mogut a l’aeroport del Prat. (creixement anual del 330% els darrers 3 anys) 

 En el darrer any, el nombre de vols de càrrega pura s’han reduït en un 3,6%, situant-se al voltant dels 
9.300 vols anuals. Tanmateix també s’observa un increment de la capacitat dels avions de càrrega 
que operen a l’aeroport del Prat.

 La quota de mercaderia portada per avions de càrrega pura segueix creixent i assoleix el 40% del 
volum total. 

El mode aeri a Catalunya:

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
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 Augment de cinc punts percentuals de quota  respecte el darrer any 

dels tràfics amb Àsia i el Pacífic:  quota del 15% l’any  2008.

 Caiguda sostinguda de la quota dels fluxos de l’aeroport del Prat amb la 

resta d’Espanya: del 24% l’any 2005 al 13% l’any  2008.

Font: Elaboració pròpia (Departament d’estadística d’Aena)

El mode aeri a Catalunya: El tràfic aeri per regions
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 Creixement de la quota de mercaderia transportada en carregadors purs.

 Descens de la quota del camió aeri.

Font: Elaboració pròpia (Departament estadístic Aena i CLASA)
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Elements clau del Sistema Logístic Català (2/2)

• És i seguirà essent el principal mode de 
transport: mitjà econòmic, flexible i fiable

• Problemes de congestió i accessibilitat

• Necessitat de compatibilitzar la xarxa amb els 
viatgers

• Importància creixent de la logística urbana

VIARI

• Mode de transport que ha perdut quota

• Útil sobretot per a determinats sectors: siderúrgia, 
automoció, química, ...

• Deficiències infraestructurals però també de gestió

• Necessitat de compatibilitzar la xarxa amb les 
circulacions de viatgers (sobretot a Rodalies)

• Necessitat d’augmentar la xarxa i la capacitat de les 
terminals intermodals

• Coexistència de les xarxes UIC i ibèrica

• Necessitat urgent de millora de la connectivitat 
transfronterera i portuària

• Procés de canvis estructurals en el model de gestió

FERROVIARI

• Mode de transport clau perquè Catalunya sigui 
la Porta Sud d’Europa

• Sistema caracteritzat per la presència de dos 
ports importants: BCN (contenidors) i TGN 
(granels)

• El hinterland dels ports catalans es restringeix a 
l’àmbit metropolità i català (90% del volum)

• Grans inversions previstes que n’augmentaran 
la capacitat (69 Mtn a l’any 2015: x2)

• Necessitat de millorar l’accessibilitat terrestre i 
potenciar el ferrocarril

• Gran creixement dels tràfics Asiàtics

MARÍTIM

• Mode minoritari

• Manquen vols intercontinentals a l’aeroport de BCN

• Transport sobretot en bodega

AERI

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
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4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 

Dos grans temes a analitzar:

LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES

VIÀRIA

AÈRIA

FERROVIÀRIA PORTUÀRIA

SÒL LOGÍSTIC
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La infraestructura VIÀRIA : Situació actual

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES

Font: Pla d’Infraestructures del transport de Catalunya 2006 - 2026
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IMD de vehicles pesants (Any 2007)

Font: Mapa de tràfic del Ministeri de Foment

La infraestructura VIÀRIA : Situació actual

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
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Millorar l’accés als ports
– Accelerar l’execució de l’autovia d’accés al port de 

Barcelona

Millorar l’accessibilitat a l’àrea metropolitana:
– Desenvolupar les accions de millora general de la 

mobilitat metropolitana
Millorar la capil·laritat del territori

– Xarxa local

– Accessos als polígons i nusos logístics

– Senyalització de la xarxa

Millorar la connexió nord sud i de mallat del territori
– Connexió Tarragona-Montblanc-Tarrega/Cervera i 

Amposta – Lleida per donar accessibilitat a les àrees 
interiors on es preveu el desenvolupament de noves 
activitats (entre elles algunes plataformes logístiques)
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Tàrrega
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El Vendrell
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LLEGENDA

Altres corredors
Autovia lliure de peatge
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AP-7

C-32
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Eix Transversal

Montblanc

Millora mobilitat 
metropolitana

Port de Barcelona

Noves actuacions

C-16

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 

La infraestructura VIÀRIA : el futur de la xarxa viària interior
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Corredor mediterrani:

– Descongestió del corredor mediterrani. Execució del 
3er carril a l’autopista AP7 sud i nord en els terminis 
previstos 

– Convertir en autovia la A2 nord i la N-340

Millora de la connectivitat transversal:

– Executar el desdoblament de l’eix transversal, per 
donar fluïdesa i reduir accidentalitat en una via que 
s’ha convertit en itinerari de vehicles pesants

– generar alternatives als trànsits de pas (debat 4t 
cinturó vs millora de la xarxa local)
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4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
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Red ferroviaria actual

La Pobla
de Segur

Lleida

Aeroport Barcelona

Girona

Vic

Manresa

IgualadaCervera

Reus

Tortosa

Amposta

Tarragona

Sant Vicenç de Calders

Blanes

Mollerussa
Tàrrega

Port Tarragona

Maçanet

Vilafranca

Ripoll

Puigcerdà

Badalona

Valls
La Plana P.

Port Barcelona

Vilanova

MataróTerrassa

Sabadell
Granollers

Ample ibèric (1.668 mm)
LLEGENDA

Ample UIC existent (1.435 mm)

La GarrigaSúria
Sallent
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Constantí

Balaguer

Figueres

St. Celoni

E. França

FGC

Calaf

Ample UIC en construcció (1.435 mm)

Arenys

Ample ibèric via única (1.668 mm)

Font: Elaboració pròpia

• Catalunya té una xarxa de ferrocarril de  1.682 Km.:
– RENFE en gestiona 1.411 Km. (84%)
– FGC, 271 km.

• L’any 2005 es van moure 9,3 MT. per ferrocarril:

– FGC va moure 0,57 MT. entre sal i potassa. (línia del 
Llobregat; ara amb COMSA es transporten cotxes de 
la SEAT fins al Port)

– RENFE: va moure 8,6 MT.

• La xarxa està dedicada principalment al transport de
viatgers. 

Mercaderies per ferrocarril (tones)

Origen i destí dins de Catalunya
Dins província 193.059

1.321.622
Entre províncies 1.128.563

Catalunya – Península
C. Mediterrani 160.168

3.083.728
C. Interior 2.923.560

Península – Catalunya
C. Mediterrani 406.256

1.915.385
C. Interior 1.509.129

Tràfic internacional de pas 1.012.863
Catalunya – Estranger 435.930
Estranger – Catalunya 885.070

TOTAL 8.654.598

Tràfic intern 
CAT

CAT- 
Península

CAT 
Internacional

Quota ferroviària 0,8% 7,4% 4,4%

La infraestructura FERROVIÀRIA:

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
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• Malgrat que ja existeix un marc normatiu i de planificació: no 
poden endarrerir-se més les inversions i la gestió per fer 
competitiu el transport ferroviari:

– Agilitzar la connectivitat externa del sistema 
logístic (a través dels ports i dels passos fronterers)

– Resoldre els colls d’ampolla i les disfuncions
operatives de la xarxa 

– Eliminar les incerteses dels nous operadors i 
generar confiança en els carregadors
(particularment en relació als grans complexos 
industrials: SEAT, NISSAN, Solvay, CELSA, 
Gonvarri, etc.)

• El transport ferroviari ha anat perdent quota de mercat 
(2000 a 2005: 2,5 a 1,9 %). 

2005

carretera
79,4%

ferrocarril
1,9%

marítim
18,7%

aeri
0,02%

2000

carretera
76,7%

ferrocarril
2,5%

marítim
20,8%

aeri
0,03%

Repartiment modal del tràfic de mercaderies

La infraestructura FERROVIÀRIA:

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
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• El tràfic internacional s’ha vist històricament perjudicat per 
diferències operatives com:

– La necessitat de canviar d’ample de via a la frontera per passar 
de l’ample ibèric (1.668 mm.) a l’ample europeu (1.465 mm.).

– El canvi de tensió de la xarxa elèctrica de subministrament.

– Diferències senyalització

– Homologació conductors

• Portbou i Cerbère concentren tots els tràfics internacionals i de pas 
de Catalunya:

– A Portbou es realitza el canvi d’ample de vies per transvasament 
de càrrega.

– A Cerbère, Transfesa realitza el canvi d’eixos. 

• Per salvar el coll d’ampolla fronterer, algunes empreses realitzen el 
tram francès en ferrocarril i el tram català per carretera, fent que 
sigui la terminal ferroviària amb més moviment ,165.000 TEUS moguts 
el 2005

TRÀFICS FERROVIARIS INTERNACIONALS

PORTBOU Font: Hipermapa. Escala 1/8.000

La infraestructura FERROVIÀRIA:

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
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Nota: Les dades del transport per canonada de l’any 2000 al Port de Tarragona, són una estimació en base a dades de Ports de l’Estat per tal de que siguin comparables amb el canvi de mètode de recompte 
d’aquesta dada  aplicat a partir de l’any 2004.
Font: Elaboració pròpia

PORT DE TARRAGONA PORT DE BARCELONA

• Al port de Barcelona hi ha dues terminals (Barcelona-Morrot i Barcelona-Port), que l’any 2005 van moure 
conjuntament més de 150.000 TEUS. L’any 2007 aquestes dues terminals han mogut 120.000 TEUS.

• La quota ferroviària actual del transport terrestre dels ports catalans demostra la necessitat de desenvolupar 

el transport ferroviari.

• El cas del port de Barcelona, la quota ferroviària actual és del 2% (3% si comptem només carretera i 

ferrocarril)

TRÀFICS FERROVIARIS PORTUARIS
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%FFCC
Hamburg 29%
Anvers 16%
Rotterdam 14%

Font: Institut Cerdà, Corredor ferroviario entre el Puerto de 
Barcelona y Europa, Port de Barcelona

Quota modal del ferrocarril als principals ports 
nord-europeus

• Les previsions de creixement del port de Barcelona passen per augmentar la capacitat
d’entrada i sortida de mercaderies del port, recolzant-se especialment en el tren. 

• L’ampliació portarà a doblar el volum de mercaderies actual (de 2,3 milions de TEUS 
moguts el 2005 fins a 5 milions de TEUS de capacitat)

• Al més l’aspiració estratègica d’ampliar el hinterland peninsular i europeu del Port, passa, 
inexorablement, per la connectivitat ferroviària amb aquests mercats.

• Si prenem com a referència el nivell de transport ferroviari als ports europeus amb major 
fortalesa, s’observa la importància de les connexions ferroviàries.

TRÀFICS FERROVIARIS PORTUARIS

La infraestructura FERROVIÀRIA:
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• Priorització del servei de passatgers.
• Lent procés de liberalització.
• Falta de competitivitat en la relació cost – servei 
• Manca d’operadors especialitzats.

Gestió

• Falta de cobertura de la Xarxa i dèficits de manteniment.
• Mixtura d’usos de la xarxa (manca d’especialització).
• Reduït nombre de vies d’apartador.
• Diferències operatives amb Europa.

Infraestructura

SISTEMA 
FERROVIARI

• Horaris reduïts.
• Falta de productivitat.
• Grans puntes de treball concentrades a certes hores, fet 

que produeix saturació.

Gestió

• Dèficit de terminals (manca de cobertura del territori).
• Manca d’espai a la terminal pel dipòsit de contenidors.
• Falta d’integració de terminals en zones industrials.
• Falta d’integració amb la xarxa viària.
• Reduïda longitud de les vies per fer composicions.
• Insuficiència en nombre d’equips de manipulació (grues).

Infraestructura

TERMINALS

• Priorització del servei de passatgers.
• Lent procés de liberalització.
• Falta de competitivitat en la relació cost – servei 
• Manca d’operadors especialitzats.

Gestió

• Falta de cobertura de la Xarxa i dèficits de manteniment.
• Mixtura d’usos de la xarxa (manca d’especialització).
• Reduït nombre de vies d’apartador.
• Diferències operatives amb Europa.

Infraestructura

SISTEMA 
FERROVIARI

• Horaris reduïts.
• Falta de productivitat.
• Grans puntes de treball concentrades a certes hores, fet 

que produeix saturació.

Gestió

• Dèficit de terminals (manca de cobertura del territori).
• Manca d’espai a la terminal pel dipòsit de contenidors.
• Falta d’integració de terminals en zones industrials.
• Falta d’integració amb la xarxa viària.
• Reduïda longitud de les vies per fer composicions.
• Insuficiència en nombre d’equips de manipulació (grues).

Infraestructura

TERMINALS

La infraestructura FERROVIÀRIA:
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Corredor mediterrani:

– Vetllar pel compliment dels terminis, per la funcionalitat mixta (passatgers-
mercaderies) i per la funcionalitat operativa a la frontera, de la línia TGV 
fins a la frontera

– Garantir l’execució en UIC del tram Castellbisbal - Mollet

– Dotar de major capacitat el tram entre Vilafranca i Castellbisbal, primer 
tram que es col·lapsarà una vegada entri en funcionament la nova xarxa

– Resoldre colls d’ampolla de la xarxa: nusos de Castellbisbal i Mollet, 
apartadors de línia, interoperabilitat fronterera

– Desenvolupar la connexió entre Tarragona i Castelló

– Participar institucionalment en els debats públics francesos sobre les 
infraestructures ferroviàries del corredor del Roine i corredor 
mediterrani (actuacions entre Perpinyà i Nimes)

– Treballar a llarg termini per disposar d’una línia ferroviària dedicada a les 
mercaderies amb ample internacional

Connexió dels ports:

– Vetllar per l’execució del corredor entre Castellbisbal i Can Tunis amb 3 
rails

– Accelerar el projecte de connexió ferroviària entre Can Tunis i el Port de 
Barcelona

La Pobla
de Segur

Lleida

Aeroport Barcelona

Girona

Vic

Manresa

IgualadaCervera

Reus

Tortosa

Amposta

Tarragona
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Tàrrega

Port Tarragona

Maçanet
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Sabadell
Granollers
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4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 

La infraestructura FERROVIÀRIA: el futur de la connectivitat  ferroviària externa
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• Coherentment a les inversions portuàries que s’han de dur a terme el 
sistema requereix:

– Garantia de la capacitat dels accessos viaris i ferroviaris

– Connectivitat ferroviària amb el hinterland peninsular i europeu

– Dotació de sòl logístic complementari per a l’activitat portuària

– Millora contínua de la qualitat de determinats serveis portuaris: estiba, 
transport terrestre, inspecció, etc.

• El sistema logístic de Catalunya basa la seva fortalesa i singularitat en 
l’existència de dos ports d’abast global: Barcelona i Tarragona. 

• El mode marítim (60% dels tràfics internacionals) és el mode que ha de 
garantir la competitivitat de Catalunya en el marc de la globalització de 
l’economia, i requereix, per tant, el ple desenvolupament.

° El Pla Director del Port de Barcelona (1997-2011): inversió de 1.800 M€

° El Pla Director del Port de Tarragona (2000-2014): inversió de 750 M€

• El port de Barcelona gestiona l’ 11% de totes les mercaderies que es mouen a 
Catalunya (inclòs trànsit intern) i un 40% de totes les mercaderies que entren i surten 
del país

viari
38,99%

ferroviari
1,36%

marítim
59,59%

aeri
0,07%

elaboració pròpia, dades 2005

Repartició de modal de tràfics internacionals 
(tones transportades)

Futura plataforma logística del Delta del Llobregat

elaboració pròpia, dades 2005

La infraestructura PORTUÀRIA:

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
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ELS FLUXOS DE MERCADERIES
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• El Port de Barcelona amplia la seva capacitat de contenidors fins a més de 5 Milions de TEUS/any mitjançant 
dues grans operacions:

– Construcció i explotació de la terminal de Moll Prat
– Inversió: 600 M€

– Superfície total: 93 hectàrees

– Capacitat: 2,5 – 3 Milions de TEUs/any

– Entrada en funcionament: gener 2008

– Capacitat d’acollir els més grans portacontenidors  (9.000 – 10.000 TEUs) 

– Les condicions del concurs foren dissenyades per trobar un operador que s’adaptés al perfil estratègic del 
Port de Barcelona:

– Un màxim de transbordaments

– Projecte d’activitat que encaixi amb el concepte de “port territorial” i amb l’estratègia de competir amb altres ports 
europeus (posicionament de hinterland)

– Ús del ferrocarril

– Ampliació de la terminal actual de TCB
– Superfície total: 78 hectàrees (ampliació d’un 35% de la superfície)

– Capacitat: 2,1 Milions de TEUs/any

• Desenvolupament del sistema ferroviari interior del Port de Barcelona:

– Accessos i irrigació interior del Port en ample ibèric i ample UIC
– Construcció de 2 noves terminals ferroviàries
– Ampliació de la terminal ferroviària del Moll Sud: vies de 450 m a 750 m 

La infraestructura PORTUÀRIA:   L’AMPLIACIÓ DEL PORT DE BARCELONA

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES
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Connexió immediata a la Ronda 
Litoral (B-10) i a través d’aquesta 
connexió a les principals 
Autopistes i Autovies:

Eix Mediterrani i eix de l’Ebre A-2, 
AP-2, AP-7

Rondes B-20

Eix del Llobregat C-16

Litoral Regió Metropolitana C-32, 
C-31

Actuacions de millora:
Ampliació Ronda litoral
Nous accessos al Port
Vial Port - Aeroport

XARXA VIÀRIA D’ACCÉS AL PORT DE BARCELONA

Port actual

Port ampliacióAeroport

La infraestructura PORTUÀRIA:

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
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Xarxa de RENFE existent

Xarxa de Ferrocarrils de la 
Generalitat existent (ample mètric)

Xarxa Mercaderies àmbit Port 
existent (ample Ibèric)

Actuacions de millora:

Accés ferroviari exclusiu per 
mercaderies
Ample Ibèric i UIC.

XARXA FERROVIARIA D’ACCÉS AL PORT DE BARCELONA

Port actual

Port ampliacióAeroport

La infraestructura PORTUÀRIA:

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
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• El transport de mercaderies a l’aeroport de 
Barcelona es manté a un nivell baix si es 
compara amb altres nusos logístics 
europeus. BCL aposta per:

– Desenvolupar la capacitat de gestió
autònoma de l’aeroport de Barcelona

– Dur a terme una regeneració contínua de 
la qualitat dels serveis als passatgers i 
a les mercaderies

– Aprofundir la “comercialització” de 
l’aeroport de Barcelona mitjançat la 
política activa d’atracció d’operadors i 
de línies

• La participació del tràfic aeri a Catalunya és testimonial: 
el seu desenvolupament va lligat a la capacitat de 
l’aeroport de Barcelona d’esdevenir un centre de 
connexions intercontinentals.
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La infraestructura AÈRIA: (L’AEROPORT DEL PRAT)
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 Catalunya concentra el 26% del total de la superfície útil de magatzems logístics 

a Espanya. Destaca la província de Barcelona que representa el 73% del total de 

Catalunya.

 Els nivells de preus són equiparables a la resta de l’Estat, llevat de la primera 

corona de l'àrea metropolitana de Barcelona.

 En el darrer any, el preu global de lloguer del sòl a Catalunya ha caigut en un 

8,4%. 

 L’opció de lloguer del sòl es tendeix a imposar front a l’opció de compra (L’any 

2007 el lloguer representava el 50% dels casos, dada que el segon semestre de 2008 

ja és del 75%).

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES

El SÒL LOGÍSTIC:
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 Barcelona concentra més del 70% del total de superfície.

 En el període 2005-2008 la superfície a Catalunya ha crescut a un 5,6% anual. Destaca 

Tarragona amb un creixement anual del 6,2 % i Barcelona amb un 5,8% anual.

Font: Elaboració pròpia (Cens de magatzems i plataformes logístiques d’Alimarket)
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El sòl logístic: SUPERFÍCIE ÚTIL PER PROVÍNCIA
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Descens dels preus a Catalunya del 8,4% en el darrer any.

 Barcelona i Lleida experimenten descensos en el preu, propers al 10%.

 Girona i Tarragona presenten preus semblants als de l’any 2007.

Font: Elaboració pròpia (Dades de Atisreal, Richard Ellis, Jones Lang LaSalle, Aguirre Newman i King Sturge)
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El sòl logístic: PREU DEL SÒL
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El sòl logístic: PREU DEL SÒL

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
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La caiguda del preu de lloguer, unida a les dificultats que troben les 
empreses per obtenir crèdits ha implicat un ajust en les quotes de demanda 
de sòl.

Mentre que l’any 2007 la opció desitjada en el 50% dels casos era la de lloguer. 
L’any 2008 aquesta opció ha passat a ser la demanada en el 75% dels casos.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Jordà & Guasch

El sòl logístic: SÒL DE COMPRA VS. SÒL DE LLOGUER
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LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES



104

El SÒL LOGÍSTIC: LES PLATAFORMES LOGÍSTIQUES

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
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• Catalunya compta amb unes 800 hectàrees de sòl 
logístic especialitzat. 

• Complementàriament al seu paper estrictament logístic, 
cal valoritzar, les funcions econòmiques, socials, 
territorials i de mobilitat de les plataformes logístiques.

• Les plataformes logístiques permeten desenvolupar el 
model òptim de sistema logístic: 

– Promoure i distribuir racionalment el sòl logístic, 
lligant-lo a les necessitats del propi sistema

– Promoure la intermodalitat a les plataformes 
logístiques

– Considerar l’ús logístic públic com a sistemes 
generals

– Vetllar perquè les plataformes logístiques s’integrin
mediambientalment i territorial

 

Palamós
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Port de Tarragona
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El SÒL LOGÍSTIC: LES PLATAFORMES LOGÍSTIQUES
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Centres 
logístics

Centres 
logístics

% mercaderies

Usuaris / ClientsProductors / Proveïdors

ESQUEMA AMB RACIONALITZACIÓ DE LA MOBILITAT

Usuaris / Clients

ESQUEMA SENSE PLATAFORMES LOGÍSTIQUES

Productors /Proveïdors

• L’existència de centres logístics canalitza els tràfics evitant el moviment dispers de mercaderies que produiria 

el fet que cada proveïdor hagués d’arribar directament als seus clients.

• L’existència de centres logístics permet agrupar mercaderia, optimitzar rutes, utilitzar els vehicles més 
adequats per a cada trajecte i optimitzar la càrrega dels vehicles.

• S’estima que una plataforma logística atrau de 

l’ordre de entre 3 i 5 viatges/dia  per cada 100 m² de 

nau

• La mobilitat de vehicles pesants que genera una 

plataforma logística depèn de la tipologia d’activitat:

– Alta rotació paqueteria: al voltant de 8.000 

vehicles pesants/any/1000 m² de nau.

– Alta rotació grupatge: al voltant de 5.000 

vehicles pesants/any/1000 m² de nau 

– Mitja-Baixa Rotació: al voltant de 2.000 

vehicles pesants/any/1000  m² de naus

El SÒL LOGÍSTIC: LES PLATAFORMES LOGÍSTIQUES

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
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4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 

L’ocupació generada per una plataforma logística depèn de l’activitat que s’hi desenvolupi.

• Alta Rotació (Paqueteria, Plataformes de Temperatura Controlada i Grupatge): 9-18 empleats per 1000 m²

• Mitja Rotació (Operadors Logístics i Centres de Distribució): 5 - 8 empleats per 1000 m²

• Baixa Rotació (Magatzem duanes Fiscal, Operador logístic, magatzem stock) : 2 - 4 empleats per 1000 m²

Creació d’ocupació
• Una plataforma logística és un centre empresarial i d’activitat econòmica, generador per tant, de demanda 

laboral.

• L’ocupació generada per una plataforma logística pot ser directa (empreses externes instal·lades a la plataforma), 
com indirecta (ocupació generada en empreses que proveeixen serveis a la plataforma) i pot presentar ratis 
d’ocupació diferents en funció del tipus d’activitat que hi predomini, oscil·lant en el cas de l’ocupació directa al 
voltant de 10 llocs de treball per 1.000 m² de nau construïda.

El perfil professional dels treballadors d’un centre logístic es majoritàriament mig, ja que els operaris de més baix 
nivell sovint requereixen una formació específica i un grau d’especialització. Es pot estimar la següent classificació:

• Nivell mig - baix (operaris, conductors de toro, manipuladors de mercaderia,(FP-I )) 60-70 %

• Nivell mig - alt (encarregats, responsables de manteniment, treballadors d’oficina,(FP-II) 25-35 %

• Nivell alt (directius, tècnics qualificats, (Llicenciatures i Diplomatures)) 5-15 %

Cal destacar que la tendència creixent de generalitzaió de les noves tecnologies dins del sector, ha incrementat el 
requeriment de professionals amb un nivell de qualificació elevat.   

El SÒL LOGÍSTIC: LES PLATAFORMES LOGÍSTIQUES

LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES
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Posició territorial i accessos 
• Les plataformes logístiques actuen com a nodes que s’integren a la 

xarxa de transport de mercaderies.

• La construcció dels accessos a la plataforma, pot suposar una millora 
de les comunicacions locals. 

• La localització de les plataformes pot contribuir a:

−Maximitzar la proximitat als centres de producció/consum
optimitzant el cost / gestió del transport.

−Situar-se a àmbits més aïllats optimitzant el cost de la inversió
(preu del sòl) i contribuint al reequilibri territorial.

Ordenació territorial de les activitats
Una plataforma logística és una infraestructura pensada per a generar sinèrgies o economies d’aglomeració. D’aquesta manera, 
es contribueix a:

• Evitar la dispersió de l’activitat logística pel territori.

• Relocalitzar en espais especialment preparats, activitats logístiques que es troben al teixit urbà i periurbà.

El SÒL LOGÍSTIC: LES PLATAFORMES LOGÍSTIQUES

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES



109

• Proximitat de l’activitat logística (en molts casos connexió

directa) als eixos d’alta capacitat amb connexió mitjançant 

accessos segregats.

• Millora de la mobilitat i vialitat interior i proveïment d’espai 

per estacionar els vehicles pesats.

• Generació d’una massa crítica de treballadors que afavoreix 

els sistemes de transport col·lectiu o compartit.

• Reducció dels efectes nocius del transport (contaminació, 

congestió, accidents,...)

Racionalització de la mobilitat

Una plataforma logística esdevé una eina de gestió racional de la mobilitat degut a: 

• El potencial de transferència modal del transport viari al ferroviari en aquelles plataformes concebudes com a centres 
intermodals o multimodals.

• Concentració d’activitat logística i dels fluxos que se’n deriven, evitant la dispersió de moviments, optimitzant el nivell de 

càrrega dels vehicles. I reduint el  nombre de retorns en buit.

El SÒL LOGÍSTIC: LES PLATAFORMES LOGÍSTIQUES
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Superfície bruta intermodal  (m2)
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• El sector logístic és el principal demandant de sòl per a activitats
econòmiques amb gairebé el 50% de la superfície demandada. 

• La superfície logística especialitzada de Catalunya és 
majoritàriament unimodal.

• La disponibilitat de sòl intermodal es concentra a 
Ports/Aeroports i a alguns nusos especialitzats en 
intermodalitat ferroviària.

• D’acord amb les estratègies de mobilitat a Catalunya, s’estan 
desenvolupant noves plataformes intermodals:

– Logis Penedès

– Logis Empordà

– ZAL del Port de Tarragona 

– Parc Logístic Zona Franca (2ª Fase)                                 
(*amb antena ferroviària, però vocació unimodal)

Font: Informe del Mercado Industrial, Aguirre Newman

Font: Institut Cerdà

El SÒL LOGÍSTIC: SÒL LOGÍSTIC INTERMODAL
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– Apartadors: Aquelles que són l’inici o el final d’una cadena de transport, amb origen o 
destinació a la indústria receptora o expenedora de mercaderia. A Catalunya les úniques grans 
empreses que en disposen són:

• Seat (Martorell)
• Solvay (Martorell)
• Celsa i Gonvarri (Castellbisbal)
• Ercros (Flix)

Altres apartadors es situen a prop d’estacions, amb zona d’activitats o empreses properes a 
l’estació: 

 Farinera Morató (Mollet – Santa Rosa)
 Reckitt Benckiser (Granollers)
 Zona d’estacionament de vehicles (La Llagosta)
 Lafarge Asland (Montcada bifurcació)
 Torras Papel (Girona)

• Terminals ferroviàries: 

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES

El SÒL LOGÍSTIC: SÒL LOGÍSTIC INTERMODAL
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Font: El transport de mercaderies per ferrocarril a Catalunya (Cambra de Comerç de Barcelona,  estudi llotja, 2006)

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 

El SÒL LOGÍSTIC: SÒL LOGÍSTIC INTERMODAL

LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES
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El futur del sistema logístic. Les plataformes logístiques

Desenvolupament de plataformes logístiques en 
localitzacions estratègiques:

– La localització d’una o diverses plataformes 
logístiques metropolitanes per afavorir la 
distribució urbana i capil·lar

– El desenvolupament de sòl logístic al corredor 
mediterrani nord i sud, per afavorir la distribució
d’abast europeu i est Peninsular

– El desenvolupament de sòl logístic en el corredor 
de l’Ebre per a activitats que requereixen menys 
proximitat a l’àmbit metropolità i, especialment, per 
a aquelles activitats de distribució a centre i nord de 
la Península

– Desenvolupament de plataformes per a 
consolidació i desconsolidació de tràfics 
portuaris

Lleida

Girona

Vic

Manresa

IgualadaCervera

Reus

Tortosa

Amposta

Tarragona

Blanes

Mollerussa
Tàrrega

Vilafranca

Santa Coloma 
de Farners

Puigcerdà

Badalona

Valls
Vilanova

MataróTerrassa

Sabadell
GranollersBalaguer

Figueres

Arenys

El Vendrell

Barcelona

LLEGENDAAP-7

AP-2

A-2

AP-7

C-32
B-30

Eix Transversal

Montblanc

Àmbits amb potencial d’activitat logística

Principals zones d’activitat logística

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES
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Cal desenvolupar mesures de gestió que complementin les actuacions infraestructurals:

– Promoure el transport nocturn de mercaderies tant en àmbits urbans com en relació a les grans 
infraestructures

– Introduir carrils de vehicles pesants amb gestió horària (i, si s’escau, tarifària) en els accessos més saturats

– Promoure condicions i incentius perquè s’optimitzi la capacitat dels vehicles de transport de mercaderies

– Promoure el transport amb vehicles grans (vehicles grans convencionals en àmbits urbans amb gestió horària, i 
analitzar la viabilitat del transport de llarga distància amb vehicles de 60 tones en determinades vies d’alta 
capacitat)

– Promoure incentius per al transport de mercaderies en vehicles ambientalment eficients (tarificació
avantatjosa, fiscalitat, ús d’itineraris restringits,...)

Desenvolupament ple del mercat ferroviari

– Cal agilitzar el mercat ferroviari: concessió de solcs, facilitació dels requeriments dels nous operadors (ex. 
homologacions, compra de material mòbil, etc.) en un mercat transparent i competitiu

– Participació activa del Port de Barcelona en l’impuls d’operadors ferroviaris especialitzats en els trànsits del 
port, com a garantia del creixement de la quota ferroviària i la viabilitat de la gestió dels futurs trànsits de 
mercaderies atrets per l’ampliació del port.

El futur del sistema logístic. Les mesures de gestió

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES
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Resum: Algunes de les estratègies prioritàries...

1. Garantir la connexió ferroviària amb Europa en amplada internacional 

2. Garantir l’accés (viari i ferroviari) als ports 

3. Millorar la mobilitat a la plataforma del Delta del Llobregat, i prioritzar el desenvolupament urbanístic 
d’aquelles activitats amb sinèrgies amb el Port i l’Aeroport

4. Millorar la capacitat de la xarxa viària per a tràfics de llarg recorregut

5. Dotar de sòl logístic intermodal els principals corredors de transport

6. Fer efectiva la liberalització ferroviària agilitzant l’accés de nous operadors al mercat ferroviari 

7. Modificar el model de gestió de les infraestructures clau de Catalunya per dotar-les de capacitat 
competitiva 

8. Introduir mesures de gestió de la mobilitat per a la millora de la capacitat del sistema logístic 

9. Minimitzar l’afectació ambiental del transport i la logística, tant des del punt de vista de la integració
territorial de les infraestructures, com des del punt de vista de les emissions de gasos efecte 
hivernacle i gasos contaminants.

La Plataforma Logística Catalunya requereix el desplegament d’actuacions urgents per tal de fer 
de Catalunya un país competitiu en els mercats internacionals i en l’economia globalitzada

4. La logística i el transport de mercaderies a Catalunya 
LES INFRAESTRUCTURES

ELS FLUXOS DE MERCADERIES
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Índex
1. Marc conceptual de la logística

2. Logística i transport de mercaderies a la UE

3. Logística i transport de mercaderies a Espanya

6. Distribució urbana de mercaderies

4. Logística i transport de mercaderies a Catalunya

5. Logística i transport de mercaderies a la RMB i la PLD
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 Radi de 600 km: Zaragoza, 

Madrid, Valencia, Toulouse, 

Perpignan, Lió, ... 

 Radi de 1.200 km (menys de 

24 hores): París, Milà, Lisboa,...

 Comunicacions marítimes i 

en menys de 24 hores: 

Gènova, Romà, Livorno, 

Stuttgart i tot el nord del 

Magreb.

1. Posició geogràfica privilegiada

5. La logística i el transport de mercaderies a la RMB i la PLD

Introducció: Barcelona, localització estratègica: 
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 En el segle XXI, la ruta Àsia – Europa 
ha passat a ser la ruta econòmica 
prioritària, perdent protagonisme la ruta 
transatlàntica, posant  al Mediterrani en 
el centre de la distribució europea.

 Els fluxos comercials amb el nord 
d'Africà han d’augmentar i Barcelona 
ha d'assumir un paper creixent en 
aquests tràfics. 

 El transport de mercaderies entre Àsia 
i Europa es molt més eficient i 
sostenible a traves del Mediterrani que 
mitjançant els ports del nord d'Europa.

2. Els canvis en els fluxos comercials potencien Barcelona 
com a centre de distribució euro regional. 

5. La logística i el transport de mercaderies a la RMB i la PLD

Introducció: Barcelona, localització estratègica: 
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 Catalunya es un dels principals centres 
de producció i consum del sud 
d'Europa.

 Catalunya representa prop del 30% de 
les exportacions estatals, per un valor 
de 41.158 M€.

 Presència d’importants empreses 
industrials: Seat, Nissan, Celsa, Mango, 
Codorniu, etc.

 Presència de centres de distribució
orientats a l’àmbit del sud d’Europa. 
Decathlon, Ikea, Inditex, etc.

3. Important centre de producció i consum local.

5. La logística i el transport de mercaderies a la RMB i la PLD

Introducció: Barcelona, localització estratègica: 
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a) Port de Barcelona b) Aeroport de Barcelona

5. La logística i el transport de mercaderies a la RMB i la PLD

Introducció: Barcelona, localització estratègica: 

4. Oferta de connexions i infraestructures logístiques de primer nivell
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 Connexions amb els principals nodes 
logístics d'Espanya i Europa.

 Serveis en ample europeu cap a Europa. 

 Xarxa de terminals ferroviàries

5. La logística i el transport de mercaderies a la RMB i la PLD

Introducció: Barcelona, localització estratègica: 

c) Connexions ferroviàries d) Xarxa viària

4. Oferta de connexions i infraestructures logístiques de primer nivell
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e) Concentració i dedicació d’àrees específiques per a la logística

4. Oferta de connexions i infraestructures logístiques de primer nivell

5. La logística i el transport de mercaderies a la RMB i la PLD

Introducció: Barcelona, localització estratègica: 
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• La plataforma logística del Delta del Llobregat és una de 
les concentracions d’infraestructures i activitats 
logístiques més importants d’Europa

• La seva posició i el desenvolupament urbanístic a 
l’entorn, posen en perill la seva viabilitat operativa, 
especialment en dos sentits:

– La dificultat d’accés
– La dificultat de generació de nou sòl logístic

Projectes estratègics previstos a l’àmbit del Pla Estratègic 
Metropolità 

Barcelona
1. Parc logístic Zona Franca
2. Ampliació Fira
3. Parc Recerca Biomèdica 
4. Districte 38 i Barri de la Marina
5. Parc Científic de Barcelona
6. Districte 22@
7. Parc Barcelona Mèdia
8. Ciutat de la Justícia 
Hospitalet de Llobregat
9. City Metropolitana
10. Gran Via Hospitalet 
Prat de Llobregat 
11. Centre Direccional
12. Ciutat aeroportuària
13. Mas Blau II 
14. ZAL (2a fase)
Viladecans
15. Parc Aeronàutic i de la 

Mobilitat 
16. Parc de Negocis
St. Boi de Llobregat
17. Prologis
Castelldefels
18. Parc Mediterrani de la 

Tecnologia
Esplugues 
19. Projecte Imagina
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Infraestructures i equipaments

 
Font: Pla Estratègic Metropolità i altres. Elaboració de l'Institut Cerdà per al Consorci de la Zona Franca 

• Davant del risc de col·lapse BCL alerta que:

– Cal una planificació i gestió integral de la 
mobilitat

– Cal prioritzar els usos del sòl vinculats a la 
logística en la zona del Delta

– Cal desenvolupar una estructura de gestió amb 
la participació dels gestors de les infraestructures 
que vetlli pel desenvolupament urbanístic i 
infraestructural

Activitats logístiques a la Regió Metropolitana de Barcelona 

i IIi II

 
Font: Pla Director de Mobilitat RMB, Estudi instrumental de l’Institut Cerdà

5. La logística i el transport de mercaderies a la RMB i la PLD

Àmbit logístic per exel·lència
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Principals àmbits de centralitat logística

Àmbits amb potencial logístic L’activitat logística a Catalunya es concentra al voltant de 
Barcelona i Tarragona, amb dues característiques principals 
compartides:

• Són els àmbits més metropolitanitzats: concentració de 
producció i consum

• Són dos espais a redós dels dos ports de Tarragona i 
Barcelona

 La meitat del sòl logístic es concentra a l’àmbit de Barcelona:

Distribució del sòl logístic 
especialitzat per províncies 
(2005)
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5. La logística i el transport de mercaderies a la RMB i la PLD

Àmbit logístic per exel·lència
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AP-7

N-II

Intensitat Mitjana Diària (IMD) de Vehicles Pesants

C-25

AP-2A-2 N-340 / A-7

 Les IMD de la xarxa catalana 
mostren:

• els increments anuals de tràfic 
general i de pesants (en 
alguns trams 100% des de 
1990)

• la diferència del nivell de 
trànsit de la xarxa entre el 
perímetre de la RMB i el seu 
interior (es multiplica per tres)

Font: Servei Català del Trànsit. 2000 - 2007
Mapes i gràfica: elaboració pròpia per a l’Observatori de la Logística.

5. La logística i el transport de mercaderies a la RMB i la PLD
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Retencions a la xarxa viària 2004 – els trams amb més retencions

4

12

10 1

2

3

5

7

8

9

• Les vies més afectades van ser les d’accés a Barcelona i el seu entorn metropolità: C-58, B-10, B-23, B-10 i C-31 Sud.
• Les longituds mitjanes màximes es van assolir a l’AP-7, amb afectacions al trànsit de més de 4 km.
• En la classificació dels 12 trams amb major nombre de retencions només hi ha un tram de via fora de l’àmbit de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona: es tracta de l’AP-7 al seu pas per la Jonquera.
• Les rondes de Barcelona (B-10 i B-20) i els accessos a Barcelona C-17, B-23 i C-31 Sud, lideren la classificació de trams 

amb més retencions.

43%1%128Molins de Rei-Papiolentre 15 i 15,5AP-212
42%1%150La Jonquerakm 0AP-7 Nord11
41%1%173Sant Feliu de Llobregat-Sant Joan Despí-Sant Boi-Cornellàentre 605 i 609A-210
40%2%245Viladecans-Prat Llobregat-Gavàentre 188 i 192C-31 Sud9
38%2%295Mollet-Barberà-Sta Perpètuaentre 140 i 148AP-7 centre8
36%3%379Barcelona-Espluguesentre 5 i 11B-207
33%3%432L’Hospitalet-Barcelona-St.Adrià-Badalonaentre 199 i 211C-31 Sud6
30%3%460Viladecans-Sant Boientre 52 i 63C-32 Sud5
27%4%614Sta Coloma Gramenet-Badalonaentre 15 i 20B-204
22%7%1.003Sant Feliu de Llobregat-Sant Joan Despí-Sant Just Desvernentre 0 i 6B-233
15%7%933Montcada i Reixacentre 0 i 7C-172
8%8%1.128Barcelona-Sta Coloma Gramenet-St Adriàentre 0 i 20B-101

% acumulat
% d'afectacions sobre el 

total de la xarxa
Quantitat anual 
d’afectacionsMunicipi(s)PK d’iniciVia

43%1%128Molins de Rei-Papiolentre 15 i 15,5AP-212
42%1%150La Jonquerakm 0AP-7 Nord11
41%1%173Sant Feliu de Llobregat-Sant Joan Despí-Sant Boi-Cornellàentre 605 i 609A-210
40%2%245Viladecans-Prat Llobregat-Gavàentre 188 i 192C-31 Sud9
38%2%295Mollet-Barberà-Sta Perpètuaentre 140 i 148AP-7 centre8
36%3%379Barcelona-Espluguesentre 5 i 11B-207
33%3%432L’Hospitalet-Barcelona-St.Adrià-Badalonaentre 199 i 211C-31 Sud6
30%3%460Viladecans-Sant Boientre 52 i 63C-32 Sud5
27%4%614Sta Coloma Gramenet-Badalonaentre 15 i 20B-204
22%7%1.003Sant Feliu de Llobregat-Sant Joan Despí-Sant Just Desvernentre 0 i 6B-233
15%7%933Montcada i Reixacentre 0 i 7C-172
8%8%1.128Barcelona-Sta Coloma Gramenet-St Adriàentre 0 i 20B-101

% acumulat
% d'afectacions sobre el 

total de la xarxa
Quantitat anual 
d’afectacionsMunicipi(s)PK d’iniciVia

Retencions a l’àmbit metropolità

5. La logística i el transport de mercaderies a la RMB i la PLD
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Els accessos a l’Àrea Metropolitana

Font: Observatori de la Logística (CIMALSA, PTOP i Institut Cerdà) dades de 2008

5. La logística i el transport de mercaderies a la RMB i la PLD
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ANY 2008

AP-7 (Km. ) ENTRADA SORTIDA TOTAL

IMD TOTAL 43.999 42.084 86.083

% PESANTS 25,0 % 24,8 % 24,9 %

IMD PESANTS 10.979 10.417 21.396
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ANY 2008

AP-2 (Km. 593) ENTRADA SORTIDA TOTAL

IMD TOTAL 73.672 76.862 150.534

% PESANTS 14,9 % 12,5 % 13,7 %

IMD PESANTS 10.995 9.596 20.591
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La Plataforma Logística del Delta

• La “Plataforma Logística del Delta”, constitueix un dels principals focus generadors de transport de mercaderies, 

ja que concentra les principals infraestructures logístiques de Catalunya:

Font: Pla Director del Port de Barcelona. Desembre 2004

82.89352.707226.908TOTAL

0,0%4,8%21,2%Aeroport

56,6%31,1%14,1%ZAL I+II

23,3%30,8%4,4%Port

20,1%33,3%60,3%ZF+Pedrosa

Vehicles 
pesants

(mercaderies)

Vehicles 
lleugers 

(mercaderies)

Vehicles 
lleugers 

(passatgers)

82.89352.707226.908TOTAL

0,0%4,8%21,2%Aeroport

56,6%31,1%14,1%ZAL I+II

23,3%30,8%4,4%Port

20,1%33,3%60,3%ZF+Pedrosa

Vehicles 
pesants

(mercaderies)

Vehicles 
lleugers 

(mercaderies)

Vehicles 
lleugers 

(passatgers)

5. La logística i el transport de mercaderies a la RMB i la PLD
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Barcelona
1. Parc logístic Zona Franca
2. Ampliació Fira
3. Parc Recerca Biomèdica 
4. Districte 38 i Barri de la Marina
5. Parc Científic de Barcelona
6. Districte 22@
7. Parc Barcelona Mèdia
8. Ciutat de la Justícia 
Hospitalet de Llobregat
9. City Metropolitana
10. Gran Via Hospitalet 
Prat de Llobregat 
11. Centre Direccional
12. Ciutat aeroportuària
13. Mas Blau II 
14. ZAL (2a fase)
Viladecans
15. Parc Aeronàutic i de la Mobilitat 
16. Parc de Negocis
St. Boi de Llobregat
17. Prologis
Castelldefels
18. Parc Mediterrani de la Tecnologia
Esplugues 
19. Projecte Imagina

• No obstant, la Plataforma Logística del Delta no és l’únic focus de demanda de transport: a l’entorn d’aquest àmbit 
s’estan desplegant grans projectes estratègics: empresarials, residencials i terciaris

La Plataforma Logística del Delta

Ppals. actuacions urbanístiques
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Infrastructures i equipaments

Cerdanyola
20. Biocampus
21. Centre Direccional 
Sta. Coloma de Gramanet
22. Parc Alimentari de Torribera
St. Adrià de Besòs
23. Campus del Besòs
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Projectes estratègics 
previstos a l’àmbit del Pla 

Estratègic Metropolità

Font: Pla Estratègic Metropolità i altres. Elaboració de l’iInstitut Cerdà per al Consorci de la Zona Franca

5. La logística i el transport de mercaderies a la RMB i la PLD
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Font: Estudi sobre l’accessibilitat viària a l’àmbit de la plataforma logística del delta del Llobregat 
(Barcelona Regional, PTOP, Port de Barcelona, El Consorci, Polígon de la zona Franca i Mercabarna ) 

Mobilitat diària al corredor del Llobregat
85% són fluxos interns del corredor o amb la resta de Catalunya
11% resta d’Espanya i Portugal
5% intercanvi amb Europa.

LOGÍSTICA DE 
PRODUCCIÓ I 

CONSUM LOCAL

LOGÍSTICA DE 
CARACTER 

GLOBAL

5. La logística i el transport de mercaderies a la RMB i la PLD

Situació actual dels fluxos
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Cas:  PROJECTE MERCURI DEL PORT DE BARCELONA 

 Objectiu: Coordinar i alinear horaris entre agents. Fer reserves de solcs d’entrada a les 

terminals en base a la seva capacitat.

 Beneficis: Reducció de les esperes a terminal, homogeneïtzació de la demanda i 

reducció de l’efecte de l’hora puntat als accessos, etc.

Mesures de gestió per a la millora d’eficiència

5. La logística i el transport de mercaderies a la RMB i la PLD

MESURES DE MILORA
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Cas:  SEAT (infraestructura)

 Reorganització del model de distribució + construcció i adaptació de via.

 80.000 vehicles anuals transportats per mode ferroviari, que eviten 25.000 camions 

anuals.

Mesures d’infraestructura per a la millora d’eficiència

5. La logística i el transport de mercaderies a la RMB i la PLD

MESURES DE MILORA
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6. La distribució urbana de mercaderies

Cost
unitari

“ First Mile ” “ Last Mile ”

Transport  de
llarga

distància

Fases transport

Definició conceptual

La distribució urbana de mercaderies (DUM) és el transport de mercaderies en l’àmbit urbà per a 
abastiment dels establiments de distribució comercial o bé per a abastiment directe del consumidor 
final. La DUM representa el darrer graó de la cadena de transport i per això també es coneix amb el 
concepte anglès de “last mile” (última milla).

La ciutat, el marc on es desenvolupa la DUM, és un sistema orgànic que registra una creixent 
complexitat en la seva estructura d’elements i relacions. Aquestes característiques dibuixen un escenari 
en el qual els actors i les seves activitats competeixen i cooperen per tal de donar resposta a la gran 
diversitat de requisits de la resta d’agents urbans.
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6. La distribució urbana de mercaderies

Definició conceptual
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Competitivitat empreses

Servei per a  la ciutat i els ciutadans

Generació d’externalitats

La logística urbana, i la seva manifestació més visible (el 

transport), mostra diferents cares que justifiquen la seva 

importància 

Activitat en creixement

Existència de ineficiències

2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ TEÒRICA

Com emmarcar el concepte de logística urbana, i el perquè de la seva importància:

C
os

t u
ni

ta
ri

Transport de llarg 
recorregut

Fases del 
transport

Distribució de costos d’una cadena logística 

Exemple d’una cadena logística tipus

6. La distribució urbana de mercaderies
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Agents involucrats en la logística urbana:

Carregador

Gestor d’infraestructures

Sector oferta de 
serveis logístics

Sector demanda de serveis 
logístics Consumidor

Gestor públic

Àmbit urbà

Àmbit interurbà

2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ TEÒRICA

6. La distribució urbana de mercaderies
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• Tant en l’àmbit català com espanyol, el parc de vehicles de mercaderies és el segon en importància.

• L’evolució del parc de vehicles a Catalunya ha mostrat en els darrers anys una desacceleració del seu 
creixement.

• A l’àmbit urbà s’utilitzen els vehicles lleugers de mercaderies (furgonetes i camions de menys de 3.500 
kg). La furgoneta mitjana (entre 500 i 750 kg) és la que més s'utilitza.

Font: Direcció General de Tràfic

Fins a 499 KG.
25%

De 500 a 749 Kg.
50%

DE 750 A 999 KG.
13%

MÁS DE 999 KG.
12%

De 500 a 749 Kg.
50 %

Fins a 499 Kg.
25 %

Més de 999 Kg.
12 %

De 750 a 999 Kg.
13 %

Font: Direcció General de Tràfic, Departament de Política Territorial i Obres Públiques i IDESCAT

EVOLUCIÓ PARC VEHICLES de TRANSPORT de MERCADERIES. (1994-2004)
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2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ TEÒRICA

6. La distribució urbana de mercaderies

COM LA MESUREM? Magnituds: PARC DE VEHICLES



139

Any Furgonetes Camions TOTAL

2001 42.725 35.621 78.346

2002 41.657 36.112 77.769

2003 41.379 34.684 76.063

2004 42.234 36.646 78.880

2005 42.811 35.157 77.968

A la ciutat de Barcelona, el parc de vehicles lleugers de mercaderies s’ha mantingut estable els darrers anys. 

En canvi, el nombre de places d’aparcament destinades a càrrega/descàrrega ha augmentat 

considerablement els darrers 6 anys (52%)

Any Places d'aparcament

1.999 6.856

2.000 7.112

2.001 7.452

2.002 8.432

2.003 8.950

2.004 9.177

2.005 10.440
Font: Ajuntament de BarcelonaFont: Ajuntament de Barcelona

2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ TEÒRICA

6. La distribució urbana de mercaderies

COM LA MESUREM? Magnituds: PARC DE VEHICLES
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Un factor que dóna idea del creixement de la logística urbana és el creixement de la mobilitat dels vehicles de 

transport de mercaderies en àmbit urbà: 

Anys
Desplaçaments

Interns Externs Total

2.003 125.444 326.241 451.685

2.004 127.589 332.504 460.093

2.005 131.672 343.145 474.817

 El nombre de desplaçaments a Barcelona, ha 

crescut a un ritme del 2,5% anual (03-05). 

 Destaquen els desplaçament externs (72%), de 

connexió amb les poblacions dels voltants de 

Barcelona, per sobre dels interns (28%).

 A l’àmbit espanyol, només Madrid (amb una major 

població i superfície) té més mobilitat. (relació

directa entre la DUM i població).

939.000 

474.000  

236.000   

209.000   

192.000   

166.000   

122.000   

112.000   

111.000   

105.000   

Madrid

Barcelona

València

Sevilla

Saragossa

Màlaga

Múrcia

Las Palma G.C.

Palma de Mallorca

Bilbao

COM LA MESUREM? Magnituds: DESPLAÇAMENTS

Font: Ajuntament de Barcelona

Font: El Vigia

2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ TEÒRICA
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6. La distribució urbana de mercaderies
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ACCIONS DE GESTIÓ

TIPUS D’ESTRATÈGIA ACCIÓ
AGENT IMPLICAT

PÚBLIC PRIVAT

NORMATIVA a)  Ordenances Municipals X
b)  Exemples

INFORMATIVA

a)  Mapes de transport de mercaderies. X
b)  La tecnologia com a font de millora de la informació. X X
c)  Senyalització. X
d)  Exemples

DE CONTROL

a)  Rellotge de control zones C / D. X X
b)  Disciplina (control policial i sanció). X
c)  Càmeres de control d’accés. X
d) Exemples

DE GESTIÓ DE LA CAPACITAT

a)  Entregues en hores vall (nocturnes o no). X X
b)  Taxes a la circulació urbana X
c)  Regulació i restricció d’accessos. X
d)  Exemples

DE SOSTENIBILITAT
a)  Vehicles respectuosos amb el medi ambient. X X
b)  Vehicles amb menor impacte acústic. X X
c)  Exemples

Es diferencien dos tipus d’accions:

 Les de gestió.

 Les d’Infraestructura.

2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ PRÀCTICA

6. La distribució urbana de mercaderies
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ACCIONS D’INFRAESTRUCTURA

TIPUS D’ESTRATÈGIA ACCIÓ
AGENT IMPLICAT
PÚBLIC PRIVAT

MILLORA I DESENVOLUPAMENT 

D’INFRAESTRUCTURA

a)  Disseny /implantació de zones de C/D. X
b)  Carrils i vials dedicats al transport de mercaderies. X
c)  Centres de consolidació urbana X X
d)  Optimització d’entregues a domicili (consignes). X X
e)  Exemples

2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ PRÀCTICA

6. La distribució urbana de mercaderies
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2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ PRÀCTICA

GESTIÓ: Accions Normatives:

Ordenances com a marc de la DUM:

− Ordenança municipal de previsió d’espais per a càrrega i descàrrega.

− Ordenança de circulació de vianants i vehicles.

− Ordenança municipal “Tipus” reguladora del soroll i les vibracions.

Recomanacions en la redacció / revisió de les Ordenances municipals:

− Simplicitat i exhaustivitat.

− Concentració de la normativa.

− Harmonització a cert nivell supramunicipal.

− Concertació amb els agents implicats.

− Difusió als usuaris afectats.

6. La distribució urbana de mercaderies
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2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ PRÀCTICA

GESTIÓ: Accions Normatives:

6. La distribució urbana de mercaderies
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2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ PRÀCTICA

GESTIÓ: Accions Informatives:

La importància d’incorporar tecnologies de la informació a la DUM:

− Per a les empreses: Millora d’eficiència i costos.

− Per a clients: Major grau d’informació i control sobre el producte.

− Per als gestors públics: Millora de la gestió del trànsit.

Exemple de sistema ITS a Japó

6. La distribució urbana de mercaderies
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2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ PRÀCTICA

GESTIÓ: Accions Informatives:

Tecnologia ITS serveix a agents públics i privats:

− Agents públics: Sistemes de gestió del trànsit que inclouen: (Cas a Stratford i a Japó)

• Sistemes de control del tràfic urbà, per coordinar la informació dels panells.

• Senyals (panells) amb informació variable.

• Sensors de disponibilitat d’aparcament.

• Sistemes de mesura del temps de trajecte.

− Agents privats: Gestió del transport de mercaderies (gestió de flotes) (Cas de Tradisa)

• Planificació informatitzada de les rutes.

• Sistemes de navegació i control del trànsit.

• Sistemes de comunicació instantània (central - conductor)

6. La distribució urbana de mercaderies
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2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ PRÀCTICA

GESTIÓ: Accions de control:

Entre les accions de control es troben:

− Dispositiu de control utilitzat per les zones càrrega / descàrrega.

− Aplicació de la disciplina viària (control policial i sanció).

− Càmeres de control d’accés.

Rellotge de control de la C / D a Barcelona

6. La distribució urbana de mercaderies
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2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ PRÀCTICA

− Distribució a hores vall (Casos de Mercadona, Condis, El Corte Inglés, 

Imaginarium, Inditex, etc.)

− Taxes a la circulació urbana (Cas del peatge de Londres, Singapur, 

Estocolm, etc.)

− Regulació d’accessos. (Cas de Portal de l’Àngel a Barcelona)

GESTIÓ: Accions de gestió de la capacitat

Descàrrega nocturna de Mercadona

6. La distribució urbana de mercaderies
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DISTRIBUCIÓ NOCTURNA DE MERCADERIES

2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ PRÀCTICA

6. La distribució urbana de mercaderies

CONTROL DE LA SALUD DELS TREBALLADORS

• Recomanacions de la Generalitat pel disseny de grups de treball a torns i nocturn

1. Cal reduir el treball de nit tant com es pugui. Pel que fa a la salut, el treball nocturn permanent no 
és el més aconsellable per a la majoria de les persones.

2. No tothom es apte per a realitzar el treball nocturn. En concret, son especialment sensibles els 
treballadors amb problemes estomacals o digestius, inestabilitat emocional, o els propensos a 
patir problemes psicosomàtics d’insomni.

3. Cal establir una vigilància de la salut, particularment intensa en els sis primers mesos, amb 
l’objectiu de detectar possibles símptomes d’intolerància o d’inadaptació al treball nocturn, 
alteracions del son, trastorns de gana, així com dificultats de caire individual o familiar que puguin 
influir en l’adaptació a la jornada nocturna.

4. S’ha d’informar als treballadors exposats a torns nocturns de la importància d’una dieta lleugera i 
amb àpats calents, de la pràctica d’exercici regular i suau i de l’exposició a la llum natural durant 
algunes hores del dia.
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DISTRIBUCIÓ NOCTURNA DE MERCADERIES

• L’empresa disposa a Catalunya de dos centre distribuïdors on l’horari és de 24 h. els 365 dies de l’any en torns 
rotatius :

− Montornès del Vallès: És el magatzem central a nivell regional de Catalunya. Des d’aquí es fa la distribució al Corte 
Inglés i Hipercor de tots els productes, excepte els peribles.

− Mercabarna: És el centre de distribució de mercaderia perible per a tots els Corte Inglés i Hipercor, també és el 
centre de distribució de tots els tipus de mercaderies que es tenen als Supercor i Opencor.

• En quan a la distribució es poden distingir dos tipus:

− Al Corte Inglés i a l’Hipercor: Sempre es realitza en horari nocturn ja que al ser grans superfícies poden entrar 
directament al pàrking per fer l’operativa de càrrega i descàrrega. La distribució nocturna els permet entrar a la ciutat 
amb vehicles més grans i per tant un estalvi de cost en temps de congestió.

− Opencor i Supercor: Distribució en horari diürn,. Tenen 42 tendes distribuïdes per Barcelona i ho fan en horari de 7 
h. a 12 h. Important oposició dels veïns per l’horari nocturn, els dissabtes i diumenges. 

2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ PRÀCTICA

6. La distribució urbana de mercaderies
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DISTRIBUCIÓ NOCTURNA DE MERCADERIES

• L’empresa té molt interès en realitzar logística nocturna, i per això està realitzant un canvi de maquinària que redueixi el 

soroll (transpaletes amb rodes de goma, sistemes anti-vibració, elevació hidràulica, etc.). Concretament, un dels punts 

més crítics es l’Opencor de Gràcia (carrers estrets amb molta circulació que provoca ineficiències) 

La logística nocturna té una eficiència major per als fluxos de gran volum i càrregues completes. 

El soroll es un impediment que amb tecnologia es pot evitar. 

2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ PRÀCTICA

6. La distribució urbana de mercaderies
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DISTRIBUCIÓ NOCTURNA DE MERCADERIES

• Emmarcat en el “Projecte Miracles”, l’any 2003 MERCADONA va iniciar la distribució nocturna de mercaderies a alguns 
dels seus supermercats. 

• Actualment es reparteix segons el model nocturn a 10 municipis de Barcelona, 16 de Catalunya i 125 d’Espanya. 
Activitat fora d’Ordenança Municipal, que funciona amb un permís renovable anualment.

• En el cas de Barcelona i l’AMB l’origen de la cadena es a la plataforma de Sant Sadurní d’Anoia. Horari de dos camions: 
de 22 h. a 24 h. i de 4 h. a 6 h. (Trajecte d’anada (distribució), tornada (logística inversa))

• L’Ajuntament de Barcelona, condiciona l’operativa a no sobrepassar els límits de decibels (56 – 60 dB.) i a que no 
es produeixin queixes dels veïns. 

2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ PRÀCTICA

6. La distribució urbana de mercaderies
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DISTRIBUCIÓ NOCTURNA DE MERCADERIES

MESURES PRESES PER COMPLIR ELS CONDICIONANTS

Orientació de les mesures tant a la maquinària, com al personal i la metodologia.

MAQUINÀRIA:

• Revestiment del terra del camió de sikafloor (aïllament acústic)

• Transpaleta manual i elèctrica insonoritzades (rodes de goma, minimització de les vibracions, etc. )

• Carretó elevador  elèctric  ( rodes  súper  elàstiques,  giròscop lluminós)

PERSONAL:

• Formació específica del personal pel treball nocturn.

2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ PRÀCTICA

6. La distribució urbana de mercaderies
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DISTRIBUCIÓ NOCTURNA DE MERCADERIES

BENEFICIS QUE S’OBTENEN

SOCIETAT

• Menor nombre de vehicles a les hores punta 
(reducció del tràfic diürn)

• Menor emissió de sorolls (insonorització)

• Menor contaminació ambiental

• Evitar les molèsties als vianants de 
l’operativa de càrrega/descàrrega.

MERCADONA

• A l’efectuar-se el subministrament de nit, permet 
entrar a la ciutat amb vehicles més grans (tipus 
tràiler (40 T.)) i per tant reduir el nombre de 
viatges (proporció de 3 a 1)

• Reducció del temps de desplaçament en un 
50%.

2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ PRÀCTICA

6. La distribució urbana de mercaderies
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DISTRIBUCIÓ NOCTURNA DE MERCADERIES

• El funcionament amb Imaginarium és que AZKAR té les claus de l’establiment i el codi d’alarma, d’aquesta 
forma se sap a quina hora ha entrat i sortit el transportista de la tenda. (actualment en projecte de gravar)

• Davant la preocupació d’AZKAR en referència a la menor seguretat en horari nocturn, Imaginarium està tranquil. 
(en tres anys hi ha hagut 2 incidents, i cal tenir en compte que es fan 30.000 entregues/any. 

• Imaginarium va realitzar un Benchmarking amb els 10 o 15 operadors logístics més grans (SEUR, TNT, GEFCO, 
GEODIS, DHL, etc.) per veure qui els oferia la millor oferta de transport nocturn. AZKAR va ser de les poques 
empreses que es van oferir. Moltes van dir que no, pel fet que no els sortia rendible l’operació.

• L’empresa té 300 punts d’entrega repartits entre botigues de carrer i botigues a centre comercial.

− A les botigues de carrer la distribució és molt més fàcil. No han tingut problemes de soroll.

− Als centres comercials només es pot repartir de 6 h. a 10 h. i en alguns es fa molt complicat arribar abans de 
que la tenda obri.

2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ PRÀCTICA

6. La distribució urbana de mercaderies
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DISTRIBUCIÓ NOCTURNA DE MERCADERIES

L’ÚNICA motivació per a fer logística nocturna es basa en una qüestió de servei al client: Es vol garantir 
que els productes estan col·locats al prestatge abans de que entri el primer client. 

Imaginarium calcula que la logística nocturna li suposa un sobrecost entre el 40% i el 60 %.

Els fluxos a botiga van des d’un cop per setmana a cada dia depenent de l’època de l’any. La logística nocturna 
els permet augmentar la freqüència d’enviaments i disminuir a casi zero la superfície de stock. 

La distribució de nit proporciona: flexibilitat al transportista, evitar la saturació diürna de les infraestructures i el 
poder garantir a l’empleat que té dues hores per col·locar els productes als prestatges. (en un 95% dels casos)

2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ PRÀCTICA

6. La distribució urbana de mercaderies
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GESTIÓ: Accions de sostenibilitat:

− Vehicles més respectuosos amb el medi ambient (Gas natural vehicular, Hidrogen, Bio combustibles, 

vehicles elèctrics, bicicletes, etc.)

− Vehicles amb menor impacte acústic. ( sistemes de refrigeració silenciosos, dispositius reguladors de les 

revolucions, rodes silencioses, tancament de portes silenciós, tecnologies antivibració, etc.)

Rodes silencioses
Limitador de les revolucions

Limitador de les vibracions

2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ PRÀCTICA

6. La distribució urbana de mercaderies
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INFRAESTRUCTURA: Millora i desenvolupament:

− Disseny / implantació de les zones de càrrega / descàrrega.

− Carrils i vials dedicats al transport de mercaderies. (Cas de Barcelona)

− Centres de consolidació urbana. (La Rochelle, Bordeaux, Barri de Sant Andreu (Barcelona), aeroport de 

Heathrow)

− Optimització d’entregues a domicili (consignes). (Packstation DHL, Consigna Fraunhofer - Institut a 

Dortmund)

Magatzem de l’experiència realitzada a Barcelona 
(Barri de Sant Andreu)

Imatge de la consigna de DHL a Alemanya
PACKSTATION

2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ PRÀCTICA
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2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ PRÀCTICA

6. La distribució urbana de mercaderies

INFRAESTRUCTURA: Millora i desenvolupament:
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2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ PRÀCTICA

6. La distribució urbana de mercaderies

INFRAESTRUCTURA: Millora i desenvolupament:
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AVANTATGES INCONVENIENTS

Transport

 Redueix tant el nombre de desplaçaments, com la 

distància recorreguda i el temps destinat al transport.

 Augmenta l’eficiència en la relació volum/pes dels vehicles.

 Millora substancial  dels espais destinats a càrrega i 

descàrrega.

 La creació d’un nou punt d’entrega pot impedir 

l’estalvi de transport en futures distribucions

Altres activitats de la 

cadena de 

subministrament

 Ofereixen la possibilitat de millorar el control de la cadena 

de subministrament per a reduir costos i millorar el servei: 

- Millora la gestió de magatzem (control de 

l’inventari).

- Facilita el control de la qualitat i quantitat del 

producte.

 Pèrdua de la relació directa entre proveïdors i 

consumidors.

 Dificultats d’organitzar operacions: requisits 

d’emmagatzematge i manipulació (productes 

variats).

Aspectes econòmics
 S’incrementa l’eficiència en el procés de subministrament, 

reduint així el cost per unitat del transport.

 Costos elevats per a la creació del CCU 

(elevat preu del sòl, equipaments nous, etc)

Aspectes socials i 

ambientals

 Es redueix el nombre de vehicles de mercaderies que 

circulen per l’àrea urbana.

 Possibilita la utilització de vehicles respectuosos amb el 

medi ambient (menys emissions, menys soroll, etc.) i 

l’entrega en franges horàries no convencionals.

 Possibilitat de l’aparició de monopolis.

2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ PRÀCTICA

6. La distribució urbana de mercaderies

INFRAESTRUCTURA: Millora i desenvolupament: CENTRES DE CONSOLIDACIÓ URBANA
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2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ PRÀCTICA

6. La distribució urbana de mercaderies

INFRAESTRUCTURA: Millora i desenvolupament: BARRI DE SANT ANDREU: prova pilot entre Març i Maig de 2007 :

Participació de 17 comerços locals i de 5 empreses de transport que els 

havien de proveir.  

Es va encarregar la gestió de la microplataforma a l’empresa de 

missatgeria Trèvol.

Es va habilitar un local de 160 m2 per a la plataforma, que sumat a tres 

vehicles elèctrics i una bicicleta resultava una capacitat operativa de 

45m3/dia.

Es van crear 5 noves places de càrrega i descàrrega d’ús exclusiu per als 

vehicles de la prova.

El balanç de l’experiència ha estat el següent:

Es van realitzar 46 lliuraments, el 80% dels quals arribava al matí a la 

plataforma des d’on s’enviaven en menys de 2 hores al destí final.

La valoració tant de comerciants com de transportistes és molt positiva, tot 

i que ambdós reclamen la participació de més comerços i l’ampliació de 

l’àmbit d’actuació.

El nivell d’activitat experimentat ha limitat les conclusions respecte 

les operacions i els sistemes logístics.
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CAS 1: PACKSTATION A ALEMANYA

Objectius

 Permetre als destinataris de paqueteria poder accedir o retornar

els paquets, els 7 dies a la setmana, les 24 hores del dia.

 Optimitzar els lliuraments urbans i els processos “last mile” on 

s’estima que al voltant del 40% de les entregues son fallides en 

primer intent per l’absència del destinatari.

Descripció

 El client és qui fa el darrer  trajecte. 

 El punt d’entrega és una consigna “electrònica” on el client 
pot anar a buscar el paquet en el moment que més li convingui.

 Es proporciona a cada client una targeta amb PIN.

 El procediment consisteix en informar al client mitjançant  un e-
mail o sms. (termini: 9 dies naturals). 

 El volum dels paquets ha de  ser com a màxim 60x35x35 cm.

Cal destacar que el balanç de l’experiència ha estat positiu.

S’estima que a finals de l’any 2006 hi havia al voltant de 700 

consignes en més de 90 ciutats del país.

Més 

informació

BESTUFS ( www.bestufs.net )

DHL ( www.dhl.de )

2.- LA LOGÍSTICA URBANA, VISIÓ PRÀCTICA

6. La distribució urbana de mercaderies

INFRAESTRUCTURA: Millora i desenvolupament:


