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1. MARC CONCEPTUAL
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Introducció

▪ Orientació de la presentació: territorial, estratègica i de desenvolupament 
local/territorial. Complementar aportacions.

▪ Objectiu: reflexionar sobre si pot ser una aposta estratègica, més enllà de les 
dinàmiques de les empreses pròpies i per contrast amb:

a) Altres territoris.

b) Allò que hi ha ara a les Terres de l’Ebre.

▪ Potencial, considerat des de 3 punts de vista: teixit empresarial, territori, àmbit públic.



Conceptes bàsics a recordar

DEFINICIÓ

▪ Activitats que tenen per objecte 
col·locar amb el mínim cost una 
quantitat determinada de producte en 
el lloc i moment que és demandada. 

▪ Comporta adquirir, transportar, 
emmagatzemar, distribuir productes.

▪ S’ocupa d’organitzar nous fluxes, definint 
els espais més adients per a 
l’emmagatzematge i els millors sistemes 
de transport.

PARTICULARITATS

▪ L’orientació macroeconòmica 
condiciona.

▪ Lligat a l’expansió i 
necessitats del teixit 
industrial.

▪ A cavall d’indústria i serveis.

▪ Dependent dels transports.

▪ Vinculat al planejament.



Més que instal·lacions, un sistema relacional

PROCESSOS QUE INTERVENEN:

Adquisició, transport, 
emmagatzematge, distribució.

ELEMENTS INTERRELACIONATS:

Instal·lacions físiques; transport 
físic entre els agents; 
infraestructures de transport; 
mecanismes de gestió i informació.

ALTRES RECURSOS NECESSARIS:

Equip de manipulació i transport 
intern, personal especialitzat.

“NODES I CONNECTORS”



Factor competitiu per a empreses, sectors, territoris

AVANTATGE PER A L’EMPRESA:

▪ L’avantatge competitiu pot arribar pel factor temps: reducció 
de costos i simplificació de processos. 

▪ Altres: servei al client, productivitat en l’explotació del 
sistema productiu i rendibilitat dels capitals invertits.

ELEMENT ESTRUCTURADOR DE L’ECONOMIA:

▪ Desenvolupament ordenat de les activitats.

▪ Ocupació complementària.

▪ Element d’oportunitat i recolzament en contextos de crisi i 
deslocalització.

Del transport a 
estratègia de 
competitivitat i factor 
dinamitzador de 
l’economia d’una regió.

Del seu impuls i gestió 
adient en depenen 
moltes empreses i 
sectors sencers. Clau en 
fases de crisi i 
deslocalitzacions.



2. UN SECTOR QUE CREIX I EVOLUCIONA
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El factor e-commerce

▪ Factor e-commerce: creixement imparable 
d’enviaments. Abasta tota mena de territoris.

▪ Participació dels grans inversors tot i la 
incertesa financera de la pandèmia (uns 1.500 
milions d’euros segons consultora CBRE).

▪ 14% del PIB català (tendeix a superar el 
turisme).

▪ Més de 120.000 llocs de treball a Catalunya.

En la gran distribució, 
el comerç electrònic 
gairebé ha duplicat la 
quota de mercat, de 
poc més del 1,5% el 
2019 a un 2,9% anual.

Hi ha un marge de 
creixement per la taxa 
de subcontractació i 
altres factors.



Tendències: logística integrada, sostenibilitat

▪ Nous sistemes de comercialització: l’agilitat com a factor clau.

▪ Activitats industrials associades a logística just-in-time i 
proveïdors integrals.

▪ Implantacions com a centres de negoci de valor afegit:

- Opció d’acollir processos finals en la cadena de distribució.

- Eficiència energètica i sostenibilitat.

▪ Suport tecnològic per a optimitzar processos. Facilitat d’accés 
del consumidor al producte i serveis complementaris.

D’enfocament PUSH (els 
fabricants empenyen els 
productes a la distribució)...

a estil PULL (la demanda en el 
punt de venda i les 
preferències dels clients 
condicionen l’assortit).



Principals necessitats adaptatives

Instal·lacions especialitzades 
(p.ex. paqueteria Correus).

Solucions logístiques integrades 
amb sistemes d’aprovisionament 
segurs, fiables, àgils i ràpids.

Marc de sostenibilitat econòmica, 
social i ambiental.

Recursos per reduir costos i 
moviments no imprescindibles 
en diversos àmbits (personal, 
infraestructures, tecnologies, 
gestió).

Sòl en general (la manca 
tensiona): 1a i 2a corona, amb 
espais a reconvertir.

TIC i fórmules organitzatives 
adaptades a la demanda 
(flexibilització d’horaris i 
localitzacions, reducció de tarifes, 
increment de serveis).

Territoris com 
les T. Ebre 
s’hauran de 
posicionar en 
un marc més 
ampli.



3. PERSPECTIVA GEOGRÀFICA: UNA ACTIVITAT                                  
QUE TRANSFORMA I VERTEBRA TERRITORIS

G
o

o
gl

e 
M

ap
s.



▪ Es tendeix a una organització integral de la cadena 
en un marc competitiu. 

▪ Les empreses perceben UE com un Estat i els països 
com a macroregions.  Decideixen on ubicar els 
centres segons accessibilitat i costos diversos.

▪ Grups amb capacitat d’operar internacionalment i 
grans plataformes per a emmagatzematge, 
distribució interna i connexió exterior.

▪ Millores UE: xarxa viària transfronterera, solucions 
intermodals, xarxa ferroviària, ports, transport 
fluvial.

▪ Governs: xarxes de centres logistics estratègics.

Un sistema europeu: les zones desitjades
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ZONES PRINCIPALS: Rotterdam-Anvers, 
nord França, Rhin i Baden-Wurttemberg, 
sud-est d’Anglaterra, Île de France.

ZONES COMPLEMENTÀRIES: oest Regne 
Unit, Catalunya, Madrid, Saragossa, 
Dinamarca, est Àustria/Eslovàquia.



Rol de les grans concentracions: l’exemple de la Península

▪ En la nova geografia, els grans nuclis urbans fan rol 
vertebrador. Punts de recepció i classificació.

▪ Barcelona, Madrid, València, Saragossa, Sevilla, 
Lisboa-Setúbal i Porto, principals plataformes.

▪ Madrid/corredor Henares: rol específic. Inclou peces 
vinculades a Catalunya (port sec Tgn).

▪ Saragossa: gran plataforma (més de 13 milions m2, 
intermodalitat)  i clúster amb motors com Inditex. 
Cruïlla d’eixos. Digitalització en mobilitat i altres. 

▪ La taxa de subcontractació mitjana és encara per 
sota d’Alemanya i altres països del centre de la UE. 
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Observem un nucli central i un 
quadrant nord-est.



Hi ha espai per a altres territoris i ciutats

▪ El mateix interès del quadrant nord-est genera 
interès sobre ciutats com Alacant, Palma, Vitòria 
i altres. 

▪ Algunes ciutats de 50.000 o menys tenen 
accessibilitat adient per ser nodes rendibles. 

▪ Inversió en nuclis com Onda (Castelló), 
Benavente (Zamora), Mérida (Badajoz), 
Antequera (Màlaga).

▪ Actors com Correos tenen projecció per la seva 
capil·laritat.

El repte principal és la gestió de 
la darrera milla i això comporta 
solucions més sotenibles de 
repartiment i una necessitat 
d’acostament geogràfic.

La demanda d’e-commerce creix 
més ràpidament en zones poc 
denses.



4. FACTORS DE LOCALITZACIÓ I ALTRES ELEMENTS 
D’OPORTUNITAT PER A LES TERRES DE L’EBRE
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Conceptes superposats en un mateix territori

▪ Canvis en la configuració del sistema europeu de ciutats. Es 
configuren grans nebuloses i corredors urbans: les 
megaregions (R. Florida).

- Àrees d’acumulació de talent, innovació i creixement 
econòmic.

- Lió-Barcelona-Alacant, una de les més clares d’Europa.

▪ Corredor: sistema d’integració d’àrees metropolitanes i 
urbanes i els respectius teixits empresarials.

▪ L’EURAM i l’Euroregió com a vessant col·laboratiu/estratègic.

L’espai econòmic s’organitza cada cop més al marge dels 
límits i estructures administratives.



Catalunya=mercat propi+ubicació internacional competitiva

▪ Font portuari en millora i complementari amb el valencià.

- Millor plataforma amb Àsia.

- Suport a l’estructura industrial (model Flandes-P. 
Baixos).

▪ Cruïlla comunicacions AP-7 i AP-2, que uneixen altres pols.

▪ Clúster logístic BCN com a motor: port, aeroport, CZF, ZAL.

▪ Altres nodes (Camp Tgna, Empordà, etc).

▪ Estratègia amb diverses plataformes públiques i privades.

E
ls

 p
o
rt

s
 m

e
d
it
e
rr

a
n
is

 e
n
 r

e
la

c
ió

 a
 l
’o

p
o
rt

u
n
it
a
t 

d
’À

s
ia

. 
F

o
n
t:

 M
. 

N
a
d
a
l.
 D

P
T

O
P

. 

S’aspira a crear el principal hub
mediterrani.C

IM
A

L
S

A
.



Terres de l’Ebre: posició estratègica (poc aprofitada)

▪ Pas del corredor mediterrani/ubicació en 
la megaregió.

▪ Enllaç amb el corredor de la Vall de l’Ebre.

▪ Equidistància en relació a àrees 
metropolitanes (BCN, València, Saragossa, 
i també Tarragona-Reus, Lleida, Castelló).

▪ Configuració policèntrica: nuclis urbans 
propis amb potencial d’articulació. 

▪ Corredors amb potencial de vertebració 
interna-externa (la Ràpita-Lleida, Alcanyís-
Reus).
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La concreció del corredor ferroviari 
és un factor estratègic de canvi.



Ingredients logístics concrets

▪ Previsió Logis i nucli conjunt amb c. mercaderies.

▪ Polígon Catalunya Sud.

▪ Port Ràpita-Alfacs, en procés de modernització.

▪ Corredor ferroviari en adaptació+línia ferroviària interior 
emmarcada en un altre corredor estratègic (Móra la Nova, Flix). 
Creació d’apartadors i altres millores.

▪ Altres espais empresarials (Amposta, la Sénia, Ulldecona, Molló 
i Aubals, sist. Flix-Ascó, Gandesa). Alguns ben equipats.

▪ Condició d’espai de pas com a oportunitat de millora de xarxes.
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Posicionament en relació al Camp Tgna –Port, ZAL i químiques, CIM, estació contenidors, 
polígon Valls, C. M. Montblanc, aeroport de Reus i altres-. Equidistància en relació a 
altres sistemes potents (Barcelona, València) i emergents (Castelló, Lleida).



Branques industrials competitives i altres serveis

Recordem que la logística dóna resposta i 
alhora incentiva un teixit econòmic.

▪ Sectors amb posicionament competitiu 
(agroalimentari, fusta i moble, plàstic, energia) i/o 
emergents (cosmètics).

▪ Empreses basades en logística, amb base pròpia o
amb elevada demanda de processos logístics. 

▪ Kronospan, Freshly Cosmetics, Florette i altres com 
a potencials casos d’efecte d’arrossegament (en el 
primer cas amb accés ferroviari propi i en el segon 
com a base logística.

▪ Empreses de transports.

▪ Altres empreses de serveis.
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5. REPTES I NECESSITATS
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Dèficits: una realitat condicionada per factors externs

Densificació AP-7 i no 
concreció de l’A-7.

Caràcter subsidiari i poca 
visibilitat en el context 
català.

Manca de visió ferroviària 
integrada.

Bona part de sòl poc 
competitiu, xarxes amb 
mancances i plantejament 
localista.

Zones encara poc 
accessibles.

Costos afegits de transport 
en relació als mercats 
primaris.

Poca massa crítica (mercat 
secundari).

Limitació de serveis 
logístics.
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▪ Superar el paper tributari en relació a àrees exteriors: d’espai 
de pas a regió estructurada, connectada i amb capacitat de 
dinamització.

▪ Optimitzar la posició entre els dos principals corredors de 
desenvolupament peninsular (amb realitzacions concretes).

▪ Afavorir la vertebració interna. Inclou optimitzar la línia 
ferroviària interior i cohesionar nord i sud.

▪ Concretar un sistema de gestió per al desenvolupament
territorial.

▪ Incentivar els sectors econòmics per a la creació de demanda 
interna.

Alguns reptes evidents
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És fonamental actuar amb 
un criteri estratègic i de 
cooperació.



Criteris per a un posicionament competitiu

Complement públic-privat.

Gestió no centralitzada.Infraestructures en xarxa.

Optimitzar rols institucionals.Intermodalitat.

Plataformes i altres 
infraestructures amb accés als 
diferents mitjans.

Externalització i especialització 
del transport.

Introducció de la innovació.

Connexió adient de nodes i 
mitjans (sostenibilitat).



6. ELEMENTS PER A UNA PROPOSTA
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Definir una estratègia, concretar una governança

▪ Articular un grup de treball públic-privat, coordinat amb la 
governança tendencial del territori. 

▪ Consensuar oportunitats i prioritats. Dissenyar una estratègia,
coherent amb l’estratègia regional de desenvolupament i amb 
altres sectorials.

▪ Dur a terme jornades tècniques especialitzades.

▪ Visites a l’exterior i entrevistes.

▪ Afavoriment de l’oferta formativa/participació en l’oferta 
formativa d’abast català.

▪ Concreció de l’estratègia en projectes estratègics.

Tota visió estratègica 
territorial ha de considerar la 
condició potencial de cruïlla 
de les Terres de l’Ebre.

Un grup de treball hauria 
d’incloure la Universitat, 
empreses, CIMALSA, D. 
Territori, Cambres de Comerç 
i altres.



DINÀMICA PRÒPIA DEL SECTOR:

▪ Ubicació conjunta amb empreses del sector, interrelació.

▪ Canalització de fluxos de transport i control de la multiplicació de moviments. Abaratiment de 
costos, competitivitat i creació d’ocupació.

SERVEIS:

▪ Propis del sector: manteniment, enllumenat, neteja, seguretat i altres, amb menor cost.

▪ Complementaris: tallers, entitats bancàries, aules formatives, activitats R+D+I, restaurants, etc.

TERRITORI:

▪ Millores en el context urbà-territorial.

▪ Articulació de nous territoris dinàmics.

Principals avantatges de les instal·lacions logístiques



Possible disseny bàsic d’un sistema logístic propi

Desplegament de les
previsions màximes viables al 
Port de la Ràpita (Alfacs) i 
optimització de la participació 
ebrenca en el Port de 
Tarragona

Central logística reguladora 
multimodal+Logis (l’Aldea)

Estudi de nucli logístic Móra la 
Nova/Ribera i optimització de 
l’eix “circular” Madrid-
Barcelona

Instal·lacions pròpies de les 
empreses que tenen en la 
logística una part important 
dels processos

Altres oportunitats derivades 
dels estudis i estratègia 
sectorial i dels criteris 
comentats anteriorment
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Optimització de la connectivitat

▪ Ample ferroviari i corredor prioritari 
per a mercaderies. 

▪ Elements de multimodalitat en general
i estació de l’Aldea com a nucli 
estratègic.

▪ Concreció de millores a l’eix ferroviari
interior (en el marc de la connexió 
Madrid-Barcelona).

▪ Estudi d’altres possibles connexions 
internes.

XARXA VIÀRIA

▪ Continuïtat de l’A-7.

▪ Millora del manteniment de l’AP-7.

▪ Trams 2+1 i millores de seguretat a la 
C-12.

▪ N-420: variants de Gandesa, Corbera i 
Riudecols. Seguiment de l’estudi del 
seu desdoblament.

▪ Millores Móra-l’Hospitalet i altres 
comarcals.

SISTEMA FERROVIARI



Les Terres de l’Ebre com a plataforma d’aterratge

▪ Afavorir noves activitats terciàries en l’entorn de la peça central.

▪ Coordinar els plans urbanística locals i adaptar la planificació 
urbanística/territorial per a l’activitat econòmica.

▪ Concretar una estratègia regional d’aterratge:

- Dissenyar, prioritzar i coordinar espais innovadors i competitius 
per a la localització empresarial (xarxa d’espais empresarials 
estratègics). Inclou dotació i gestió.

- Implementar mesures i canals de promoció diversos per a la 
seva projecció al context català i europeu (en paral·lel a 
l’afavoriment de les activitats logístiques).

- Planificació de nous espais 
productius

- Productes immobiliaris oferts

- Funcionalitat i distribució 
interna dels usos

- Promoció i gestió de 
parcs/polígons industrials

- Manteniment i recuperació 
d’espais industrials
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NECESSITATS EN                                     
ATERRATGE EMPRESARIAL



7. REFLEXIONS FINALS: UNA NOVA                     
INTERPRETACIÓ TERRITORIAL
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Territoris en xarxa

▪ Megaregions, corredors, sistemes de ciutats, ecosistemes rurals... El 
territori adopta noves formes de relació-organització per al seu 
desenvolupament.

▪ Optimitzar els factors de localització comporta un posicionament 
més clarament proactiu.

▪ El corredor mediterrani articula àrees metropolitanes. Cal crear nous 
nodes i àrees urbanes que puguin capil·laritzar el desenvolupament.

▪ Impulsar els sistemes de ciutats propis ajudaria a vertebrar el 
territori, optimitzar la massa crítica i connectar millor amb l’entorn.

▪ La xarxa permet una lectura més actual del territori i capacitat 
adaptativa.

Connectar els 
sistemes Tortosa-
Amposta i Vinaròs-
Benicarló podria 
ajudar a trencar la 
discontinuïtat 
existent.
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▪ Cal un qüestionament de les T. Ebre com a territori només definit per la 

ruralitat (hi ha tota mena de realitats).

▪ El context administratiu és necessari per a l’aplicació de polítiques 

públiques, però aquestes s’han d’adaptar al territori necessari per a 

cada tema, i no adaptar cada tema a l’àmbit administratiu.

▪ La regió econòmica real és molt més gran que les T. Ebre (en logística, 

més gran que Catalunya). 

▪ En àmbits com aquest, el Camp ha de ser un soci preferent, sense anar 

contra altres vincles: infraestructures, empreses, operadors, Diputació, 

Universitat.

Sobre les característiques de les Terres de l’Ebre

En part, l’objectiu no 
ha de ser tant 
dissenyar un sistema 
logístic propi com 
interactuar de 
manera activa amb 
un de més ampli.



8. ALGUNS CASOS D’INTERÈS
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Instal·lacions logístiques i sostenibilitat

NAU MULTIPLANTA, MOLINS DE REI EXTENSIÓ DE LES RENOVABLES

CAMBRAI-ÉPINOY (REAPROFITAMENT D’ANTIGA 
BASE AÈRIA I MAJOR PLANTA EUROPEA)



Peces significatives a Catalunya

LOGIS EMPORDÀ I PLATAFORMA INTERMODAL CENTRE DISTRIBUCIÓ IKEA A VALLS

ZAL BARCELONA (GESTIÓ CILSA, PARTICIPACIÓ 
AUTORITAT PORTUÀRIA, ABERTIS I SEPES)

Junt amb els parcs de 
la zona i la central de 
mercaderies de 
Montblanc, pot 
configurar un eix des 
del Penedès i A-27.



Corredors agroalimentaris emergents

LOGRONYO-
TUDELA-

SARAGOSSA

FRAGA-
LLEIDA-EIX 

A-2

▪ Fruita, arrossegament.

▪ Gran oferta de sòl i previsió 

Torreblanca.

▪ Inclou Fraga, Alcarràs, Lleida, 

Bell·lloc i altres.

▪ Web de sòl Diputació.

▪ Inclou instal·lacions 

privades a Mallén i 

Épila (complex 

Bonàrea).

▪ Ciudad 

Agroalimentaria de 

Tudela com a nucli 

d’innovació.



▪ Plataforma de plataformes de diversa 

mida amb distribució territorial.

▪ Aprofitament de l’efecte Saragossa.

▪ Estructures de clusterització i 

innovació. Implicació d’actors diversos.

▪ Fraga: aprofitament de la proximitat de 

Catalunya.

▪ Funcions singulars (aeronàutica a 

Terol).

Aragó com a plataforma policèntrica i cluster



CyLog i espai central emergent

▪ Creació d’enclavaments regionals.

▪ Aprofitament del corredor atlàntic europeu.

▪ Zona Valladolid-Palencia que interactua amb l’automòbil.



Àrea Àlaba+Miranda de Ebro

▪ Plataforma Arasur (200 hectàrees). Estratègica en 
relació als ports de Bilbao, Pasajes, Santander. 
Gestionat per Araba Logística, participada per 
govern basc, entitats financeres, Diputació i altres. 
Tota mena de serveis.

▪ 4,5 milions de persones en 100 quilòmetres.

▪ Álava Agencia de Desarrollo (sòl estratègic).

▪ Port sec del port de Bilbao.

▪ Miranda Empresas: aterratge empresariali 
estratègia comunicativa (aprofitament de la 
proximitat de Vitòria i espais compartits Euskadi-
Castella).



Ólvega com a nucli rural

▪ Logística i aterratge empresarial. Paral·lelismes amb 

Guarromán.

▪ Factor singular impuls (Emiliano Revilla).

▪ Suport a enllaç Valle del Ebro-Cantàbric-submeseta nord.

▪ Major centre del fred a l’Estat i implicació en diverses 

branques.

▪ Ajuda a impulsar autovies a la província (i el teixit empresarial).

▪ Estratègia comunicativa com a centre logístic del nord de 

l’Estat.



▪ Cruïlla d’autovies entre la meseta, Galícia, Astúries i 

Extremadura.

▪ Centre de transports i logística. Centre de negocis i fires.

▪ Punt d’intercanvi (cross-docking) intermedi entre grans 

àrees. Sense emmagatzemar les mercaderies, les 

consolida i redistribueix als clients finals.

▪ Previsió d’un 63% de creixement en pocs anys.

▪ Baix preu de sòl i disponibilitat de parcel·les grans i 

demanda d’ocupació.

Benavente com a motor d’un espai en dificultats


