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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. OBJECTIUS 

El Port de Barcelona s’ha consolidat com un dels més importants tant d’Espanya com 

del Mediterrani. Per aconseguir-ho han estat elements claus tant la seva ubicació 

geogràfica com el potencial econòmic de la zona que engloba. No obstant això, per 

seguir amb un bon ritme de creixement i consolidar-se com la principal porta d’entrada 

a Europa des del Mediterrani, el Port de Barcelona es veu obligat a millorar les seves 

infraestructures i les del seu radi d’influència.  

Aquestes millores passen per una ampliació del Port i per la construcció i 

modernització de les infraestructures de transport. Amb aquests canvis, podrà 

augmentar el volum de mercaderies que mou i ampliar i consolidar el seu hinterland. 

Aquesta ampliació implica, especialment, poder arribar de forma més ràpida i eficient 

al mercat francès i, a partir d’aquí, a tot al centre i nord d’Europa.  

Per donar un salt de qualitat, el Port de Barcelona ha de tenir com a model els 

principals ports d’Europa, i veure quins són aquells aspectes que s’han de canviar per 

tal de poder competir-hi en igualtat de condicions. I resulta evident que, a part de 

millorar la xarxa viària o ampliar la zona portuària per tal de poder rebre més volum de 

mercaderies, la gran actuació que permetrà al Port situar-se entre l’ elit europea és 

disposar d’unes infraestructures ferroviàries que permetin augmentar el nombre de 

mercaderies que entren o surten del recinte portuari amb tren.  

Aquest mitjà de transport s’ha convertit en un element indispensable per tal de poder 

ampliar el radi d’influència d’un port, ja que és especialment en les llargues distàncies 

on és mostra més competitiu que el transport per carretera. Per tant, és aquí on el Port 

de Barcelona està insistint més per tal que les administracions accelerin aquelles 

obres que han de permetre disposar d’unes millors connexions tant amb la Península 

Ibèrica com amb la resta d’Europa.  

El repte no és gens fàcil. Les diferències tècniques entre les infraestructures 

ferroviàries d’Espanya i de França, destacant principalment la diferència d’ample de 

via, i el fet que durant molts anys s’ha obviat el ferrocarril com a mitjà per poder moure 

grans volums de mercaderies, dificulten el poder donar un tomb a l’actual situació. Tot i 

així, sembla que tant les administracions, tot i els retards en la majoria d’obres, com la 

societat civil estan d’acord que s’ha d’apostar de forma clara i decidida per aquest 

mitjà de transport.  

L’aposta pel tren com un mitjà alternatiu al transport per carretera, no només tindrà 

influència a nivell econòmic, amb l’arribada de més mercaderies perquè les 
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companyies navilieres i logístiques veuran el Port de Barcelona com una zona més 

eficient per dur a terme els seus negocis, sinó que tindrà repercussions també per a 

tota la població per la disminució del nombre de camions a les carreteres i dels índexs 

de pol·lució, i la millora que hi haurà també en el transport ferroviari de passatgers.   

Per tant, en aquest treball ens centrarem a comprovar quin és l’estat actual del 

transport ferroviari al Port de Barcelona i quins són els projectes que han de permetre 

augmentar el nombre de trens que transporten mercaderies. Els objectius del treball 

els podem formular així: 

� Analitzar la situació actual del transport ferroviari en el Port de Barcelona. 

� Descriure el procés de liberalització ferroviària i com això afectarà el transport 

ferroviari.  

� Veure quins són els models que es proposen per tal de gestionar les 

infraestructures ferroviàries dels ports.  

� Explicar com i quins són els actuals accessos i terminals ferroviàries del Port de 

Barcelona i analitzar quines són les seves deficiències.  

� Exposar com són aquells centres que ja estan construïts, o que es construiran, 

que disposen de connexió ferroviària amb el Port de Barcelona, analitzant-ne   

  les seves àrees d’influència i la seva importància.  

� Estudiar la importància dels mercats català, espanyol i internacional.  

� Comentar les principals infraestructures ferroviàries que s’han de construir i la 

repercussió que tindran per al Port de Barcelona.  

 

El treball pretén posar de relleu el fet que els ports ja no només depenen de les seves 

pròpies instal·lacions per tal de convertir-se en grans centres comercials i econòmics, 

sinó que  també necessiten d’unes bones infraestructures en tot el seu hinterland que 

els permeti distribuir de forma eficient totes les mercaderies. Sense elles, el port 

perdria tot el seu potencial ja que seria incapaç de garantir que les mercaderies que 

rep arribin al seu destí final en un període de temps i de preus raonables.  
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1.2. SITUACIÓ ACTUAL I PROBLEMÀTICA DEL PORT DE 

BARCELONA  

1.2.1. ESTADÍSTIQUES GENERALS DEL PORT DE BARCELONA  

Primer de tot, resumirem amb algunes dades la importància del Port de Barcelona. Pel 

que fa a Espanya, és el primer en nivell de facturació i valor de les mercaderies; el 

segon en el tràfic total, per darrera d’Algeciras i el tercer en nombre de contenidors, 

només superat per Algeciras i València. A més a més, el creixement del port a nivell 

comercial, com es pot observar en el gràfic, ha estat constant en els darrers 10 anys. 

 

 

 

 

Podríem destacar algunes dades que demostren la importància del port: 9600 vaixells 

l’any; 51 milions de tones de mercaderies; 3,2 milions de passatgers; 716 mil vehicles 

transportats (una de les mercaderies, juntament amb els contenidors, més general del 

port); connexió amb 850 ports de tot el món i 116 línies marítimes regulars. Barcelona 

capitalitza el 77% del comerç marítim de Catalunya i el 23% d’Espanya.  

A continuació un mapa del port indicant la ubicació de les terminals i altres dades 

rellevants. 

 

Fig. 1. Evolució del tràfic de mercaderies en el port de Barcelona. Font: APB. Memòria anual 2008. 

www.apb.es (15-06-2009) 
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Algunes de les dades tècniques més importants del port les resumim a continuació: 

� Situació. Latitud: 41º20’N. Longitud: 002º10’E 

� Marees. No n’hi ha.  

� Superfície terrestre: 940 ha 

� Molls i atracadors: 20,3 km 

� Rampes ro-ro: 32 

� Entrades. 

• Boca Sud. Ample: 370 m. Calat: 16 m. Orientació: 191,8º. 

• Boca Nord. Ample: 145 m. Calat 11,5 m. Orientació: 205º.  

2 

1. Terminal Prat (en construcció) 

2. ZAL Prat 

3. ZAL Barcelona 

4. Terminal de vehicles 

5. Terminal de líquids a granel 

6. Terminal de contenidors TERCAT 

7. Terminal de contenidors TCB 

7b. Futura ampliació de la terminal de contenidors TCB 

8. Terminal de sòlids a granel 

9. Terminal de sòlids a granel 

10. Terminal de contenidors i polivalents / Terminal de fruita / Terminal de líquids a 

granel. 

11. Terminal de cabotatge / Terminal de passatgers / Magatzem frigorífic 

12. Terminal de passatgers 

13. Terminal de cabotatge / Terminal de contenidors i polivalents 

 

1 

3 4 

5 

6 

7 
7b 

8 

9 
10 

12 

11 

13 

Fig. 2. Mapa del port de Barcelona. Font: Elaboració pròpia a partir d’un plànol de APB 
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� Calats. Fins a 16 m.  

� Remolcadors. N’hi ha fins a 9.  

� Emmagatzematge. Cobert: 121035 m3. Descobert: 2941339 m3. 

� Grues del moll. 8 de pòrtic i 24 de contenidors.  

� Dic sec. Eslora: 215 m. Màniga: 35 m. Capacitat: fins a 5000 t de pes mort.  

� Dic flotant. Eslora: 120 m. Màniga: 19 m. Capacitat d’elevació: fins a 4500 t.  

 

Tot i que les estadístiques són positives, el Port de Barcelona corre el risc de quedar-

se endarrerit pel que fa a la competitivitat amb els ports de la resta d’Europa. L’any 

2005 ocupava el lloc número 45 en el rànquing mundial i el número 9 en l’europeu pel 

que fa al moviment de contenidors. Si ho mirem amb dades comparades, l’any 2008 el 

port de Barcelona va moure més de 2 milions i mig de TEUs i el de Rotterdam, el més 

important d’Europa, més de 10,7 milions de TEUs. És a dir, el tràfic de contenidors del 

port de Rotterdam és unes 4 vegades superior al de Barcelona.  

Per tant, el Port de Barcelona es troba a anys llum de poder plantar cara a alguns dels 

ports del nord d’Europa com ara Rotterdam, Hamburg i Anvers. Tot i això, la 

possibilitat de poder competir i atraure més tràfic marítim encara és possible. En 

aquest sentit, el marge de millora, pel que fa la infraestructura i la logística del port, 

encara és molt important (vegeu gràfic inferior) i, per tant, també ho són les 

possibilitats de poder retallar distàncies amb els grans ports europeus.  

 

 

 

 

 

Fig. 3. Comparativa de l’evolució entre diferents ports durant els període 2003-2006. Font: Red de 

conexiones y servicios del Puerto de Barcelona. www.apb.es (15-06-2009) 
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Les regions més importants amb les quals el Port de Barcelona té més relacions 

comercials, tant pel que fa a importacions com a exportacions, són l’Extrem Orient i el 

Japó, l’Àfrica del Nord, Espanya i el Mediterrani Oriental. El país, amb què més es 

relaciona comercialment el Port, és la Xina, ja que un 23% de tots els contenidors que 

passen per les instal·lacions portuàries tenen com a origen o destí aquest país.  

 

 

 

 

1.2.2. SITUACIÓ ACTUAL I FUTURA DEL FERROCARRIL AL PORT DE 

BARCELONA 

A continuació analitzarem d’una manera global quina és la situació actual i futura pel 

que fa a la logística en el Port de Barcelona, centrant-nos en el moviment de 

mercaderies amb ferrocarril.  

Si comparem el nombre de mercaderies que surten en tren des de Barcelona amb el 

que ho fan des dels ports europeus que hem comentat anteriorment, trobarem una de 

les claus per comprendre el perquè un 75% del tràfic d’Extrem Orient que passa pel 

Canal de Suez navega fins al nord d’Europa, cosa que suposa fins a tres dies més de 

ruta. Si tornem a comparar els ports de Barcelona i Rotterdam, però aquest cop mirant 

el nombre de contenidors que mouen amb tren, obtenim els següents resultats: el Port 

de Barcelona va moure més de 52 mil TEUs amb tren l’any 2008, això representa al 

voltant d’un 2% del tràfic total de contenidors, mentre que Rotterdam va arribar a la 

xifra de més d’un milió de TEUs, cosa que suposa un 9,5% del total de contenidors. És 

Fig. 4. Principals corredors marítims que arriben i passen per Barcelona. Font: Red de conexiones y 

servicios del Puerto de Barcelona. www.apb.es (20-06-2009) 
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a dir, el tràfic de contenidors amb tren del Port de Rotterdam és gairebé 5 vegades 

superior al del Port de Barcelona. Però dintre d’Espanya també trobem ports que 

aposten de forma molt més clara pel tren, com ara Bilbao que l’any 2007 va moure 

amb aquest mitjà el 16,5% del tràfic total de TEUs del Port. I si ho comparem respecte 

el nivell total de mercaderies, veurem que les diferències amb altres ports d’Europa 

també són molt importants, tenint en compte que el nombre de mercaderies que es 

van moure amb tren l’any 2008 al Port de Barcelona oscil·lava entre el 5 i el 6,6%.   

 

 

 

 

No es pot negar, però, l’esforç que s’està fent per part de APB i dels operadors 

logístics per aconseguir augmentar la quantitat de mercaderies que entren o surten del 

Port amb tren. Concretament, el transport de contenidors amb aquest mitjà va 

augmentar un 26% entre 2007 i 2008 i es van transportar més de 156 mil vehicles, 

cosa que va representar un augment del 37%. Aquest últim augment s’ha aconseguit 

gràcies a la connexió entre el Port de Barcelona i la factoria de Seat a Martorell. 

Aquest creixement en la utilització del ferrocarril ha trencat un període de temps de 

constant baixada en l’ús d’aquest mitjà per donar entrada i sortida a les mercaderies 

des del port (veure gràfic inferior).   

 

Fig. 5. Quota de mercat ferroviari en els principals ports europeus l’any 2007. Font: El Puerto 

de Barcelona y el futuro con el ferrocarril. Jordi Valls. APB. www.apb.es (17-06-2009)  
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La construcció dels dics Est i Sud;  el futur Moll del Prat que acollirà una terminal de 

contenidors de més de 100 hectàrees, gestionada per l’empresa Terminal de 

Catalunya (TERCAT); i la futura ampliació de la Terminal de Contenidors de Barcelona 

(TCB), ajudaran a donar un nou impuls al Port. Però aquestes obres han d’anar 

acompanyades d’unes infraestructures de transport adequades a les futures 

necessitats de la zona portuària. Els futurs nous accessos viaris i la millora i 

construcció de les línies ferroviàries permetran tenir un dels ports més competitius 

d’Europa.  

I és que l’arribada del tren és una de les claus per al bon funcionament del port en els 

propers anys. La posada en funcionament de la terminal de TERCAT al futur Moll del 

Prat provocarà un gran augment en el tràfic de mercaderies, que el Port no serà capaç 

de gestionar de forma eficient, si no disposa d’unes bones instal·lacions ferroviàries. 

L’Autoritat Portuària ha advertit de l’endarreriment que hi ha en la posada en marxa de 

l’enllaç del Port de Barcelona amb la xarxa ferroviària d’amplada de via internacional, 

ja que no compta que aquesta estigui llesta quan entri en funcionament la nova 

terminal de contenidors l’any 2011.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Evolució del mitjà de transport de mercaderies al Port de Barcelona. 

 Font: CIMALSA. Centres Logístics de Catalunya. www.cimalsa.es (22-06-2009) 
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1.2.3. LA PROBLEMÀTICA DEL FERROCARRIL I ELS GRANS PROJECTES 

DE FUTUR 

El transport ferroviari és una peça clau per al transport de mercaderies de llargues 

distàncies (més de 300 km). Però, per aconseguir una bona xarxa ferroviària a nivell 

europeu ens trobem amb una sèrie de problemes: amples de via diferents, sistemes de 

seguretat i control diferents, tipus de tracció (elèctrica, dièsel) diferents i gestors 

d'infraestructures i operadors diferents. Per tant, davant aquest panorama és difícil 

crear grans corredors ferroviaris a l'Europa dels 27, i molt més si a cada país hi ha 

interessos econòmics i socials diferents i plans d'inversions desiguals. A nivell 

espanyol, per exemple, trobem una falta de tradició pel que fa al transport de 

mercaderies amb ferrocarril, ja que dintre de la UE només Grècia i Irlanda utilitzen 

menys el ferrocarril que Espanya.  

A gran escala, alguns dels projectes de transport ferroviari de mercaderies que han de 

ser desenvolupats o millorats i que afecten Barcelona són: 

� El Corredor Ferrmed amb ample de via europeu, promogut per l’associació 

Ferrmed que pretén unir Algeciras amb Estocolm. És a dir, unir el corredor 

mediterrani amb el nord d’Europa.  

� El Corredor Mediterrani. Aquest corredor ha de permetre unir els principals 

ports del mediterrani occidental amb ample de via europeu.  

� El Corredor del Sud de França. Molt important per tal de poder tenir una bona 

connexió ferroviària amb la terminal marítima de Toulouse (tmT).  

� El Corredor Transversal. Millorar la connexió ferroviària amb les terminals 

marítimes interiors1 de Saragossa i Madrid arribant fins a Lisboa.  

� El Corredor de l’Ebre. Eix ferroviari que uneix el Mediterrani amb el Cantàbric.  

� Eix Transversal Ferroviari que unirà Girona i Lleida i que tindrà un ramal que 

connectarà amb Barcelona. No es preveu que estigui finalitzat fins al 2020.  

 

                                                 
1 També coneguts com a ports secs, són una peça clau per potenciar la logística intermodal. Tenen una 

gran importància per emmagatzemar i distribuir les mercaderies, cosa que permet ampliar l’àrea 

d’influència dels ports. La Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament 

(UNCTAD) defineix els ports secs com una instal·lació d’ús comú amb caràcter d’autoritat pública que 

disposa d’instal·lacions fixes que ofereixen serveis per l’emmagatzematge i el maneig temporal de 

qualsevol mitjà de transport.     
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De tots aquests corredors, el transversal, el Ferrmed i el mediterrani són els més 

important i on, per tant, s’han de fer més esforços de col·laboració entre les autoritats 

portuàries i els operadors logístics.  

L’arribada del tren també suposaria descongestionar el tràfic per carretera i millorar la 

qualitat del medi ambient. L’any 2007, a Catalunya, la carretera va contribuir a realitzar 

o a completar un 93% de les cadenes de transport de mercaderies. Segons APB, la 

posada en marxa de les instal·lacions ferroviàries previstes en un futur haurien de 

permetre operar fins a 180 trens cada dia, cosa que faria eliminar de les carreteres 

més de 20000 camions diaris.  

 

Fig. 7. Principals corredors ferroviaris que surten del Port de Barcelona 

Font: Cercle de Carregador de Barcelona. www11.apb.es/cclink/ (18-06-
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La Comissió Europa (CE) en el seu llibre blanc La política europea de transportes de 

cara al 2010: la hora de la verdad (2001) destaca també la importància del ferrocarril 

per descongestionar els grans eixos de transport. Per això creu imprescindible  

disposar d’una xarxa ferroviària per a mercaderies, similar a la que ja existeix als 

Estats Units, que permeti crear i reforçar els grans corredors europeus. Aquestes línies 

haurien d’estar separades de les de passatgers per evitar les congestions, 

especialment a les àrees urbanes. Per obtenir aquesta xarxa europea serà 

imprescindible eliminar la fragmentació tècnica de l’espai ferroviari europeu, com ara 

els amples de via diferents (que afecta especialment a Espanya) o els diferents 

sistemes de senyalització. La CE té clar que els accessos ferroviaris als ports i el 

transport marítim de curta distància són una peça clau en tot el sistema de transport 

multimodal, que permetrà reduir el tràfic a través dels Pirineus i dels Alps.  

Totes aquestes millores han de permetre situar al port de Barcelona com el primer 

hub2 logístic del Mediterrani. És a dir, el principal centre de recepció i distribució de 

mercaderies de tota la zona mediterrània. L’objectiu no és igualar els ports d’Anvers o 

Rotterdam, però si poder captar part del flux de vaixells que procedents d’Àsia 

naveguen fins al nord d’Europa. Hem de tenir en compte que ports com Barcelona 

aspiren a tenir un radi d’influència d’uns 600 quilòmetres per poder englobar ciutats 

                                                 
2 Terme anglès que serveix per definir aquells ports que funcionen com a grans centres de distribució 

d’una determinada zona.  

Fig. 8. Emissions de CO2  de diferents mitjans de transport. Font: Renfe 

Mercancias. www.renfe.es/mercancias (17-06-2009) 
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com ara Madrid, Bilbao, Burdeus, Tolouse, Narbona, Montpellier, Lió i pràcticament 

Gènova. Contràriament, Rotterdam té un radi d’influència de més de 1200 quilòmetres. 

Alguns dels problemes per consolidar aquest vertader hinterland3 al voltant del port de 

Barcelona són:  

� El preu del transport per carretera no és prou competitiu.  

� El ferrocarril és deficient en infraestructures i serveis.  

� La manca d’oferta marítima i la necessitat de potenciar el transport marítim de 

curta distància (short sea shipping). 

 

Per tant, s’ha de reforçar la connectivitat terrestre tant amb Europa, com amb l’interior 

de la Península, per tal de donar una sortida ràpida al volum de mercaderies que 

arriben i arribaran al port de Barcelona. No oblidem que un dels factors claus perquè 

un port sigui escollit com a escala d’una línia marítima regular és la qualitat de les 

seves instal·lacions logístiques, cosa que inclou la xarxa de transport terrestre i les 

terminals marítimes interiors com ara la d’ Azuqueca de Henares (Madrid), Saragossa, 

Lió, Tolosa o Perpinyà.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Terme provinent de l’alemany que serveix per definir l’àrea d’influència d’un port.  
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2. LA LIBERALITZACIÓ I LA GESTIÓ DEL 

FERROCARRIL 
 

En aquest tema tractarem la liberalització i els models actuals i de futur de gestió dels 

ferrocarrils i les infraestructures ferroviàries, ja que és una part important per entendre 

el paper fonamental que tindrà el tren en la logística intermodal.  

 

2.1. LA LIBERALITZACIÓ FERROVIÀRIA I EL IMPULS AL 

FERROCARRIL 

Les línies ferroviàries són operades per Renfe i altres companyies privades que han 

anat sorgint gràcies a la liberalització ferroviària a partir de la entrada en vigor de la 

Llei 39/2003 del Sector Ferroviari. Aquesta llei es va implantar a partir d’unes directives 

de la UE englobades, l’any 2003, en el conegut com a Primer Paquet Ferroviari, les 

quals van sorgir per donar un nou impuls al transport de mercaderies amb ferrocarril ja 

que el seu protagonisme havia anat disminuint progressivament. Aquest Paquet va 

establir com a marc general els punts següents:  

� Independència de gestió de les empreses ferroviàries, és a dir, les empreses 

de transport per ferrocarril han de ser empreses autònomes que actuïn segons 

criteris empresarials.  

� Separació entre l'administració de la infraestructura i l'explotació dels serveis 

de transport.  

� Lliure accés a la infraestructura ferroviària, per tant s’han d’establir drets 

d'accés i de trànsit a la infraestructura ferroviària a favor de les agrupacions 

internacionals d'empreses ferroviàries per a prestacions de serveis de transport 

internacionals.  

� Sanejament financer i transparència comptable. Els estats membres han de 

vetllar perquè es produeixi l'amortització dels deutes contrets per les 

companyies ferroviàries que fins aquell moment eren estatals.  

  

Per tant, un dels objectius principals de la UE era la separació entre els organismes 

encarregats de l'explotació dels serveis de transport ferroviari i l'administració de la 

infraestructura, exigint als estats membres l'obertura de les seves xarxes ferroviàries a 

les empreses i a les agrupacions empresarials internacionals que prestessin 

determinats serveis de transport, principalment de mercaderies.  
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Altres mesures per donar impuls al ferrocarril i que les trobem, entre d’altres, en el 

Primer (2003), Segon (2007) i Tercer Paquet Ferroviari (2007), el programa Marco Pol 

(2007-2013) o l’Agència Ferroviària Europea (2005), tenen com a objectius: 

� Ajudes estatals al sector ferroviari. 

� Impuls a la intermodalitat i el short sea shipping. 

� Impuls a la xarxa europea de transport.  

� La publicació d’indicadors de qualitat de forma periòdica.  

� Acabar amb la fragmentació tècnica dels espais ferroviaris europeus.  

 

La nova llei espanyola de Sector Ferroviari va provocar la creació d’un nou organisme 

per administrar les infraestructures ferroviàries, l’Administrador de Infrastructuras 

Ferroviarias (ADIF). Amb aquesta nova estructura, Renfe va passar a dir-se Renfe-

Operadora, amb l’objectiu d’explotar els serveis ferroviaris per a passatgers i 

mercaderies. És en aquest últim sector, dominat per Renfe, on han començat a operar 

companyies de capital privat. Per obtenir el permís per poder aprofitar la xarxa de 

transport de mercaderies, tant nacional com internacional, les empreses ferroviàries, 

amb llicència europea, han pogut sol·licitar des del 1 de gener de 2006 un permís de 

capacitat a ADIF i han de disposar del certificat de seguretat, amb el seu personal de 

conducció i el material rodant, per l’itinerari sol·licitat.  

 

 

 

 

Fig. 9. Quadre que resumeix els principals agents que participen en el tràfic ferroviari. Font: Ministeri de 

Foment. www.fomento.es (20-6-2009). 
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2.2. LA GESTIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES  

DELS PORTS 

La Llei del Sector Ferroviari també atribueix quines són les competències de les 

autoritats portuàries:  

� Aprovació dels projectes bàsics i de construcció d'infraestructures ferroviàries 

que hagin de formar part de la Xarxa Ferroviària d'Interès General i la seva 

construcció, sempre que es porti a terme amb els seus propis recursos i 

d'acord amb el que determini el Ministeri de Foment.  

� La construcció, amb recursos aliens, d'infraestructures ferroviàries, de 

conformitat amb el conveni corresponent.  

� L'administració de les infraestructures ferroviàries de la seva titularitat i de les 

que se li encomani mitjançant el conveni oportú.  

� El control i la inspecció de la infraestructura ferroviària que administri, de les 

seves zones de protecció i de la circulació ferroviària que s’hi produeixi.  

� L'explotació dels béns de la seva titularitat i dels que se li adjudiquin.  

� La prestació de serveis addicionals, complementaris i auxiliars al servei de 

transport ferroviari.  

� La fixació de les tarifes per la prestació de serveis addicionals, complementaris 

i auxiliars.  

� El cobrament dels cànons per utilització de les infraestructures ferroviàries i, si 

escau, de les tarifes per la prestació de serveis addicionals, complementaris i 

auxiliars. 

 

Haurà d’haver-hi un acord entre ADIF i APB sobre com ha de ser la connexió entre la 

xarxa de ferrocarrils d’interès general i la del port. En aquest sentit, la creació d’un 

conveni local entre les dues parts per tal de posar solució a tots els temes relacionats 

amb els punts de connexió, gestió de tràfic, seguretat, etc., està ara mateix parat. 

L’objectiu final d’APB es poder gestionar la xarxa interna i externa del port amb 

cooperació amb ADIF. 

I és que l’existència de diferents administracions i empreses (Renfe, FGC, Ministeri de 

Foment, etc.) provoca greus problemes organitzatius, com ara: 

� La infraestructura ferroviària interna del Port és responsabilitat de APB. 

� Els accessos a la zona portuària d’ample ibèric depenen del Ministeri de 

Foment a través de ADIF. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 

gestiona els seus accessos.  

� Els trams compartits entre FGC i RENFE és propietat, en alguns trams, d’ APB.  
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L’esquema següent mostra quin és el futur model d’organització del sistema ferroviari 

que proposa APB. 

 

 

 

La liberalització ferroviària provocarà que cada cop hi hagi més operadors ferroviaris a  

les diferents línies que arriben al Port. Evidentment, s’haurà de garantir que tots 

aquests operadors puguin treballar i explotar les infraestructures en igualtat de 

condicions.  

El gestor de la infraestructura haurà d’exigir a l’operador ferroportuari que ofereixi tots 

els mitjans necessaris (material de tracció, material remolcat, mitjans de transport, 

personal, material de reparació, etc.) perquè les companyies puguin operar sense cap 

tipus de problema a l’interior del Port. Per facilitar-li aquesta tasca, el gestor de la 

infraestructura posarà a disposició de l’operador ferroportuari els espai necessaris per 

al normal desenvolupament de les seves activitats com ara: zones d’emmagatzematge 

de materials i equips, zones per a tallers, oficines, etc. Tot i això, aquelles activitats 

que tinguin caràcter auxiliar hauran de fer-se a l’exterior del recinte portuari per evitar 

la pèrdua de més espai.  

APB espera que, en relativament poc temps, es pugui designar aquesta autoritat 

ferroportuaria que gestioni totes les infraestructures situades a l’interior del Port.   

  

 

 

Fig. 10. Futura organització del sistema ferroviari. Font: El Puerto de Barcelona y el futuro con el ferrocarril 

Jordi Valls. www.apb.es (27-6-09) 
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3. LA XARXA FERROPORTUÀRIA I ELS ACCESSOS 

FERROVIARIS DEL PORT DE BARCELONA 

 

3.1. LA XARXA FERROPORTUÀRIA DEL PORT DE 

BARCELONA 

La xarxa ferroportuària del Port de Barcelona té actualment una longitud de 33,475 km. 

Dintre d’aquesta xarxa podem trobar quatre tipus d’ample de via: 

� Ample ibèric (1,668 m.) 

� Ample mètric operat per FGC (1 m.) 

� Ample mixt ibèric – mètric, és a dir, una via que disposa del dos tipus d’ample. 

� Ample mixt ibèric - UIC4.  

 

Els principals enllaços del Port són: 

� França passant per Mataró – Granollers – Portbou.  

� França passant per Puigcerdà (poc utilitzat). 

� Centre, oest i nord d’Espanya per: Manresa – Lleida, Sant Vicenç – Lleida o 

Tarragona – Saragossa. 

� Oest, sud i est d’Espanya per Tarragona – València.  

 

Mitjançant el tren, del Port de Barcelona van entrar o sortir més de 557 mil tones de 

mercaderies, de les quals 490 mil van entrar per ser carregades als vaixells i 67 mil 

van sortir després de ser descarregades.  

A continuació introduïm un mapa on es pot veure la ubicació de les terminals 

ferroviàries i de les vies. 

 

 

                                                 
4 Ample internacional, europeu o estàndard (1435 mm.) 
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Les terminals ferroviàries de què disposa el Port les podem dividir entre terminals 

generals i terminals del moll. Les generals són les que estan situades a l’exterior del 

recinte portuari: Can Tunis i Morrot. La primera és de mercaderies generals i la segona 

és de contenidors (TECO). Aquestes terminals actuen com un centre d’intercanvi de 

mercaderies entre camions i trens, i són molt importants a l’hora de gestionar 

l’operativa ferroviària del Port. Can Tunis és el principal centre regulador del tràfic 

ferroportuari, a partir d’aquesta terminal es pot accedir a l’estació del Morrot mitjançant 

1

1. Accessos ferroviaris  

2. Terminal de granels: Moll contradic.  

3. Terminal de contenidors TCB: Moll Sud 

4. Terminal de contenidors TERCAT: Moll Príncep d’E spanya 

5. Terminal de vehicles: Dàrsena Sud i Carrer Z 

6. Terminal de granels: Moll d’Inflamables 

7. Terminal de Can Tunis 

8. Terminal del Morrot 

   Porta 28 

   Porta 27  

Fig. 11. Plànol de les terminals ferroviàries del Port de Barcelona i l’estructura del xarxa.  

Font: Elaboració pròpia basat en el  Pla Director Ferroviari del Port de Barcelona. APB. www.apb.es (13-07-2009) 
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màquines de tracció elèctrica, o al Port, a través del polígon de la zona Franca, amb 

tracció dièsel.   

A més a més, a partir de Can Tunis, es dóna sortida a tots els trens. Per l’oest, 

connecta amb les vies generals de Sants a Tarragona per Vilafranca (costa) o 

Vilanova i la Geltrú (interior).  La terminal gestiona uns 45 trens diaris d’una longitud de 

450 metres.  

La terminal del Morrot rep càrrega del Port de Barcelona i de les indústries del Baix 

Llobregat. Un 65% de les mercaderies que mou la terminal tenen com origen o destí el 

Port de Barcelona. El seu tràfic és d’uns 26 trens diaris de 450 metres entre entrades i 

sortides.  

Les terminals del moll són aquelles que estan dintre del recinte portuari. En el següent 

quadre es fa un resum de les principals terminals i a quins molls donen servei.  

 

TERMINAL UBICACIÓ 

Moll Sud Contenidors 

Moll Príncep d’Espanya  

Moll contradic Granels 

Moll d’inflamables 

Moll Príncep d’Espanya 

Dàrsena Sud 

Terminal Carrer Z 

Automòbils 

Inflamables 

 

 

 

Hi ha diferents operadors logístics que ofereixen serveis ferroviaris per donar sortida a 

les mercaderies des del Port de Barcelona. El lent procés de la liberalització ferroviària 

fa que la majoria operin a través de Renfe, que és la companyia que comercialitza els 

trens i disposa del material de tracció. Més endavant comentarem algun dels 

operadors logístics i ferroviaris més importants que operen en el Port.  

 

3.1.1. LES TERMINALS DE TERCAT I TCB 

Són les dues terminals de contenidors de què disposa el Port de Barcelona (vegeu la  

figura fig. 2), i cada una d’elles disposa de terminals ferroviàries: la del Moll Príncep 

d’Espanya (TERCAT) i la del Moll Sud (TCB). Tant la terminal de contenidors del 

Morrot com la de Can Tunis es consideren externes al Port. A continuació destacarem 

Fig. 12. Taula de les terminals ferroviàries ubicades a l’interior del Port de Barcelona. 

Font: Elaboració pròpia. 
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algunes de les característiques d’aquestes dues terminals ja que és on s’hi concentra 

la major part del tràfic ferroviari de l’interior del Port de Barcelona.  

 

 

 

 

La terminal ferroviària que dóna servei a TCB té una superfície de 5 ha. i una platja de 

vies de 4x420 m. La futura ampliació de la terminal (vegeu Fig. 14 ) permetrà disposar 

de vies de fins a 750 m. amb ample UIC. Actualment mou més de 19 mil TEUs cada 

any amb una mitjana entre 10 i 13 trens per setmana.  

 

    

 

 

 

La terminal ferroviària que dóna servei a TERCAT disposa d’una platja de vies de 

2x600 m. amb ample ibèric – UIC i ibèric – mètric. Mou més de 17 mil TEUs cada any 

amb una mitjana entre 8 i 11 trens per setmana. La terminal està operativa de dilluns a 

Fig. 13. Terminal ferroviària del Moll Sud ubicada dins la terminal de TCB. 

Font: TCB. Jose Rueda. www.apb.es (14-07-2009) 

Fig. 14. A l’esquerra imatge actual de la terminal TCB i a la dreta imatge virtual de la futura ampliació. 

Font: TCB. Jose Rueda. www.apb.es (14-07-2009) 
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divendres de 8 h del matí a 20 h del vespre. Les vies d’ample mètric són per rebre els 

trens de la fàbrica de Seat a Martorell (veure apartat 4.2.1.) 

Com comentarem més endavant en l’apartat 7.2., la construcció de la nova terminal de 

TERCAT al Moll del Prat obligarà a construir una nova estació ferroviària en aquest 

moll que disposarà d’una platja de vies de 8x750 m. amb ample ibèric – UIC.  

 

 

 

 

 

3.1.2. LES ALTRES TERMINALS  

A continuació comentarem les característiques de les altres terminals ferroviàries 

situades a l’interior del Port: 

� Contradic. Transport de granels sòlids i líquids. Disposa de vies d’ample mètric 

i ibèric. La càrrega total que gestiona és d’unes 275 mil tones l’any amb un 

número de trens que va dels 7 a 10 cada setmana.  

� Dàrsena sud i Carrer Z. Per al transport de vehicles. Disposa de vies d’ample 

ibèric. El número total de vehicles que mouen entre les 2 és de 82 mil unitats 

amb una mitjana entre 9 i 11 trens per setmana.  

� Inflamables. Aquesta terminal mou vehicles i paper. L’ample de via és ibèric i 

UIC. Mou un total de 22 mil vehicles l’any amb 2 trens per setmana, i de paper 

9000 tones amb 18 trens per setmana.  

 

Fig. 15. Terminal de contenidors de TERCAT i la seva terminal 

ferroviària. Font: TERCAT. Josep Ollés. www.apb.es (27-06-2009) 
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3.2. ELS ACCESSOS FERROVIARIS AL PORT DE BARCELONA 

A continuació comentarem els principals accessos ferroviaris al Port. Un dels més 

importants és el de la Zona Franca, que es regula a través de l’estació de Can Tunis i 

discorre principalment pel Carrer Número 4. Tots els trens que entren per aquest 

accés han de canviar a l’estació de Can Tunis de tracció elèctrica a tracció diesel. 

Pràcticament tot el recorregut és en línia recta tret de la sortida de Can Tunis i del gir 

anterior a l’entrada al recinte portuari. Les vies del Carrer Número 4 passen per 

diferents encreuaments que són regulats per semàfors o per personal que s’encarrega 

de parar el tràfic viari.  

 

 

 

 

A l’encreuament del Carrer Número 4 amb el Carrer de la Lletra A, les vies es 

bifurquen cap al Moll d’Inflamables i la Dàrsena Sud per un costat, i cap al Moll Sud i 

Príncep d’Espanya per un altre. Aquest últim ramal se li uneix la via d’ample mètric de 

FGC que baixa seguint el Llobregat i, per tant, la via que va al Moll Sud i Príncep 

d’Espanya passa a tenir ample ibèric – mètric. 

 

Fig. 16. Vies d’accés al port en el Carrer Número 4. 

 Font: foto de l’autor 
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Un altre accés ferroviari és el del Morrot o Nord que dóna servei al Moll de Contradic. 

És l’únic d’ample ibèric que té aquest moll, on hi ha ubicades la terminal de granels. 

Per aquest accés també entren els trens de FGC (ample mètric) que han creuat tot el 

port (recordem que accedeixen per l’accés de la Zona Franca), entren per la porta 28 i 

surten per la 27 (vegeu imatge Fig. 11) per arribar a una platja de vies. 

Per últim, tenim un accés més recent que es va posar en servei l’any 2007 i és d’ample 

ibèric – UIC. És un ramal que hi ha a la sortida de Can Tunis i que proporciona servei 

a la terminal de contenidors de TERCAT i la de TCB. Així no cal que tots els trens que 

hagin d’entrar a les terminals de l’interior del Port ho hagin de fer per la Zona Franca.  

 

 

 

  

 

 

Fig. 17. Via d’ample ibèric – mètric entrant al recinte 

portuari. Font: foto de l’autor 

Fig. 18. Via d’ample ibèric – UIC a l’interior del recinte portuari 

que porta a la terminal de TERCAT. Font: foto de l’autor. 
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3.3. LES PRINCIPALS DEFICIÈNCIES  

3.3.1. ELS ACCESSOS 

A continuació comentarem algunes de les deficiències més importants que trobem en 

els accessos al Port. Pel que fa al de la Zona Franca, alguns del seus principals 

problemes són: 

� Els encreuaments del Carrer Número 4 suposen un perill en tractar-se d’una 

zona de gran tràfic de vehicles pesats.  

� Hi ha greus interferències viàries per accedir a les terminals del moll.  

� Els mitjans de tracció disponibles són escassos i de potència insuficient. 

� El tram de via d’ample ibèric – mètric presenta problemes de capacitat.  

 

L’accés del Morrot i al Moll Contradic té les següents deficiències: 

� La terminal del Morrot té una capacitat operativa bastant limitada.  

� L’accés al Moll Contradic cisalla les vies de FGC.  

� Per accedir al Moll del Morrot s’ha de creuar un vial del Port molt transitat, que 

provoca situacions de risc i de saturació. 

� Hi ha instal·lacions de càrrega que inutilitzen les vies, cosa que fa interrompre 

el servei.  

 

Pel que fa als accessos a la xarxa exterior des de Can Tunis, podríem comentar les 

següents deficiències:  

� La línia de Vilanova o de la costa de Tarragona a Barcelona té una densitat de 

tràfic de viatgers molt elevada, el que condiciona la seva capacitat.  

� La línia de Vilafranca o de l’interior no està tan carregada com la de Vilanova, i 

concentra un gran número d’indústries. Té l’inconvenient que a la bifurcació del 

Gornal hi ha un cisallament de les vies.  
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La línia d’ample mètric de FGC té com a principal problema el fet de compartir serveis 

amb el denominat Metro del Baix, cosa que restringeix els seus horaris. El tram és 

exclusiu per a mercaderies des de Sant Boi, on hi ha una bifurcació que segueix el riu 

Llobregat. 

 

 

 

 

Fig. 19. Vies d’ample ibèric que s’utilitzen pel transport de mercaderies. Font: Anàlisi de la xarxa 

ferroviària de la RMB. José Antonio Martínez Sánchez. http://upcommons.upc.edu. (30-06-2009) 

Fig. 20. Ramal exclusiu de mercaderies que va del Port a Sant Boi. Font: 

Anàlisi de la xarxa ferroviària de la RMB. José Antonio Martínez 

Sánchez. http://upcommons.upc.edu. (30-06-2009) 
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3.3.2. LES TERMINALS 

A continuació comentarem les deficiències més importants de les terminals. Pel que fa 

a la de Can Tunis podem destacar: 

� La distribució i longitud de les vies és millorable. 

� Les vies de recepció i d’expedició estan saturades per les deficiències als 

accessos, comentats anteriorment, a la xarxa general. 

 

L’estació del Morrot podríem considerar que és la que més problemes presenta: 

� Deficients accessos ferroviaris.  

� Deficients accessos viaris.  

� Poc espai per als contenidors.  

� Reduïda longitud de les vies.  

� Els set metres d’altura entre la terminal i la zona portuària obliga a augmentar 

la distància de recorregut del ferrocarril. Per tant, tot el transport es fa amb 

camions.  

 

Tot i això, cal destacar que la capacitat operativa d’aquesta terminal és molt gran (més 

de 200000 TEU a l’any) i tots els trens que gestiona són complerts.  

 

Les terminals ferroviàries dels molls presenten, en general, les següents deficiències: 

� Baixa operativitat per una manca d’infraestructures i mitjans.  

� Infraestructura obsoleta o inadequada per a les necessitats actuals i futures.  

� L’elevat número de maniobres i els temps d’operació provoquen un augment 

dels costos de funcionament. Si sumem els problemes d’accés a la xarxa 

interna del Port i a la xarxa externa ens trobem amb una manca de 

competitivitat respecte al transport per carretera.  

� Falta de mitjans humans i materials.  

 

Algunes de les reformes més immediates que s’han dur a terme o ja s’han executat 

per tal de solucionar algunes d’aquestes deficiències són:  

� Automatització de les vies de la Zona Franca i del tram Can Tunis – Morrot.  

� Desdoblament de la via d’accés a la terminal d’inflamables.  

� Automatització i millora de la seguretat de les vies internes.  

� Augment de la capacitat de la terminal de granels.  

� Accés ferroviari al Moll Ponent, en cas de necessitat.  
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4. LES CONNEXIONS FERROVIÀRIES DE CATALUNYA 

AMB EL PORT DE BARCELONA 

 

4.1. CATALUNYA, UN MERCAT POTENT 

Catalunya disposa de tots els elements necessaris per convertir-se en un gran centre 

logístic. Perquè això sigui així, disposem de dos ports de primer nivell (Barcelona i 

Tarragona); un aeroport intercontinental (Aeroport del Prat) i tres més de regionals 

(Girona, Reus i el d’Alguaire), i un gran teixit empresarial i logístic, que fan que sigui la 

primera comunitat autònoma en el rànquing de parcs logístics. A tot això, li hem 

d’afegir un mercat que disposa de més de 7,3 milions d’habitants i una comunitat que 

representa el 20% del total del PIB espanyol. 

De les 317 milions de tones de mercaderies que van circular per Catalunya l’any 2002, 

un 52% van ser pel consum intern, segons dades de la Generalitat de Catalunya5. Per 

tant, és necessari disposar d’una estructura logística que estigui a l’altura de les 

necessitats. Amb la ZAL de Barcelona i Tarragona, i les 4 CIM (Lleida, Bages, Selva i 

Camp de Tarragona) i 2 LOGIS (Bages i Empordà) de què disposa la Generalitat, 

s’aconsegueix una eficient distribució de les mercaderies. Tant les CIM com les LOGIS 

són grans centres logístics des d’on les empreses del sector poden distribuir les 

mercaderies cap als nuclis urbans.  

 

 

 

 

                                                 
5 Informació extreta del Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 2006 – 2026.   

Fig. 21. Els centres logístics de Catalunya. Font: Les plataformes logístiques de 

l’Arc Mediterrani. Manel Nadal. www.mcrit.com/euram (07-09-2009) 



 28 

Però per augmentar la competitivitat i l’eficiència de les cadenes logístiques cal millorar 

les infraestructures viàries i ferroviàries. Les primeres són les que requereixen menys 

marge de millora, però cada cop estant més col·lapsades perquè la xarxa ferroviària no 

disposa d’una oferta prou competitiva. Per tant, és imprescindible que en els propers 

anys es millorin les infraestructures ferroviàries per tal de descongestionar les 

carreteres, millorar la qualitat de l’aire i disposar d’una oferta complementària al 

transport viari.  

Catalunya no ha d’oblidar que té una important ubicació estratègica. Per tal de poder 

donar sortida de la forma més ràpida i eficient a les mercaderies cap a la resta 

d’Espanya i Europa és imprescindible disposar de grans centres logístics i de 

distribució. I es que tant el Port de Barcelona com el de Tarragona, necessiten punts 

de suport dintre del territori per tal de convertir-se en els més importants d’Europa. En 

aquest sentit, les futures plataformes intermodals de l’Empordà o de Montblanc 

ajudaran a la distribució i l’emmagatzematge de les mercaderies que hagin de ser 

distribuïdes cap a Europa o la resta d’Espanya mitjançant el ferrocarril.  

El Port de Barcelona és, sens dubte, uns dels principals centres d’entrada i de sortida 

de mercaderies de Catalunya, la major part de les quals entren o surten del recinte 

portuari mitjançant el transport per carretera, però, cada cop més, s’intenta donar més 

protagonisme al ferrocarril. Cal destacar la connexió ferroviària amb l’estació de 

mercaderies ubicada en el Pla de Vilanoveta (Lleida) i amb Tarragona. Un altra 

iniciativa important és el tràfic ferroviari de vehicles entre el Port i la fàbrica de Seat a 

Martorell, que, com ja veurem, ha permès treure de les carreteres un important nombre 

de camions i facilitar les relacions comercials entre les dues entitats. A més a més, 

disposem de projectes de futur com és el centre intermodal de l’Empordà que 

disposarà de connexió ferroviària amb Europa i Espanya.  

A continuació descriurem cadascun d’aquests centres, dividint-los per la província on 

estan o estaran ubicats. Tots ells tenen en comú el fet de disposar de connexió 

ferroviària amb el Port de Barcelona.  
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4.2. PROVÍNCIA DE BARCELONA 

4.2.1. LA FÀBRICA DE SEAT A MARTORELL 

L’inici del projecte per connectar la fàbrica de Seat a Martorell i el Port de Barcelona es 

remunta al juny del 2005 amb la firma del conveni entre la Conselleria de Política 

Territorial i Obres Públiques (PTOP), la companyia Seat6, APB i FGC per adaptar la 

línia Llobregat – Anoia de FGC al transport de vehicles des de la factoria de Seat fins 

al Port de Barcelona. D’acord amb aquest conveni, FGC va adquirir a finals del 2006 el 

60% de l’empresa Autometro, constituïda per Comsa7 i Pecovasa8, perquè fos aquesta 

entitat la que s’encarregués d’explotar aquesta connexió amb la tracció i els materials 

de FGC. 

A més a més, la Conselleria de PTOP va ser la responsable de connectar la línia 

Llobregat – Anoia i la factoria mitjançant una plataforma ferroviària d’uns 900 metres 

d’ample mètric, i l’adequació d’un tram de 400 metres d’ample ibèric a ample ibèric – 

mètric. L’altra gran actuació la va dur a terme APB i va consistir en l’adaptació d’una 

part dels accessos al Port a l’ample mètric, amb la construcció en el moll Príncep 

d’Espanya d’un tercer carril per rebre els trens de FGC i poder fer la descàrrega.  

 

                                                 
6 Seat, SA.,  va ser fundada l’any 1950 i és l’únic productor de cotxes espanyol. La seva fàbrica de 

vehicles es troba a Martorell i té presència en més de 70 països. Actualment és una filial de l’empresa 

alemanya Volkswagen.  
7 L’empresa COMSA a través de la seva divisió COMSA Rail Transport va ser la primera empresa 

espanyola l’any 2005 en obtenir la llicència d’Empresa Ferroviària, cosa que li ha permès liderar la 

liberalització ferroviària. 
8 Operador logístic espanyol dedicat al transport ferroviari d’automòbils i a la gestió de centres logístics 

per a l’automòbil.  
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Finalment, després d’una inversió de més de 7 milions d’euros, el servei va ser 

inaugurat el gener del 2008 amb la previsió de transportar durant el primer any 80000 

vehicles (2 viatges diaris d’entre 170 i 185 vehicles), cosa que suposaria treure de les 

carreteres més de 25000 camions. Aquest nou servei absorbeix un 70% del tràfic entre 

el Port de Barcelona i la factoria. El trajecte dura unes 4 hores i els combois són de 

411 metres de longitud amb 38 vagons de dos pisos.  

 

 

 

 

Fig. 22. Connexió ferroviària entre la factoria de SEAT a Martorell i el Port de 

Barcelona. Font: Generalitat de Catalunya. www.gencat.cat (06-07-2009) 

Fig. 23. Arribada d’un tren amb cotxes al Port de Barcelona des de la factoria de 

SEAT de Martorell. Font: Soitu. www.soitu.es (06-07-2009) 
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El gener del 2009 es complia un any de l’estrena del nou servei ferroviari i es van 

poder fer els primers balanços. Fins al 31 de desembre del 2008 s’havien transportat 

uns 63000 vehicles amb 394 serveis entre la planta automobilística i el recinte 

portuari9. Durant aquest primer any, tot i que s’han transportat uns 15000 vehicles 

menys dels que s’havien pronosticat, el servei s’ha consolidat i ha rebut el 

reconeixement de diferents entitats com ara el del Saló Internacional de la Logística 

(SIL 2008), i la distinció a Seat com a Carregador Destacat del 2008 per part del 

Cercle de Carregadors del Port de Barcelona.  

 

 

 

 

Com a conseqüència de l’èxit del servei, s’està estudiant posar en marxa un transport 

de vehicles des de la planta de Martorell fins a les noves instal·lacions del moll Costa, 

que estant sent ampliades per acollir la terminal de transport marítim de curta 

distància. Amb aquest nova connexió, Seat transportaria anualment uns 20000 

vehicles l’any des del moll Costa amb destí a Itàlia. Així es podria descongestionar 

l’accés nord al Port de Barcelona, una àrea que registra importants concentracions de 

vehicles pesats. 

L’aposta de Seat pel ferrocarril ha quedat recentment demostrada amb la implantació 

d’un servei ferroviari, el juny del 2009, per al transport de components automobilístics 

des de la planta de Seat de la Zona Franca cap a la factoria de Martorell. La nova línia 
                                                 
9 El moviment d’automòbils l’any 2008 al Port de Barcelona va ser de 156188 unitats, dels quals un 88% 

va ser pel tràfic d’exportació. A part de la fàbrica de Seat, existeixen altres línies, operades per LTF, que 

connecten el Port de Barcelona amb els següents centres: fàbrica de Nissan (Àlaba), fàbrica de Mercedes 

Benz (Vitòria), fàbrica de PSA Citroen Peugeot (As Gándaras, Pontevedra), fàbrica de Opel – General 

Motors (Figueruelas, Saragossa) i connexió cap a Torrejón de Ardoz per enviar vehicles de diferents 

marques.  

Fig. 24. Platja de vies a la terminal de SEAT a Martorell. Font: Revista via libre. 

www.vialibre.org (06-07-2009) 
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aprofita la infraestructura d’ADIF i és gestionada per l’empresa Cargometro participada 

per FGC, Renfe i Comsa Rail Transport. 

 

4.2.2. MINES DE SAL DE SÚRIA I SALLENT 

Aquesta línia d’ample mètric és operada per FGC amb l’objectiu d’exportar la potassa 

de les mines de Súria i Sallent des del Moll Contradic. La circulació setmanal és d’uns 

12 trens. Des del 2008 és compartida amb el tràfic de cotxes entre la factoria de Seat a 

Martorell i el Port de Barcelona, que hem comentat anteriorment.  

Des de l’estació de Manresa – Alta fins a Sant Boi, les vies són ocupades tant pels 

trens de mercaderies com pels de passatgers. A partir de Sant Boi trobem el ramal 

exclusiu de mercaderies que va cap al Port de Barcelona. A l’estació de Manresa – 

Alta surt un ramal que es divideix en dos per portar-nos a cada una de les dues mines.  

La connexió entre la mina de Súria i el Port de Barcelona va ser instaurada a principis 

dels anys 20 gràcies a l’anomenada Companyia General de Ferrocarrils Catalans, S.A. 

(CGFC). A Súria disposem d’una estació amb 6 vies per a la formació dels trens de 

mercaderies i d’un accés fins a la mina per realitzar el procés de càrrega.  

 

 

 

 

Per altra banda, el 1985 és va construir la connexió entre Manresa – Alta i Sallent, on 

poden ser carregats fins a 2 trens diaris, tot depenent de les necessitats.  

L’empresa que explota les mines de Sallent i Súria, Iberpotash, ha expressat el seu 

desig que les vies d’ample europeu arribin a les dues mines per tal de poder comerciar 

de forma més eficient amb Europa. D’aquesta manera, el Port de Barcelona podria 

dedicar-se més a l’exportació de la potassa que anés cap als mercats no europeus. 

Fig. 25. Tren potasser sortint de la mina de Súria. Font: Flickr. 

www.flickr.com (07-07-2009) 
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Cal tenir en compte que les línies que porten a les mines pràcticament no han sofert 

canvis des del dia de la seva inauguració. 

 

 

 

 

La quantitat de tones transportades per aquest servei ha anat decaient des del 2007. 

Així si en aquest any van ser transportades un total de 307 mil tones, el 2008 la xifra 

total va ser de 268 mil10. La tendència en aquest any 2009 fins al mes de maig era 

també negativa. La mina que més potassa va exportar l’any 2008 va ser la de Súria, 

amb 161 mil tones, mentre que la de Sallent es va quedar en 106 mil.  

 

4.3. PROVÍNCIA DE GIRONA 

4.3.1. LA TERMINAL INTERMODAL DE VILAMALLA 

La terminal intermodal de Vilamalla és un projecte conjunt entre Cimalsa11 i el Port de 

Barcelona que pretén constituir una societat mixta que desenvolupi el projecte de 

construcció d’una estació intermodal al costat de la població del Far d’Empordà 

(Girona). La futura plataforma ferroviària, amb vies de fins a 750 metres de llarg per 

rebre trens procedents d’Europa, disposarà d’un enllaç en ample ibèric amb les vies 

convencionals que uneixen Barcelona i Portbou, i un altre enllaç amb ample UIC que 

permetrà la connexió amb la futura línia d’alta velocitat que unirà Espanya i França. 

Aprofitant que estarà ubicada a uns 25 km de la frontera, la plataforma haurà de servir 

                                                 
10 L’any 2008, el tràfic ferroviari de grànels que circulen per ample de via ibèric va ser de 6371 tones dels 

de tipus sòlids i 28267 tones dels químics.  
11 Empresa pública de la Generalitat de Catalunya encarregada de la promoció de centrals i 

infraestructures per a la mobilitat i les activitats logístiques. 

Fig.26 . Vagons per transportar potassa a l’entrada del Moll Contradic. 

Font: foto de l’autor 
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de suport al complex Portbou-Cerbère i ajudar d’aquesta manera a millorar l’eficiència 

de les instal·lacions de canvi d’ample. La terminal no estarà construïda com a mínim 

fins d’aquí 3 anys.  

Al costat d’aquesta futura instal·lació, ja hi ha l’estació de mercaderies de Vilamalla, 

construïda l’any 1989 pel DPTOP i utilitzada per al transport de vehicles i de materials 

per a les obres de l’AVE. Per tal de rellançar la seva activitat, Cimalsa (gestora de 

l’estació) i Renfe han firmat un acord que estableix que aquest últim l’explotarà durant 

un període de 10 anys prorrogables a 10 més, i que Cimalsa invertirà més de 1 milió 

d’euros per adequar-la al transport intermodal de contenidors. L’acord està obert 

perquè companyies ferroviàries privades entrin en l’explotació de la terminal. L’objectiu 

final és que l’estació pugui rebre qualsevol tipus de mercaderies: contenidors, càrrega 

general i vehicles. Els estudis de mercat preveuen que en un futur es pugui arribar a 

uns 10 trens setmanals, cinc d’entrada i cinc de sortida.  

 

 

 

 

 

Aquestes dues instal·lacions seran de vital importància per al futur centre 

d’emmagatzematge i distribució Logis Empordà. La seva ubicació  atrau les empreses 

interessades en el tràfic transfronterer de mercaderies a través del corredor 

mediterrani. A més a més, com que hi podran arribar trens procedents d’Europa, podrà 

convertir-se en una clara alternativa a la terminal de Saint Charles de Perpinyà (vegeu 

apartat 6.4). Tot i que es preveu que el centre no estigui finalitzat fins al 2011, les 

Fig. 27. Ubicació de l’estació de Vilamalla, la futura estació intermodal del Far de l’Empordà i el centre 

Logis Empordà. Font: Cercle de carregadors de Barcelona. www11.apb.es/cclink/ (08-08-2009) 
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previsions són que al llarg d’aquest any s’hi comencin a instal·lar les primeres 

empreses.  

 

4.4. PROVÍNICA DE LLEIDA 

4.4.1. PLA DE VILANOVETA 

Aquesta antiga estació de passatgers situada en la línia Barcelona – Manresa – Lleida 

– Saragossa va ser reconvertida per poder rebre trens de mercaderies i fer la funció de 

tallers. L’estació, gestionada per Adif, està situada en el Polígon – Vilanoveta que 

forma part del Polígon Industrial del Segre, als voltants de la ciutat de Lleida. Aquest 

polígon va ser inaugurat l’any 1967 i disposa de més de 200 empreses  

 

 

 

 

 

Actualment Renfe disposa de 3 serveis setmanals d’anada i de tornada des de 

l’estació del Morrot i un des de la terminal de TERCAT. A més a més, TCB Railways12 

té contractats dos trens setmanals d’anada i de tornada des la seva terminal de TCB. 

Per altra banda, recentment, la companyia ferroviària Eurocargo Rail13 ha posat en 

marxa un servei de mercaderies que uneix les dues estacions amb un tren setmanal 

diari d’anada i de tornada. El tràfic d’aquesta ruta va moure un total de 2243 TEUs fins 

                                                 
12 Empresa que pertany al Grup TCB i que va néixer l’octubre del 2006 amb l’objectiu de diversificar el 

negoci logístic del grup i, per tant, desenvolupar el transport de contenidors amb ferrocarril contractant 

trens de Renfe.   
13 Operador ferroviari francès de capital privat que s’encarrega del transport de mercaderies. És una filial 

de la companyia anglesa EWS i opera principalment al nord de França. 

Fig. 28. Ubicació del Polígon Industrial del Segre.  

Font: GESMOPOLI. www.gesmopoli.net (10-07-2009) 
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al maig de l’any 2008, xifra que es va veure augmentada en el mateix període del 2009 

amb 2803 TEUs.  

 

4.5. PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

4.5.1. TARRAGONA 

El Pla de Tarragona s’ha consolidat en els darrers mesos com una destinació 

important per als trens que surten del Port de Barcelona. TCB Railways és una de les 

companyies que esporàdicament nolieja trens per unir les dues terminals. En el primer 

semestre del 2009 s’ha registrat un important augment en el nombre de TEUs 

transportats que han arribat a la xifra de 3498.  

 

4.5.2. CENTRE INTERMODAL D’ACTIVITATS LOGÍSTIQUES D E 

MONTBLANC 

A mitjans de 2008, la Generalitat de Catalunya, a través de Cimalsa, i l’Ajuntament de 

Montblanc van presentar un nou centre intermodal d’activitats logístiques que 

comptarà amb una terminal ferroviària. La nova plataforma, que tindrà una superfície 

d’unes 70 ha, està previst que comenci a funcionar l’any 2011 i permetrà crear nous 

llocs de treball i donar un nou impuls a les empreses ubicades a la zona. L’objectiu és 

acollir un gran nombre d’activitats logístiques i ser eficients en la distribució nacional i 

internacional de mercaderies. 

 

 

 

 

La terminal ferroviària facilitarà les importacions i exportacions tant a Espanya com a la 

resta d’Europa. En aquest sentit les vies tindran una longitud de 750 metres, que és la 

Fig. 29. Ubicació del nou CIM Montblanc. Font: Revista Via Libre. www.vialibre-ffe.com (10-08-2009) 
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llargada de la major part dels trens que circulen per Europa. La nova terminal, ubicada 

entre les vies de ferrocarril convencionals i les de l’AVE, estarà molt a prop del 

corredor que uneix Barcelona i Tarragona amb Lleida, Saragossa i Madrid. A part del 

ferrocarril, també comptarà amb una bona xarxa viària al seu voltant: N-240, C-14, AP-

2 i la futura A-27 (Tarragona – Montblanc).  

La nova terminal serà especialment important per al Port de Tarragona ja que només 

la separen 36 km. La distància amb el Port de Barcelona és d’uns 110 km. 

 

4.5.3. LOGIS PENEDÈS  

L’agost de 2006 va ser presentat el projecte de la plataforma logística de 128 ha, Logis 

Penedès, que estarà ubicada a la comarca del Baix Penedès, amb l’objectiu d’oferir als 

operadors logístics un centre per a la manipulació, empaquetatge, emmagatzematge, 

control de qualitat, gestió de cadenes logístiques i serveis de comercialització. El 

centre disposarà de connexió ferroviària i d’una sortida a l’autopista AP-7.  

Tot i que estava previst que comencés a funcionar l’any 2008, a hores d’ara sembla  

ser que tot just es començarà a construir a finals del 2010 o principis del 2011, per 

culpa de l’oposició que han mostrat alguns partits polítics i diverses associacions dels 

pobles de la comarca, que, agrupats en la plataforma No fem el CIM, asseguren que la 

construcció del Logis Penedès suposarà el col·lapse de les carreteres, l’augment de la 

contaminació, la falta d’aigua, l’ increment desmesurat de la població, la saturació dels 

serveis sanitaris i la pèrdua d’identitat de la zona. 

En canvi, tant Cimalsa com la Cambra de Comerç de Tarragona asseguren que el 

projecte servirà per donar un nou impuls econòmic a una zona que actualment depèn 

massa de la construcció. A més a més, es destaca el fet que és un projecte molt 

important, tant per al port de Barcelona, com per al de Tarragona ja que està ubicat a 

mig camí entre tots dos.  

 

4.5.4. LOGIS EBRE 

L’any 2006 es va firmar el conveni entre el DPTOP, Incasòl, Ifercat i Cimalsa per crear 

la plataforma logística intermodal Logis Ebre en el polígon industrial d’activitats 

econòmiques Estació de Mercaderies, ubicat a la població de l’Aldea a la comarca del 

Baix Ebre. El centre comptarà amb una estació de ferrocarrils per a mercaderies 

d’unes 29 ha que estarà connectada amb la xarxa ferroviària general que va en 

direcció Tortosa. El disseny de la instal·lació facilitarà l’intercanvi modal entre carretera 

i ferrocarril. Per carretera s’hi podrà accedir des de l’AP-7, l’A-7 i la N-235. El projecte 

encara està en fase d’estudi. 
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5. LES CONNEXIONS FERROVIÀRIES DE LA RESTA 

D’ESPANYA AMB EL PORT DE BARCELONA 

 

5.1. LA IMPORTÀNCIA DEL MERCAT ESPANYOL  

El Port de Barcelona necessita una bona xarxa de ferrocarril per consolidar-se com a 

porta d’entrada a la zona més rica d’Espanya, tal i com es pot veure en la figura 

inferior. La regió delimitada per Bilbao, Madrid, València i Barcelona engloba el 39% 

de la població i el 60% del PIB espanyol. Per tant, és fonamental consolidar les línies 

ferroviàries que ja existeixen i que connecten el Port de Barcelona amb els principals 

centres de distribució d’aquesta zona: la Terminal Marítima de Saragossa, molt 

important per estar situada al centre d’aquesta zona, i el Port Sec de Coslada i el de 

Azuqueca, tots dos al voltant de Madrid.   

 

 

 

 

 

 

A part d’aquestes terminals marítimes, hi ha altres centres d’intercanvi de mercaderies 

ubicats dintre d’aquesta zona, i que tot i la seva menor importància, cada cop estant 

acaparant més tràfic ferroviari procedent del Port de Barcelona. A destacar 

especialment el cas de Bilbao que, com ja comentarem, ha experimentat un 

creixement molt important.  

Fig. 30. Gràfic que mostra el PIB per comunitats autònomes. Font: Red de 

conexiones y servicios del Puerto de Barcelona. www.apb.es (20-06-2009) 



 39 

La posada en servei de l’AVE entre Barcelona i Madrid, passant per Saragossa i 

Tarragona, ha facilitat el tràfic de mercaderies ja que les línies convencionals han 

quedat més alliberades de tràfic. Tot i que s’havia especulat amb el contrari, finalment 

sembla que l’aposta del ministeri de Foment, tal i com recomanen els experts, és que 

els trens de mercaderies circulin per les línies convencionals ja que així s’evita 

congestionar les de l’AVE. A més a més, aquests trens només poden circular a una 

velocitat màxima d’uns 140 km/h, cosa que dificultaria encara més el tràfic amb els 

trens de passatgers, que poden superar els 250.  

 

 

 

 

A continuació comentarem els principals centres d’intercanvis de mercaderies que 

disposen de connexió ferroviària amb el Port de Barcelona. Destacarem aquells 

centres que disposen d’un contacte regular amb el Port de Barcelona, ja que altres 

zones com València, Algeciras o Vigo també disposen de connexions però que són de 

molta menys importància. Renfe és pràcticament l’únic operador ferroviari que 

gestiona el tràfic que surt del Port de Barcelona, només alguna companyia ferroviària 

com Eurocargo Rail disposa dels seus propis equips i personal ferroviari per poder 

operar en  alguna línia.  

 

 

 

Fig. 31. Infraestructura ferroviària pel transport de mercaderies a Espanya. Font: ADIF. www.adif.es (21-06-2009) 
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5.2. TERMINAL MARÍTIMA DE SARAGOSSA  

La Terminal Marítima de Saragossa (tmZ) va néixer amb l’objectiu d’impulsar el 

comerç marítim exterior de la Vall de l’Ebre amb uns costos competitius. La tmZ va 

sorgir al 2001 com una iniciativa de Mercazaragoza14, Port de Barcelona i inversors 

privats, als quals es va unir el Govern d’Aragó.  

La dependència exclusiva del transport per carretera feia que Mercazaragoza, ubicat 

en un epicentre de distribució de més de 20 milions de persones, veiés limitada la seva 

expansió per la congestió de les autopistes i l’alt risc que representava dependre 

exclusivament d’aquest mitjà de transport. A més a més, es va veure la necessitat de 

potenciar la ubicació estratègica de la zona, ubicada al centre del corredor terrestre 

Barcelona – Madrid – Lisboa i a 300 km de Bilbao, València i Tolouse.  

 

 

 

 

 

Per tant, el ferrocarril es va convertir en l’alternativa de seguretat al camió i en un 

element molt econòmic quan s’han de recórrer distàncies superiors als 250 km. A més 

a més, es va veure la necessitat que, per fer un salt important dintre del comerç 

internacional, s’havia de construir una gran zona ferroviària i logística.  

                                                 
14 Mercados Centrales de Abastecimiento de Zaragoza, S.A. (Mercazaragoza, S.A.) és una empresa mixta 

constituïda bàsicament per l’Ajuntament de Saragossa i l’ Empresa Nacional Mercasa l’any 1968, encara 

que la seva activitat va començar l’any 1972. 

Fig. 32. Mapa de la ubicació de tmZ i el seu radi d’influència. 

Font: www.ingenierosnavales.com (26-06-2009) 
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Així doncs, a finals d’abril del 2007 es va realitzar el primer viatge ferroviari des de 

tmZ, noliejat per la companyia TCB Railway, que va tenir com a destí el Port de 

Barcelona. Els principals accionistes de la terminal són Hutchinson15 (a través de 

TERCAT), TCB, Comsa i el Port de Barcelona. La zona ferroviària ocupa una 

superfície de 50000 m2, amb vies de 2000 metres de longitud, i tota la terminal més de 

121 mil m2.  Amb aquesta infraestructura es pretén que el transport de mercaderies per 

carretera es mantingui en els 60000 TEUs anuals, mentre que el de ferrocarril vagi 

augmentant progressivament.  

 

 

 

 

La terminal ofereix una sèrie de serveis que permeten als usuaris (armadors, 

transitaris, transportistes, operadors logístics i importadors i exportadors) operar com si 

estiguessin al Port de Barcelona, així s’aconsegueix més proximitat al client i una 

atenció més personalitzada. Alguns dels serveis més importants són: 

� Logística de càrregues 

• Serveis d’emmagatzematge i tots els serveis complementaris 

(classificació, paletització, trincatge, etc.) 

• Operacions duaneres 

• Serveis de recollida i de distribució. 

� Logística de contenidors 

• Dipòsit per a contenidors buits 

• Servies d’emmagatzematge, manipulació, neteja i reparació 

                                                 
15 Hutchison Port Holdings és el líder mundial pel que fa a invertir, desenvolupar i operar terminals 

portuàries. Té interessos en 25 països repartits entre Àsia, Orient Mitjà, Àfrica, Europa, Amèrica i 

Australàsia. Està present en més de 300 molls de 49 ports i l’any 2008 va gestionar un total de 67,6 

milions de TEUs. Disposa de les seves pròpies companyies en el sector del transport. 

Fig. 33. Terminal Marítima de Saragossa. Font: Cercle de Carregadors de Barcelona. 

www11.apb.es/cclink/ (26-06-2009) 
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• Manipulació de contenidors plens.  

• Serveis de recollida i de distribució 

• Àrea de transbord d’un mitjà a un altre de transport (carretera – 

ferrocarril).  

� Serveis de transport.  

 

 

 

 

Els números de la terminal deixen clar que el futur passa per aquest tipus 

d’instal·lacions. L’any 2008 van operar un total de 112 trens que van moure més de 

6500 TEUs, la majoria d’ells amb origen o destí al port sec de Azuqueca de Henares i 

al Port de Barcelona (terminals de TERCAT i TCB). En el que portem d’any tmZ ja ha 

superat àmpliament els números de l’any passat gràcies a l’impuls de noves 

connexions ferroviàries amb Tarragona, Vitoria (Port Sec de Jundiz) i Burgos (Port Sec 

de Villafría). Segons les dades presentades per l’APB, en el primer semestre del 2009 

el número de TEUs transportats entre el Port de Barcelona i tmZ va arribar als 7487, 

per tant, supera ja àmpliament el número de TEUs transportats en tot el 2008.  

Per donar més impuls a tmZ, està previst: 

� Millorar les infraestructures ferroviàries 

• Construcció d’una via auxiliar per a l’estacionament de trens o 

plataformes per poder augmentar l’activitat de la terminal.   

• Nova via d’enllaç amb la xarxa ferroviària general que permetrà que els 

trens s’hi incorporin directament des de les vies de càrrega o d’ 

estacionament.  

Fig. 34. Plànol de la terminal marítima de Saragossa. Font: APB. Memoria anual 2007. www.apb.es (26-06-2009) 
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� Nova maquinària i més treballadors per tenir la terminal disponible les 24 hores 

per als trens i 12 hores per als camions.  

� Més inversions en seguretat. 

 

La connexió ferroviària entre tmZ i el Port de Barcelona va representar el 2008 un 32% 

del tràfic total de mercaderies que van entrar o sortir amb tren. Algunes de les 

companyies que ofereixen aquest servei, a través de Renfe, són: 

� TCB Railways. 

Va ser la primera empresa que va noliejar un tren entre la tmZ i el Port de 

 Barcelona. Actualment opera amb 5 trens setmanals de dilluns a divendres que 

fan el recorregut d’anada i tornada entre la terminal de TCB al Moll Sud i tmZ.  

� ISAMAR16 

 Aquesta companyia nolieja un tren de 44 TEUs per fer el recorregut d’anada i 

tornada un dia a la setmana. 

� MAERSK17 

Nolieja dos trens per sentit cada setmana sortint o arribant fins a la terminal de 

TERCAT. Aquesta companyia té la intenció de convertir tmZ en un  punt central 

per a totes les seves operacions ferroviàries en el nord d’Espanya 

 

Amb la liberalització ferroviària, Renfe veurà augmentada la competència especialment 

pel que fa al tràfic de mercaderies. Això és el que ha passat amb la connexió entre el 

Port de Barcelona i tmZ, amb l’anunci fet per la companyia ferroviària Eurocargo Rail, 

el passat mes de juliol, que posarà en marxa un servei ferroviari que tindrà una 

freqüència de tres trens setmanals per sentit per donar servei a la companyia MSC18. 

A més a més, també posarà en marxa un tren setmanal per donar servei a qualsevol 

client.  

 

 

 

 

                                                 
16 Agència marítima i consignatària de vaixells que ofereix serveis logístics que van des de les operacions 

en vaixell fins a la distribució a terra.  
17 Companyia que engloba una sèrie de negocis que es dediquen principalment al transport, destacant el 

marítim. És la companyia de transport marítim més gran del món i actualment té la seva seu a Dinamarca 

i oficines a 130 països.  
18 Companyia naviliera fundada el 1970 amb seu a Suïssa. En l’actualitat és una de les companyies més 

importants del món, sent des de l’any 2003 la segona naviliera del món amb més portacontenidors.  
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5.3. PORTS SECS DE MADRID  

Si anteriorment comentàvem que Saragossa ocupa un lloc estratègic clau per estar 

situada al mig de la zona més rica d’Espanya, la zona de Madrid seria l’altre gran punt 

interior de distribució de mercaderies. La seva localització geogràfica, al centre de la 

Península Ibèrica, i la gran quantitat d’infraestructures de transport que acapara, la 

converteixen en un important centre logístic.  

Des de Madrid podem arribar, per via terrestre, a qualsevol punt de la Península 

Ibèrica i el sud de França en un temps màxim de 24 hores. A més a més, Madrid és la 

zona on s’articula de forma radial tota la xarxa ferroviària espanyola i està connectada 

amb les principals xarxes europees. Un 10,7% del tràfic de mercaderies nacional és 

mogut des d’aquesta zona.  

A part de la seva important ubicació estratègica, Madrid és un dels principals centres 

de l’activitat econòmica espanyola. Les dades mostren que la seva participació en el 

PIB és d’un 17,4%, que concentra un 12,8% de tota la població espanyola i que 

acapara el 24,4% de les importacions i el 11,57% de les exportacions. És per aquestes 

dades que ports com els de València i Barcelona competeixen per fer-se un lloc en 

aquest mercat tant potent.  

 

 

 

Per aconseguir ser un centre logístic de primer ordre, Madrid necessita tenir bones 

connexions amb tots els centres receptors i distribuïdors de mercaderies. Per via 

marítima, està connectada amb els principals ports d’Espanya: Algeciras, Bilbao, 

Barcelona i València, tots ells gestionen el 90% del tràfic de contenidors d’Espanya. I, 

per via aèria, l’aeroport Madrid - Barajas és el més important pel que fa al tràfic de 

Fig. 35. Madrid es troba en el centre dels principals corredors terrestres de la 

Península. Font: MPL. www.madridplataformalogistica.com (29-06-2009) 
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passatgers i mercaderies. En aquest últim apartat, destacar que per l’aeroport hi passa 

un 54% del tràfic total de mercaderies de l’espai aeri espanyol, és el número 8 en el 

rànquing europeu i el número 35 en el mundial.  

Centrant-nos en la distribució de les mercaderies que arriben per mar, Madrid disposa 

de dues terminals marítimes interiors que estan connectades amb els principals ports 

espanyols: Azuqueca de Henares i Coslada. També disposen de l’estació de Vicálvaro 

però té una importància menor. En el següents apartats comentarem aquests ports 

secs i la seva relació amb el Port de Barcelona.  

 

 

 

 

5.3.1. PORT SEC DE MADRID – COSLADA 

El Port Sec de Madrid – Coslada forma part de la Asociación Madrid Plataforma 

Logística (MPL). Aquesta associació va ser creada per les administracions locals i 

regionals de la Comunitat de Madrid juntament amb diferents agents públics i privats. 

Els objectius de MPL són: 

� Coordinar tots els membres de la comunitat logística de Madrid.  

� Identificar les possibles millores per augmentar la competitivitat. 

� Establir plans de desenvolupament d’infraestructures i formació de persones.  

� Promoure el sector de la logística i la distribució a l’estranger.  

� Analitzar, avaluar i difondre les millores i innovacions en el transport intermodal.  

� Col·laborar amb la CE en el foment del transport intermodal.  

 

Fig. 36. Ubicació dels ports Secs de Madrid – Coslada i Azuqueca de Henares. 

Font: APB. www.apb.es (29-06-2009) 
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El Port Sec de Madrid – Coslada funciona com una duana marítima, gestionada per 

Conte-Rail19, que rep contenidors a través de la seva terminal ferroviària procedents 

dels grans ports espanyols: Barcelona, Bilbao, València i Algeciras. En l’actualitat 

disposa de 44 connexions setmanals amb aquests ports.  

El Port Sec està ubicat al costat de la nacional A-2 i del Centre de Transports de 

Coslada. Disposa d’una superfície de més de 120000 m2 on s’hi realitza la recepció i 

expedició de trens, la càrrega i descàrrega, i l’emmagatzematge, transbord, 

manipulació i carreteig de contenidors.  

El tràfic que va registrar des de gener fins a novembre de 2008 va ser d’un total de 

33505 TEUs enfronts dels 32650 de l’any anterior, és a dir un creixement del 2% del 

número de TEUs transportats en tren. Destacar que el Port de València és el que més 

intercanvis realitza amb el Port Sec de Coslada, per exemple, el mes de novembre del 

2008 es van moure per aquesta ruta 1733 TEUs. En segona posició es troba el Port de 

Bilbao20 amb 297, seguit del Port de Algeciras amb 183 i per últim el de Barcelona amb 

160. 

Està clar que el Port de València és el principal client d’aquesta terminal. Tot i això, cal 

puntualitzar que el Port de Barcelona té com a principal destí l’altra terminal 

madrilenya que comentarem més endavant, la d’Azuqueca de Henares. El número de 

trens setmanals de la companyia Renfe que uneixen Coslada i València és de 22 

(onze per sentit), en canvi Barcelona només compta amb 121. A més, recentment 

Renfe ja ha introduït trens de 600 metres en aquest corredor deixant enrere les 

limitacions tècniques que feien que s’hagués d’operar amb trens de 420 i 450 metres. 

Destacar que València sempre ha tingut un cert avantatge respecte a Barcelona ja que 

la seva ubicació és molt més pròxima a la capital espanyola i, per tant, a tot el seu 

centre de distribució i de consum. 

L’any 2008, més de 3000 TEUs van ser transportats entre Madrid – Coslada i 

Barcelona, cosa que va suposar un augment del 27% respecte l’any anterior.  

 

 

 

 

 

                                                 
19 Companyia fundada l’any 2000 que té com a objectius la explotació, operació i gestió integral de 

terminals intermodals de mercaderies i totes les activitats que generi al seu voltant.  
20 La connexió amb el Port de Bilbao ha estat suspesa recentment, de forma temporal, pel descens en el 

tràfic de mercaderies. 
21 A més a més, la companyia Maersk nolieja un tren setmanal que surt de la terminal TERCAT. 
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5.3.2. PORT SEC DE AZUQUECA DE HENARES 

El Port Sec de Azuqueca de Henares forma part del grup promotor privat Gran Europa, 

especialitzat en la construcció i desenvolupament de plataformes logístiques i 

industrials tant al nord com al centre de la Península. La zona del Corredor de Henares 

(Madrid – Henares) disposa, a part del Port Sec de Azuqueca de Henares, de centres 

logístics i industrials d’una gran importància com ara: ZAL-Azuqueca A-2, Parc Gran 

Europa Alovera A-2, Parc Gran Europa Cabanillas/Alovera R-2 i Parc Gran Europa 

Torija A-2. Tot aquest corredor concentra un gran nombre d’empreses de transport, 

logístiques i productores que el converteixen en una zona d’una gran activitat 

econòmica.  

 

 

 

 

El Port Sec de Azuqueca de Henares és una terminal ferroviària intermodal, de més de 

60 mil metres quadrats, on es realitza la transferència entre el ferrocarril i la carretera. 

Opera tant amb ports marítims com amb qualsevol altre tipus de tràfic interior. Disposa 

de connexió directa amb les vies d’interès general, garantint que no hi haurà cap mena 

d’interferència amb la operativa d’ADIF. El serveis que ofereix són: 

� Serveis de la Terminal. 

• Serveis Regulars Marítims. 

• Serveis Regulars Terrestres.  

• Prestació de serveis a trens i càrregues. 

• Maneig de càrregues. 

 

Fig. 37. Corredor Madrid - Guadalajara. Font: APB. www.apb.es (30-06-2009) 
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� Serveis de contenidors. 

• Càrrega / Descàrrega de contenidors. 

• Emmagatzematge de contenidors buits. 

• Emmagatzematge de contenidors plens. 

• Servei de neteja de contenidors. 

• Servei de reparació de contenidors. 

� Serveis duaners i altres. 

• Magatzem de Dipòsit Temporal Públic. 

• Recinte duaner. 

• Dependència de la duana de Guadalajara.  

• Naus d’emmagatzematge. 

• Disponibilitat d’oficines. 

• Estacionament de plataformes. 

 

 

 

 

Al Port Sec hi arriben un total de set trens setmanals de contenidors, 5 provinents de 

Barcelona i 2 de Bilbao. A part, també rep trens de freqüència variable que transporten 

càrrega general des de diferents punts de la Península, com ara paper des de 

Santander o ciment des de Toledo.  

A part de Gran Europa, el Port Sec està participat pels ports de Barcelona, Bilbao i 

Santander. Pel Port de Barcelona, Azuqueca de Henares representa un enclavament 

molt més atractiu que Madrid – Coslada. Això és perquè és més proper a la capital 

Fig. 38. Infraestructures del Port Sec de Azuqueca de Henares. Font: APB. www.apb.es (30-06-2009) 
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catalana i els trens no han de passar per la corona de cercanías de Madrid, cosa que 

retarda l’arribada. És per això, que APB i la ZAL – Barcelona han decidit en els darrers 

anys donar una gran importància a aquesta connexió ferroviària amb accions com ara 

impulsar un acord de TCB i TERCAT amb Renfe per posar en marxa línies fixes, i 

l’elaboració, juntament amb CEDINSA22, d’un pla d’actuacions per poder disposar de 

trens de 750 metres en aquest corredor ferroviari. 

L’any 2008 el tràfic ferroviari entre Barcelona i Azuqueca de Henares va ser de 19488 

TEUs, un 8% més que l’any anterior. El creixement des que es va posar en 

funcionament el servei l’any 2006 ha estat de més d’un 85%. La companyia que més 

interessada està en aquesta línia és TCB Railways, que nolieja trens que fan el 

recorregut Terminal TCB – Azuqueca de Henares passant per tmZ.  

 

 

 

 

5.3.3. ESTACIÓ DE VICÁLVARO 

Aquesta estació disposa de connexió ferroviària amb la terminal de TERCAT. Està 

situada en el Centre Logístic de Vicálvaro, al sud-est de Madrid. Entre el gener i maig 

de 2008, el tràfic entre les dues terminals va ser de més de 1700 TEUs, mentre que en 

el mateix període d’aquest any el tràfic ha estat d’uns 1100 TEUs.  

 

 

                                                 
22 Societat anònima dedicada a la licitació de concessions per a la construcció i desenvolupament de 

grans infraestructures.  

Fig. 39. Terminal ferroviària del Port Sec de Azuqueca de Henares. Font: Logística responsable. 

www.logisticaresponsable.org (30-06-2009) 
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5.4. BILBAO 

La connexió entre els ports de Bilbao i Barcelona s’ha vist incrementada en els darrers 

mesos gracies a l’ interès de TCB Railways en aquesta línia. Un dels seus avantatges 

és que la càrrega triga menys de 24 hores per arribar al seu destí, contràriament la 

ruta en vaixell triga més de 3 dies. Per tant, és interessant per a aquelles companyies 

que operen amb vaixells que vénen del Mediterrani i tenen com a destí la zona del 

Cantàbric ja que la càrrega arriba amb molta més rapidesa. En el primer semestre del 

2009 s’ha aconseguit arribar a la xifra de 2800 TEUs transportats. 

 

5.5. VILLAFRÍA 

El Port Sec de Villafría, situat a la província de Burgos, forma part del complex Centro 

de Transportes Aduana de Burgos (CT Burgos). El centre va ser creat l’any 1980 

mitjançant la constitució d’una societat anònima formada per: Cajacírculo23, Caja de 

Burgos24, Ajuntament de Burgos, Cámara de Comercio e Industria de Burgos, 

Diputació Provincial i Junta de Castilla y León.  

Està situat en el Polígon Industrial de Villafría, envoltat d’unes bones infraestructures 

de transport: autovies, autopistes i carreteres que l’uneix amb Portugal, Madrid, 

Barcelona o Irún; l’aeroport de Burgos i el ferrocarril. Per tant, és un punt d’unió entre 

la Unió Europea i el centre i sud d’Espanya i Portugal.  

 

 

 

 

 
                                                 
23 Institució catòlica, de naturalesa privada i caràcter social, exempta de qualsevol lucre mercantil.  
24 Creada l’any 1926, és la primera entitat financera de la província de Burgos  

Fig. 40. Ubicació i principals eixos de comunicació de CT Burgos. Font: CT 

Burgos. www.ctburgos.com (08-07-2009) 
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Disposa de totes les comoditats que ha de tenir aquest tipus d’instal·lacions: 

� Despatx duaner. 

� Naus per a emmagatzematge i distribució. 

� Naus per a operadors logístics. 

� Oficines per a agències de transport. 

� Magatzems a temperatura controlada i cambres frigorífiques.  

� Serveis a vehicles i amplies zones de pàrking. 

� Centres de control fitosanitari.  

 

Villafría manté relacions comercials, principalment, amb els ports de Bilbao, València i 

Barcelona. Però és aquest últim el que s’està convertint en una peça clau per a la 

terminal de Burgos, ja que és el que està resistint millor la crisi internacional que s’està 

vivint actualment. Aquesta importància s’ha vist materialitzada el darrer mes de maig 

amb la firma d’un acord de col·laboració entre la Conselleria de Foment de Castella i 

Lleó i APB, per tal de potenciar les relacions comercials mitjançant el transport 

ferroviari. Aquest acord permetrà consolidar i ampliar el hinterland del Port de 

Barcelona i que la regió de Burgos disposi de més i millors relacions comercials.  

 

 

 

 

I és que la firma d’acords de col·laboració són molt importants per a la consolidació del 

Port Sec de Villafría, en un moment en què la crisi l’està afectant de forma notòria, 

arribant-se a plantejar cessar les activitats de la terminal ferroviària. La societat 

gestora de la instal·lació, Logística Multimodal Castilla y León, assegura que la 

caiguda de les tarifes del transport per carretera han fet augmentar la competitivitat 

d’aquest servei enfront al transport ferroviari. A més a més, la empresa Hanjin 

Fig. 41. Tren carregat a la terminal ferroviària de Villafría. Font: Diario 

de Burgos Digital. www.diariodeburgos.es (07-07-2009) 
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Shipping25, que opera trens a través de la seva filial Hanjin Logistics entre Villafría i els 

ports de Barcelona i València, està notant de forma directa els efectes de la crisi.  

Actualment, pel que fa al Port de Barcelona hi ha un tren setmanal que fa la ruta 

TERCAT – Villafría – TERCAT noliejat per Hanjin Logistics26 i, recentement, TCB 

Railways ha posat un altre tren setmanal que fa la mateixa ruta. El tràfic de 

contenidors entre el Port de Barcelona i el port sec de Villafría ha estat de 1078 TEUs 

fins al més de maig del 2009, una quantitat lleugerament superior als 1048 que es 

portaven comptabilitzats el mateix mes de l’any 2008.  

 

5.6. JUNDIZ 

Aquest port sec està situat en el Parc Empresarial de Jundiz, situat a 6 km del centre 

urbà de Vitoria, i disposa d’una superfície de 7 milions de m2 que acullen més de 500 

empreses i 8000 treballadors. En el seu interior hi ha el Centre de Transport de Vitoria 

(CTV), una zona logística que ofereix bones comunicacions per carretera i autovia, 

ferrocarril (disposa d’una estació de mercaderies) i avió (situat a 5 km de l’aeroport 

internacional de Foronda). La seva ubicació suposa pràcticament un punt fronterer 

d’enllaç entre Espanya i la Unió Europea.  

 

 

 

                                                 
25 Companyia naviliera amb base a Còrea del Sud i filial de Hanjin Group. El seu tràfic anual és d’unes 

100 milions de tones i disposa d’una flota de més de 200 vaixells.  
26 El tren operat per la companyia Hanjin Logistic és probable que s’hagi suspès per la crisi econòmica 

internacional que està afectant la companya Hanjin Shipping amb el tancament d’una de les seves filials. 

De fet, el servei ferroviari que oferia aquesta companyia ha estat esborrat recentment de la pàgina web de 

APB.  

Fig. 42. Connexions ferroviàries del Parque Empresarial de Jundiz. 

Font: GILSA. www.jundiz.com/gilsa (09-07-2009) 
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Aquest parc empresarial està gestionat per la companyia GILSA, una empresa privada 

participada per l’Ajuntament de Vitoria i la Sociedad Pública para la Promoción de 

Suelo y Construcciones del Gobierno Vasco (SPRILUR).  

El Port Sec de Jundiz va ser inaugurat el 2007, gestionat per l’empresa Sevicios 

Integrales Vitoria Depot (SIV) i participada en un 5% per el Port de Bilbao, ja que una 

part important dels contenidors que rep per ferrocarril Jundiz prové d’aquest port, i més 

del 65% de les seves mercaderies tenen com a origen o destí la zona de Vitoria. 

 

 

 

 

Va ser en el mateix 2007, que el Port de Barcelona es va consolidar com un dels 

clients del port sec de Jundiz. La companyia Maersk Line va decidir contractar un 

servei ferroviari per al comerç d’importació i exportació entre Àsia i Vitoria, que va 

destinat a empreses com ara Eroski27 i Fagor28. La companyia naviliera va decidir 

posar en marxa aquest servei perquè, segons el departament de Desenvolupament de 

Negocis de Operativa Terrestre, el tràfic entre el Port de Shangai i Vitoria passant pel 

Port de Barcelona és de 19 dies mentre que amb una ruta exclusivament marítima es 

triguen 25 dies per arribar al Port de Bilbao. D’aquesta manera s’aconsegueix una 

reducció de costos i de temps.  

El tràfic acumulat entre Barcelona i Jundiz l’any 2009 va ser de 1280 TEUs, una 

quantitat inferior als 1916 que hi havia al maig del 2008.  

 

 

                                                 
27 Empresa cooperativa espanyola de distribució amb seu a Elorrio (Biscaia). Va ser fundada l’any 1969 i 

compte amb 2400 establiments de diferents marques com ara Eroski, Caprabo o Aliprox.   
28 Societat cooperativa amb seu a Mondragón (Guipúscoa). Va ser fundada el 1955. Posseeix moltes 

marques, sent les més importants i conegudes a nivell internacional Fagor i Brandt.  

Fig. 43. Instal·lacions del port sec de Jundiz gestionades per SIV. 

Font: SIV. www.sivdepot.com (09-07-2009) 
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6. LES CONNEXIONS FERROVIÀRIES 

INTERNACIONALS DEL PORT DE BARCELONA 

 

6.1. L’APOSTA PER EUROPA I FRANÇA 

Si en el tema anterior hem destacat les principals connexions ferroviàries del Port de 

Barcelona amb diferents centres de distribució d’Espanya, en aquest ens centrarem a 

comentar quines són actualment les principals iniciatives que està duent a terme el 

Port de Barcelona per establir-se en el mercat francès.  

Per poder tenir un hinterland que englobi part del mercat del centre i nord d’Europa és 

necessari controlar els mercats del sud i centre de França. Per això, en els darrers 

anys, l’APB ha posat els seus esforços en aquesta regió. Algunes de les gestions 

principals que s’han fet en aquest sentit són: la creació de la ZAL de Tolosa; la compra 

d’un 5% de les accions de la terminal de contenidors de Saint Charles a Perpinyà, o la 

implantació de la ruta ferroviària que uneix el Port amb la terminal de Naviland Cargo a 

Lió. 

L’ estratègia per poder fer-se forts en aquest mercat passa per disposar d’unes bones 

connexions ferroviàries, capaces d’assumir un alt volum pel que fa al tràfic de 

mercaderies, i connectar el Port de Barcelona amb la xarxa ferroviària d’ample 

europeu que creuarà tota Catalunya fins a la frontera francesa. Però el fet que aquest 

projecte no sigui una realitat fins almenys el 2014 endarrereix l’expansió del Port en 

aquest mercat i fa que ofertes com la connexió ferroviària amb Lió es vegin limitades 

per la diferència d’ample entre les vies de la Península Ibèrica i les de la resta 

d’Europa.  

Tot i les limitacions evidents pel que fa a les infraestructures, l’APB seguirà el seu pla 

per fer-se més present en tota la zona del sud i centre de França. A part de les 

iniciatives que hem comentat anteriorment, s’ha creat el Centre de Serveis per a 

França, a través del qual, el Port ofereix un servei gratuït que pretén facilitar les 

cadenes logístiques i un equip per desenvolupar les connexions ferroviàries. A més a 

més, s’ha estrenat un número de telèfon i un correu electrònic d’informació, i una 

publicació mensual destinada als operadors francesos.  

Tots aquests esforços per part de l’APB, les facilitats que posa la UE en matèria 

duanera i el fet que els contenidors que entren i surten del Port puguin ser transportats 

per transportistes francesos i no francesos, ha facilitat l’augment del comerç amb la 

zona del sud de França. Un primer pas per arribar al mercat europeu i, per tant, 

complir amb l’objectiu de captar part del tràfic que passa pel Mediterrani venint del 
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Canal de Suez i que prefereix navegar fins al Nord d’Europa en disposar aquesta zona 

de millors infraestructures.  

Un altre mercat on el Port de Barcelona cada cop té i tindrà més presència és el 

portuguès. El fet que l’ample de via sigui el mateix i que s’hagin homogeneïtzat part de 

les diferències tècniques que hi havia entre les seves xarxes ferroviàries, facilita 

enormement les operacions comercials entre ambdós països. Aquesta connexió, 

permet que un contenidor que arriba des de l’Atlàntic a Lisboa, en un període de 

menys de 48 hores pugui estar disponible per a un altre vaixell o operador logístic en 

el Port de Barcelona. Tot i això, la importància del mercat portuguès és molt més petita 

que la del francès, ja que aquest ofereix unes possibilitats d’expansió i de creixement 

molt més importants.  

A continuació comentarem alguns dels principals centres amb els quals el Port de 

Barcelona té o tindrà intercanvis comercials mitjançant el ferrocarril.  

 

6.2. BARCELYON EXPRESS 

Des del mes de febrer del 2009 funciona una de les apostes més importants que ha 

posat en marxa el Port de Barcelona per tal d’ampliar el seu hinterland a través del 

ferrocarril: la línia Barcelyon Express que uneix el Port amb la terminal de càrrega de 

Vénissieux (Lyon), gestionada per la companyia Naviland Cargo29. Aquesta connexió 

suposa unir les terminals de TERCAT i TCB amb el principal node logístic de França, 

que disposa de connexions ferroviàries amb el centre i nord d’Europa i línies amb els 

principals ports francesos, alemanys i belgues. L’objectiu final del Port de Barcelona és  

crear la Terminal Marítima de Lyon (tmL).  

 

 

 

                                                 
29 Operador ferroviari francès que connecta els principals ports i centres de distribució de mercaderies de 

França, Bèlgica, Holanda i Alemanya a través de la xarxa ferroviària.  
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L’APB espera que aquest nou servei sigui el primer pas per poder començar a captar 

el tràfic de vaixells que navega fins al nord d’Europa, ja que, amb aquesta línia, les 

navilieres que fan aquestes rutes s’estalviaran temps i diners. A favor dels ports de 

Marsella i Fos (més propers a Lyon), el Port de Barcelona és menys susceptible a patir 

vagues i disposa de més connexions marítimes.  

Aquesta línia ha estat possible gràcies a l’acord a què van arribar Renfe, Naviland 

Cargo i APB. El servei disposa de 3 trens setmanals en els 2 sentits que permeten 

completar el recorregut en unes 19 hores. Tot i l’elevat temps de trajecte, el fet  que no 

hi hagi cap tipus de retard és un dels principals punts a favor del nou servei. A més a 

més, aquest temps s’anirà reduint a mesura que entrin en servei els trams d’alta 

velocitat d’ample europeu i tràfic mixt fins a la frontera. Actualment, l’operativa del 

canvi d’ample a Port Bou suposa una pèrdua de temps d’unes 3 hores.   

El tren disposa d’una capacitat de fins a 3 TEUs/vagó amb un total de 20 vagons. El 

comboi té una llargada total de 450 metres i pot transportar fins a 60 tones a cada 

vagó. Segons els responsables de Barcelyon, un 80% dels contenidors té com a 

origen o destí el tràfic marítim, mentre que la resta es mouran exclusivament dintre de 

l’àmbit terrestre. En qualsevol cas, no es descarta captar més tràfic exclusivament 

terrestre, ja que aquest mateix itinerari per carretera és dues vegades més car que el 

servei que s’ofereix per tren. Així doncs, s’espera captar contenidors provinents de les 

zones que engloben Saragossa i Madrid.  

Fig. 44. Lyon  és un gran node de comunicacions entre el sud i nord d’Europa. Font: APB. 

Red de conexiones y servicios del Puerto de Barcelona.  www.apb.es (24-07-2009) 
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El període de proves de la línia va finalitzar el 1 de juliol del 2009. Després d’aquest 

temps, s’ha decidit mantenir el servei ja que, tot i el poc volum de contenidors 

transportats (159 contenidors fins el mes de maig), suposa mantenir l’aposta pel 

transport ferroviari i posar en el mercat una oferta que generi demanda. A més a més, 

s’espera que, quan s’acabi el període de crisi, s’incrementi l’ús del servei. La major 

part del tràfic són contenidors que tenen origen o destí a la zona del Magreb i del 

Mediterrani, o be contenidors buits per a reposicionament.  

 

6.3. LA TERMINAL MARÍTIMA DE TOULOUSE 

La Terminal Marítima de Tolouse (tmT) és una aposta del Port de Barcelona per tal de 

consolidar la seva presència en el mercat francès. Aquesta terminal, creada l’any 

2002, pretén ser un operador logístic francès neutral que informi de l’oferta de serveis 

del Port de Barcelona als diferents operadors logístics. La plataforma compta amb el 

suport del Conseil Régional del Midi-Pyrenées i del Conseil General de Haute-Garonne 

i comprèn més de 19 milions de consumidors en un radi de 300 km.  

 

Fig. 45. La terminal de Naviland Cargo a Venissieux. Font: Revista Via Libre.  

 www.vialibre-ffe.com (24-07-2009) 
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Des de tmT s’ofereix un servei de recepció o enviament de mercaderies aprofitant les 

connexions marítimes del Port de Barcelona. Amb aquest servei, se li proporciona a 

l’usuari informació sobre l’enviament i es garanteix la comunicació de qualsevol 

incidència. A falta d’establir un línia ferroviària regular entre el Port de Barcelona i tmT, 

el transport es realitza per carretera.  

Tot i disposar d’una estació per donar entrada i sortida als trens, l’establiment d’una 

línia que uneixi el Port de Barcelona amb tmT encara no és una realitat. Arran de la 

inauguració de la línia Barcelyon (comentada anteriorment), les companyies Naviland 

Cargo, Renfe i APB estudien la possibilitat de crear un servei que uneixi les ciutats de 

Bordeus i Toulouse amb Barcelona, consolidant d’aquesta forma el corredor del sud de 

França. La posada en marxa d’aquest servei no s’espera, com a mínim, fins que 

l’actual situació de crisi econòmica no millori. 

Com totes les terminals marítimes, tmT disposa d’una sèrie de serveis que li permeten 

dur a terme operacions logístiques com ara:  

� Emmagatzematge i manipulació de contenidors i mercaderies. 

� Neteja i reparació de contenidors. 

� Funcions duaneres. 

� Gestió de stocks.  

� Preparació de comandes.  

 

Tant tmT com els serveis que ofereix, s’han integrat en la ZAL – Toulouse, un centre 

logístic de més de 20 hectàrees on tots els integrants de la cadena logística disposen 

de la infraestructura i els serves necessaris per dur a terme els seus negocis. La ZAL 

Fig. 46. Toulouse és un gran centre de comunicacions del sud de 

França. Font: ZAL-Toulouse. www.zal.fr (29-07-2009) 
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està dintre de l’espai Eurocentre, una gran zona logística que acull empreses 

relacionades amb la producció, emmagatzematge i distribució, i que disposa 

d’accessos per carretera i en tren. Actualment la ZAL està en plena fase de 

construcció i s’ha dividit el procés en tres fases segons el seu lliurament: setembre del 

2009, gener del 2010 i juny del 2010. El mes de març de 2010 i començaran a operar 

les primeres companyies.  

 

 

 

 

 

6.4. LA TERMINAL MARÍTIMA DE PERPINYÀ 

L’abril del 2008, APB va fer un pas més en la seva intenció de consolidar-se en el 

mercat francès i europeu amb la compra d’un 5% de les accions de la Societat 

Anònima Mixta Local “Perpignan Saint-Charles Conteneur Terminal”. D’aquesta 

manera, el president de APB va entrar a formar part del Consell d’Administració 

d’aquesta terminal ferroviària que està presidida per l’alcalde de Perpinyà. Assenyalar 

que un 51% de l’accionariat d’aquesta companyia és de titularitat pública.  

Aquesta terminal ferroviària destaca per estar ubicada al costat d’un dels principals 

centre logístics de distribució de verdures i productes freds del sud d’Europa i el més 

important de França, el mercat de Saint Charles. Tot i això, per la terminal passen tot 

tipus de mercaderies, amb una capacitat operativa de fins a 1,1 milions de tones l’any. 

Actualment disposa de tres ramals de 350 metres, que seran 750 quan finalitzi un 

projecte de remodelació que permetrà doblar la seva capacitat operativa.  

Però el mercat de Saint Charles no només disposa de bones connexions ferroviàries, 

també destaca pel transport per carretera, l’aeri (aeroport de Perpinyà) i el marítim 

Fig. 47. Instal·lacions de la ZAL-Toulouse. Font: ZAL-TOULOUSE. www.zal.fr (29-07-2009) 
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(Port-Vendres). Totes aquestes infraestructures de transport i els diferents centres 

logístics estan englobats en la plataforma multimodal Pyrénées-Mediterranée, 

reconeguda d’interès europeu des de l’any 1997. 

 

 

 

 

Un altre punt on destaca Perpinyà és per la seva ubicació geogràfica, que la fa 

indispensable per connectar amb els corredors terrestres de Toulouse – Bordeus i el 

de Montpellier – Lyon, a partir del qual es pot enllaçar amb el sud d’Alemanya i nord 

d’Itàlia. Per tant, la terminal ferroviària de Perpinyà suposarà una zona indispensable 

per poder disposar d’unes eficients connexions intermodals entre Barcelona i els tràfics  

francesos i europeus.  

 

Fig. 48. Mercat de Saint Chales. Font: PESC. 

www.legrandsaintcharles.com/ (29-07-2009) 
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Per complir l’objectiu que en un curt termini el Port de Barcelona disposi d’una terminal 

marítima pròpia en aquesta zona, s’ha firmat un acord per poder desenvolupar una 

ZAL de 30 ha.  

 

6.5. PORTUGAL 

L’enllaç ferroviari entre Espanya i Portugal és un dels objectius primordials de les 

companyies ferroviàries per tal de donar una alternativa potent al tràfic per carretera. 

En aquest sentit, Renfe i CP Carga30 han creat el servei Iberian Link, i les companyies 

Comsa i Takargo31 han constituït la societat Ibercargo Rail. Tot i que la infraestructura 

ferroviària dels dos països presenta algunes diferències tècniques, com ara en el 

sistema d’electrificació o els sistemes de seguretat, el fet que l’ample de via sigui el 

mateix facilita, al contrari que amb França, poder establir connexions ferroviàries. Tot i 

això, algunes de les companyies interessades a ampliar la seva oferta, com Comsa i 

                                                 
30 Unitat de negoci de CP – Comboios de Portugal responsable del transport de mercaderies tant a nivell 

nacional com internacional.  
31 Constituïda l’any 2006, es va convertir en la primera empresa portuguesa a obtenir l’any 2006 la 

llicència d’Empresa Ferroviària. Forma part de l’estratègia de diversificació de la empresa MOTA-ENGIL 

que explota diferents ports i plataformes logístiques de Portugal 

Fig. 49. Perpinyà és un punt de pas obligat per als dos grans 

corredors que entren a França. Font: APB. Red de conexiones y 

servicios del Puerto de Barcelona.  www.apb.es (29-07-2009) 
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Takargo, demanen millores tècniques, com ara la creació d’un corredor ferroviari 

especialitzat o poder disposar de trens de fins a 750 metres. 

 

6.5.1. IBERIAN LINK 

Primer de tot comentarem el servei de Iberian Link, que es va posar en marxa el març 

del 2009 i pretén millorar el servei que ja hi havia disponible, el Teco Ibérico. Amb la 

seva creació, s’aconsegueix comunicar els ports portuguesos de Sines, Lisboa, 

Setúbal i Oporto amb Madrid (terminal de Abroñigal, que serà el gran hub des d’on es 

repartiran els contenidors), Saragossa, Tarragona (Constantí), Barcelona, València 

(Silla) i, afegit recentment, Bilbao. La freqüència del servei és de tres setmanals per 

sentit que poden carregar cadascun fins a 960 tonelades, podent transportar 

setmanalment un total de 264 TEUs. Segons els responsables del servei, si la 

demanda és prou satisfactòria es podria millorar l’ oferta a través de l’ampliació de 

combois, utilitzant locomotores més potents o augmentant-ne la freqüència. 

 

 

 

  

Iberian Link pretén que les companyies navilieres, consignatàries, transitàries, agents 

de duanes i operadors logístics disposin d’un servei que permeti transportar els seus 

contenidors des del litoral Atlàntic fins a l’interior de la Península Ibèrica i connectar 

amb la xarxa portuària espanyola. A més a més, amb la utilització d’aquest servei, 

s’aconsegueix frenar les emissions de CO2, per la reducció del tràfic per carretera, i 

s’afavoreix la descongestió de les vies, ja que la nova oferta suposa eliminar, segons 

Renfe, uns 150 camions setmanals.  

Fig. 50. Les rutes que ofereix Iberian Link. Font: Renfe Mercancias. 

www.renfe.es/mercancias (07-08-2009) 
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L’oferta inclou altres serveis més allà del transport del contenidor d’un punt a un altre. 

En origen, s’ofereix la recollida del contenidor, l’emmagatzematge durant 24 hores, el 

servei de la grua i la càrrega en el tren. Mentre que, en destí, inclou el lliurament del 

contenidor a la terminal ferroviària o al port, el servei de la grua i l’emmagatzematge 

durant 48 hores. Opcionalment, el client també podrà contractar un servei de neteja i 

de manteniment del contenidor.  

 

6.5.2. IBERCARGO RAIL 

Des del mes de març del 2009, Comsa Rail Transport i Takargo Rail han posat en 

marxa un nou servei ferroviari de mercaderies entre Espanya i Portugal. La posada en 

marxa d’aquesta nova oferta ha estat possible gràcies a la col·laboració entre Adif i 

Refer32, que ha permès eliminar alguns dels obstacles tècnics que dificultava la 

operativitat, com ara l’eliminació del canvi de locomotora a la frontera.  

Per poder gestionar la nova oferta, Comsa i Takargo han creat Ibercargo Rail. Aquesta 

societat té com a principals objectius potenciar els corredors ferroviaris ibèrics oferint 

connexions entre els principals ports, plataformes logístiques i els principals centre de 

consum. A través de la col·laboració amb Adif, es volen aconseguir més millores 

tècniques fins a intentar obtenir una total integració i homologació entre les diferents 

xarxes ferroviàries de cada estat.  

Els primers corredors que ha començat a establir Ibercargo Rail és el Saragossa – 

Lisboa (dos trens per setmana en cada sentit) per al transport de bobines de paper i 

paper reciclat, el Madrid – Lisboa per al transport de contenidors amb trens de 465 

metres, i per últim el corredor Tarragona – Entrocamento amb trens de 513 metres. 

Aquest dos últims ofereixen un tren per setmana en cada sentit, oferta que s’anirà 

ampliant fins a arribar a un tren diari. El corredor ferroviari que ha d’unir Barcelona i 

Lisboa s’espera posar-lo en marxa abans que s’acabi l’any 2009 amb una freqüència 

inicial d’un tren per setmana. A més a més, aquest servei es veurà potenciat amb la 

nau de 11 mil m2, amb accés ferroviari, que ha obtingut Ibercargo, a través d’un acord 

amb Adif, a la terminal de Can Tunis.  

 

                                                 
32 Entitat pública que s’encarrega de la gestió de la xarxa ferroviària portuguesa així com de la seva 

construcció i manteniment.  
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Fig. 51. Rutes de Ibercargo Rail. Font: COMSA. www.comsa.com  (07-08-2009) 
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7. LES GRANS OBRES DE FUTUR 
 

En els apartats anteriors hem comentat quines són les principals terminals marítimes 

interiors o centres de producció que mantenen o mantindran contactes comercials amb 

el Port de Barcelona mitjançant el ferrocarril. Però, perquè aquests centres puguin 

desenvolupar-se plenament i disposar d’un major protagonisme, necessiten unes 

infraestructures ferroviàries que estiguin a l’altura de la possible demanda que es 

generi i dels nous reptes de futur del Port de Barcelona.  

En aquest capítol comentarem quines són aquestes infraestructures que s’estan o 

s’hauran de construir per tal que el Port de Barcelona ampliï el seu hinterland i es 

converteixi en la principal porta d’entrada a Europa pel Mediterrani. Les dificultats i els 

reptes que s’estan plantejant són molts, però són projectes necessaris per tal d’atraure 

més companyies navilieres i convertir-nos en un dels grans parcs logístics d’Europa. 

Espanya, no només ha de modernitzar i ampliar la capacitat de totes les 

infraestructures, sinó que, a més a més, ha de resoldre el problema que significa 

l’existència de l’ample ibèric. Per tant, els esforços que s’hauran de fer per disposar 

d’una xarxa ferroviària que estigui a l’altura d’una Europa del segle XXI són encara 

majors. 

Ens fixarem en quines són aquestes infraestructures que han de permetre que, amb 

l’ampliació del Port de Barcelona, siguem una de les principals entrades de 

mercaderies d’Europa des del mar. Com es podrà comprovar, tots els projectes als 

quals farem referència serviran, principalment, per connectar el Port amb Europa. La 

connexió amb la Península Ibèrica, tal i com ja hem comentat a l’apartat 5.1., no patirà 

grans canvis a curt i mig termini. Els trens seguiran circulant per les vies d’ample ibèric 

amb la possibilitat d’ampliar el nombre de combois aprofitant que part de la oferta de 

viatgers s’ha derivat en les noves línies de l’AVE.  

Primer de tot, comentarem quines són les previsions de creixement, pel que fa al 

nombre de trens, segons estudis publicats en el Pla Director Ferroviari del Port de 

Barcelona i, per tant, quina capacitat hauran de tenir les terminals ferroportuàries i tota 

la xarxa ferroviària.  

A continuació, analitzarem les grans infraestructures que s’han de construir o que 

estan en procés de construcció: els nous accessos i les noves terminals ferroviàries 

del Port i la implantació del Corredor Ferrmed, el qual té una importància clau ja que 

comprèn tots els trams que faran que el Port de Barcelona pugui arribar, a través de la 

xarxa ferroviària, fins al centre i nord d’Europa, cosa que li permetrà desenvolupar i 

consolidar alguns dels projectes que ja hem esmentat en apartats anteriors.  
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Finalment farem referència a l’Eix Transversal Ferroviari i al projecte ARCOMED, 

eclipsat pel Corredor Ferrmed. Ambdós projectes estan en fase més embrionària i no 

tenen la importància dels dos anteriors. 

 

7.1. LES PREVISIONS DE CREIXEMENT 

A part de la creació dels dics Est i Sud i de la futura ampliació de la terminal de TCB, la 

posada en marxa del moll del Prat serà l’obra que més importància i més canvis 

provocarà en la estructura del Port. En el Pla Director Ferroviari del Port de Barcelona 

(2004) es presenten una sèrie d’estudis en què s’analitza la possible demanda general 

de transport ferroviari fins a l’any 2020. En el Pla s’esmenten els tres productes 

principals amb els quals comercia el Port, i analitza de cada un d’ells la seva futura 

demanda ferroviària: 

� Granels. Es considera que els granels líquids seran els que més demanda 

ferroviària tindran per l’increment de les regulacions del transport per carretera 

de les mercaderies perilloses. També s’espera un augment en el tràfic de 

granels per al consum humà. Contràriament, els granels sòlids es quedaran en 

una situació d’estancament.  

� Contenidors. S’espera un increment en el seu tràfic, amb major protagonisme 

de les importacions.  

� Automòbils. Aquest tipus de mercaderia és el que major interrogants presenta 

per les dificultats per saber les estratègies empresarials futures. Pel que fa al 

tràfic marítim, s’espera un augment de les importacions i en el cas de les 

exportacions dependrà del paper que tingui Espanya en el sector i de la 

possibilitat per captar les produccions de països com ara Alemanya, Àustria i 

Suïssa. El tràfic ferroviari intervindrà, sobretot, en les exportacions. 

 

Com es pot veure, aquestes previsions de futur són molt hipotètiques, però el fet que 

el Pla fos elaborat l’any 2004 feia difícil poder fer previsions a llarg termini. A més a 

més, l’endarreriment en la finalització d’algunes infraestructures i l’actual situació de 

crisi econòmica poden fer variar alguns càlculs. El Pla publica una taula en què es fa 

constar quins moviments de trens diaris suposarà cada tipus de mercaderia, elaborant 

quatre possibles previsions de futur:  

� Tendència decreixent. Caiguda en el tràfic ferroviari de tots els productes. 

� Èxit moderat. Millora relativa en la captació d’automòbils i granels per al tràfic 

ferroviari. En el tràfic de contenidors es planteja un escenari de lideratge 

compartit amb altres ports del sud d’Europa. 
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� Èxit elevat. Seria el cas que el Port es convertís en la porta sud d’Europa per al 

tràfic de contenidors. Augment en la captació de granels líquids, especialment 

químics.  

� Expectativa màxima. Barcelona seria una plataforma de distribució 

d’automòbils a escala europea. 

 

L’estudi s’ha fet sobre una base d’operacions de 240 dies per any, considerant 

l’entrada i la sortida de trens carregats i buits. La llargada màxima dels trens és de 750 

metres per als d’ample europeu i 450 per als d’ample ibèric33. Les capacitats dels trens 

que s’han tingut en compte són: 

� Granels: tren
tones500  en ample ibèric i tren

tones750  en ample UIC. 

� Contenidors:  tren
TEUs36  en ample ibèric i tren

TEUs72  en ample UIC. 

� Automòbils: tren
unitats180  en ample ibèric i tren

unitats250  en ample UIC. 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Aquesta última xifra actualment ja és superior per a alguns corredors ibèrics com els que van a 

Saragossa, on els trens poden tenir longituds de fins a 550 metres. 

Fig. 52. Estimació de circulacions diàries segons ample de via i tipus de producte 

Font: APB. Pla Director Ferroviari del Port de Barcelona. www.apb.es (21-08-2009)  
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Veiem que en un escenari de futur es contempla, fins i tot, quadruplicar el nombre de 

trens en circulació. Els nous accessos ferroviaris i les futures terminals ferroportuàries 

s’han elaborat tenint en compte l’escenari d’expectatives màximes, és a dir, 180 trens 

al dia, que representaran uns 30 milions de tones cada any.  

Si es complís aquest escenari, significaria treure de les carreteres, segons APB, uns 

20 mil camions i eliminar uns 4 milions de viatges per carretera. Per tant, viuríem un 

gran canvi pel que fa als mitjans de transport que més s’utilitzarien per donar entrada i 

sortida a les mercaderies, tal i com s’observa en les taules inferiors.  

 

               

 

 

7.2. LES NOVES TERMINALS FERROVIÀRIES I ELS FUTURS 

ACCESSOS 

Els futurs accessos i noves terminals ferroviàries es veuran condicionades per les 

noves instal·lacions de què disposarà o de què ja disposa el Port de Barcelona. A 

continuació comentarem algunes de les més importants.  

� El moll del Prat. Ocuparà unes 93 ha. i disposarà de 1500 metres de moll. La 

seva capacitat serà d’uns 2,5 milions de contenidors anuals. Aquesta terminal, 

que preveu que més de la meitat del seu tràfic procedeixi de l’Extrem Orient, 

serà gestionada per les empreses TERCAT i Hutchison. Les previsions que es 

van fer el 2006 deien que la terminal estaria operativa el gener del 2008, però 

un ensorrament de terres, l’1 de gener del 2007, va fer variar aquestes 

previsions per al primer trimestre del 2011.  

� ZAL – Prat. La futura ZAL – Prat o ZAL II servirà d’ampliació a l’actual ZAL – 

Barcelona (ZAL I) i tindrà una superfície de 140 ha.. A finals del 2008, un 70% 

del territori ja estava comercialitzat, ocupat per empreses de serveis i 

REPARTIMENT MODES DE TRANSPORT 

ANY 2006 FINALITZADES OBRES 

D’AMPLIACIÓ I ACCESSOS.  

Transbordament 19% Transbordament 23% 

Canonada 14% Canonada 15% 

Carretera 65% Carretera 39% 

Ferrocarril 2% Ferrocarril 23% 

Fig. 53. Modes de transport per donar entrada i sortida a les mercaderies del Port de Barcelona.  Font: Elaboració pròpia a 

partir de  “L’ampliació del Port de Barcelona. Necessitats per al seu ple desenvolupament”. www.eic.es. (21-08-2009). 
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operadors logístics, transitaris, distribuïdors, i importadors i exportadors. Per tal 

de garantir que les empreses ajudin que el Port de Barcelona es converteixi en 

un gran hub logístic han de garantir que un 30% del tràfic que generin sigui 

marítim.  

� Dics Sud i Est. Ja estant construïts i han de ser una peça clau per poder 

generar fins a 439 ha. de superfície terrestre, on s’instal·laran noves terminals 

dedicades, especialment, al tràfic de contenidors. 

� Ampliació del moll Sud (terminal de TCB). Vegeu apartat 3.1.1.  

 

 

 

 

Com ja s’ha comentat en l’apartat número 3.1., l’estació de Can Tunis és la que 

s’encarrega de derivar tots els trens cap a les seves respectives terminals. En un futur, 

aquesta situació ha de canviar i, per tant, s’haurà d’aconseguir una descentralització, 

amb la creació de noves terminals que canalitzin part del futur tràfic ferroviari.  

Les futures terminals que es construiran seran:  

� ZAL – Prat. Terminal de càrrega i descàrrega de contenidors amb 8 vies de 750 

metres que s’ubicarà en l’antiga llera del Riu Llobregat34. Tindrà un paper 

similar a l’actual terminal del Morrot, però disposarà de més espai i 

organització. La seva capacitat anual serà d’uns 425000 TEUs.  

                                                 
34 L’any 2004 es va inaugurar la desviació de la desembocadura del riu Llobregat que permetrà, entre 

d’altres actuacions, l’ampliació del Port de Barcelona.  

Fig. 54. L’ampliació del Port de Barcelona. Font: APB. Red de conexiones y 

servicios del Puerto de Barcelona.  www.apb.es (21-08-2009) 



 70 

� Contenidors 1 i Contenidors 2. Aquestes dues terminals s’ubicaran en el nou 

Dic Sud. Disposaran de 4 vies de 1500 metres i podran arribar a moure un total 

de 5 milions de TEUs cada any. 

� Terminals de recepció i expedició. Aquestes terminals serviran de suport a les 

que acabem de comentar i estaran completament electrificades35.  

• ZAL – Prat. Estarà ubicada just abans d’accedir a la terminal que rep el 

mateix nom. A partir d’aquesta també podrem accedir a les actuals 

terminals dels molls d’Inflamables i Dàrsena Sud, i així s’alliberarà tràfic 

ferroviari de la terminal de Can Tunis.  Disposarà de 12 vies de recepció 

i expedició.   

• Nou Llobregat. Donarà suport a la de Contenidors 1 i estarà ubicada a 

l’actual marge esquerre del riu Llobregat. També podrà donar servei al 

complex ZAL – Prat així com al moll d’Inflamables i a Contenidors 2 si 

és necessari. Disposarà de 4 vies de 1500 metres. 

• Dic Sud. Servirà de suport a Contenidors 2.  Si cal, també podrà servir a 

Contenidors 1. Disposarà de 8 vies de 750 metres.  

 

                                                 
35 A les terminals de càrrega i de descàrrega, les línies seran no electrificades i, per tant, l’accés haurà de 

ser amb tracció diesel. El canvi de tracció es farà en les terminals de recepció i d’expedició.  
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L’actual estació de Can Tunis actuarà com a terminal de recepció i d’expedició de les 

terminals dels molls Contradic, Sud i Príncep d’Espanya. A més a més, s’eliminarà 

l’accés de la Zona Franca, i així es reduiran els recorreguts dels accessos i les 

maniobres.  

 

 

 

Fig. 55. Actuals i futures terminals i accessos ferroviaris del Port de Barcelona. Font: 

APB. Red de conexiones y sevicios del Puerto de Barcelona. www.apb.es (21-08-2009) 



 72 

Amb tots aquests canvis i millores, el futur Port de Barcelona disposarà de tres grans 

complexos ferroviaris: 

� Can Tunis – Morrot – Port actual  (molls Sud, Contradic i Príncep d’Espanya).  

� ZAL – Prat. 

� Dic Sud – Nou Llobregat. 

 

Evidentment, amb la construcció de noves terminals ferroviàries s’hauran de construir 

uns nous ramals que connectin el Port amb la xarxa ferroviària. Aquesta connexió es 

farà mitjançant els següents accessos i millores: 

� Castellbisbal – Can Tunis – El Morrot (Ramal ferroviari del Llobregat) 

(construït). Línia d’ús exclusiu per a mercaderies. Disposarà de dues vies 

d’ample ibèric i permetrà augmentar les circulacions de trens de mercaderies ja 

que és totalment independent de la xarxa de Rodalies. Des d’aquest ramal i 

des de Can Tunis (Can Tunis – Port de Barcelona) també es podrà anar a 

l’anell ferroviari que permetrà accedir a les futures terminals.  

� Adaptació del ramal de mercaderies Castellbisbal – Can Tunis a l’ample de via 

internacional (obres adjudicades). Es construirà un tercer carril d’ample UIC 

que tindrà una longitud de 22 km i un nou accés a la terminal de Can Tunis.  

� Adequació de la línia Castellbisbal – El Papiol – Mollet / Sant Fost (obres 

adjudicades). Aquesta línia s’haurà d’adequar per tal que hi puguin circular 

trens de mercaderies i passatgers per ample internacional i ibèric. Permetrà 

que els trens que hagin d’utilitzar la línia d’alta velocitat cap a França evitin els 

túnels de Barcelona.  

� Adequació nus de Mollet (obres adjudicades). Aquesta actuació complementa 

l’anterior i inclou la duplicació de la via en el tram final de la línia El Papiol – 

Mollet (actualment de via única), i la execució dels ramals necessaris per 

connectar-la a la línia Barcelona – Portbou (ample ibèric) i a la de l’alta velocitat 

que va cap a la frontera francesa (ample UIC). 

� Ampliació del corredor Sant Vicenç – Castellbisbal (projecte). Per tal de donar 

millor servei al transport de mercaderies.  
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Els trens que accedeixin a les noves terminals hauran de fer-ho seguint el que s’ha 

denominat nou anell ferroviari electrificat, del qual ja s’ha aprovat la declaració 

d’impacte ambiental que permetrà la seva construcció. Amb aquest nou esquema, els 

trens entraran seguint la via que discorre paral·lela al marge esquerre del riu Llobregat. 

Seguidament, giraran a l’altura del nou dic Sud per creuar el futur moll del Prat. Un cop 

l’hagin creuat, giraran a l’esquerra per accedir a la terminal ZAL – Prat i, des d’aquí, 

accediran novament al Ramal del Llobregat. Des de l’anell, hi  haurà derivacions cap a 

cadascuna de les instal·lacions: 

� Nou Llobregat. 

� Complex ferroviari Dic Sud.  

� Molls d’Inflamables i Dàrsena Sud.  

� ZAL – Prat.  

 

Com es pot comprovar, els trens recorreran l’anell en sentit contrari a les agulles del 

rellotge, cosa que es podrà canviar en cas de necessitat. Amb aquest nou sistema 

s’acostaran al màxim les vies electrificades a cadascuna de les estacions, per tal 

d’haver d’utilitzar el mínim possible els mitjans de tracció diesel. Els trens que surtin 

des de les terminals del Dic Sud, podran accedir en alguna ocasió a la xarxa general 

CASTELLBISBAL  
– 

 CAN TUNIS 

CAN TUNIS 
– 

PORT 

CASTELLBISBAL – EL PAPIOL 
 – 

 MOLLET / SANT FOST 
 

Fig. 56. Els futurs i actuals accessos ferroviaris al Port de Barcelona. Font: Elaborat per l’autor a partir del document 

“L’ampliació del Port de Barcelona. Necessitats per al seu ple desenvolupament”. www.eic.es (21-08-2009). 
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sense haver de recórrer tot l’anell. Un cop finalitzades les obres, la longitud de la xarxa 

ferroviària del Port es triplicarà, de 30 a 90 km.   

 

 

 

 

 

El Port de Barcelona va dissenyar un model numèric per calcular quin serà el grau 

d’ocupació de totes les terminals, tant les de càrrega i descàrrega com les de recepció 

i expedició de trens. Aquest model es fa seguint les diferents etapes d’implantació del 

nou model ferroviari: 

� Fase 1. Mesures immediates.  

� Fase 2. Posada en servei de: Ramal Ferroviari del Llobregat, accessos al Port,  

nova línia UIC fins a la frontera, terminal de Contenidors 1, complex ferroviari 

Nou – Llobregat i la connexió amb Inflamables i Dàrsena Sud.  

� Fase 3. Posada en servei de la terminal ZAL – Prat. Finalització de l’anell 

ferroviari.  

� Fase 4. Escenari final.  

 

Els graus màxims d’ocupació de les terminals, com s’observa a les taules, és d’un 

60%, cosa que garanteix el bon funcionament de les futures i actuals instal·lacions.  

 

Fig. 57. Característiques de les futures línies del Port de Barcelona i vista de l’anell 

ferroviari. Font:  L’accessibilitat als ports, factor de desenvolupament de les 

activitats econòmiques. http://upcommons.upc.edu (28-8-2009) 
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Cal destacar, però, que aquestes fases d’implantació porten un retard considerable al 

calendari previst en el Pla director Ferroviari. S’hi contempla, per exemple, que els 

nous accessos al Port d’ample europeu estiguin enllestits en el període que va del 

2004 – 2006. En aquest moment les obres per construir-los estant en període de 

licitació i no s’espera que es comencin a executar fins al primer trimestre del 2010. 

Això suposa que fins al 2012 (o 2014) no arribarà l’ample de via europeu a Barcelona i 

que la terminal del Prat estarà finalitzada abans de disposar dels nous accessos.  

 

7.3. LA CONNEXIÓ AMB FRANÇA I EL CORREDOR 

FERRMED 
Els nous accessos de què disposarà el Port de Barcelona estaran connectats a la 

xarxa ferroviària europea amb ample de via UIC. El tram de l’AVE que va de la ciutat 

de Barcelona fins a la frontera francesa serà de tràfic mixt, és a dir, hi podran circular 

tant trens de passatgers com de mercaderies. Aquesta ruta ferroviària, a diferència 

dels accessos i de les terminals ferroviàries del Port, es troba en avançat estat 

d’execució. L’únic tram que falta perquè hi pugui haver tràfic de mercaderies, previst 

per al 2010, és la variant que s’ha de construir a Girona per evitar que els trens 

travessin la ciutat. Per construir-la s’introduirà un tercer carril d’ample UIC a les vies 

d’ample ibèric que van direcció a Figueres. La resta del recorregut es farà utilitzant les 

mateixes vies que els trens de passatgers de l’AVE.  

El fet que els trens de càrrega i els de passatge circulin per la mateixa línia planteja 

una sèrie de problemes. Un d’ells és el de la congestió, i, per això, la Generalitat ha 

proposat que en el tram entre Mollet i Sant Celoni es construeixi una tercera via 

d’ample internacional per derivar-hi els trens de mercaderies. L’altre problema és la 

velocitat, ja que els trens de càrrega van a una velocitat d’uns 100 km/h i, per tant, 

haurien de deixar pas als trens de viatgers. Per això s’està estudiant la possibilitat de 

Fig. 58. Grau d’ocupació de les terminals ferroviàries del Port de Barcelona. 

Font: APB. Pla Director Ferroviari del Port de Barcelona. www.apb.es (21-08-2009)  
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construir apartadors en el tram entre Mollet i la frontera per poder-hi estacionar trens 

de fins a 750 metres. 

 

 

 

 

Aquestes seran les solucions que s’adoptaran a curt termini. El següent pas per dur a 

terme serà la conversió a UIC de la línia Barcelona – Portbou. D’aquesta manera, la 

línia de l’AVE seria exclusiva per a passatgers i els trens de mercaderies compartirien 

part del recorregut amb els de passatgers que circulin per la línia convencional. En un 

termini més llarg, l’objectiu seria que hi hagués un línia de doble via exclusiva per a 

mercaderies que unís el Port de Barcelona i la frontera francesa, tal i com proposen 

APB i la Generalitat de Catalunya.  

 

Fig. 59. La connexió entre el Port de Barcelona i la frontera francesa. Font: Petición de Ferrmed al Ministerio 

de Fomento. Reunión en Madrid de fecha 19 de diciembre de 2008. www.ferrmed.com (25-08-2009) 
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Aquest tram que connectarà Barcelona amb la frontera francesa és només una petita 

part del conegut com el Corredor Mediterrani, inclòs dintre del Corredor Ferrmed, en 

referència al lobby, creat l’any 2004, que integra uns 133 membres (entre ells el Port 

de Barcelona) de 12 països. El que reivindica aquesta associació és un corredor 

ferroviari de 3500 km que enllaci Algesires amb Estocolm, connectant entre si les 

següents àrees: 

Fig. 60. A la imatge superior la connexió amb França a mitjà termini i a baix la de llarg termini. 

Font: El Puerto de Barcelona y el futuro con el ferrocarril. Jordi Valls. www.apb.es. (25-08-2009). 
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� Ports de l’oest del Mar Bàltic i del Mar del Nord.  

� Ports de la Gran Bretanya. 

� Principals ports fluvials.  

� Valls del Rin i del Rodano.  

� Mediterrani Occidental, des de Marsella fins Algesires.  

� Eix est – oest d’Europa. 

 

   

 

 

En xifres, l’àrea que recorreria aquest corredor representa un 20% de la població de la 

UE i un 21% del seu PIB. Si comptem la zona d’influència dintre d’Europa, les xifres 

arriben al 54% de la població i el 66% del PIB. A més a més, 21 dels 30 principals 

ports europeus i 15 dels 20 amb més tràfic de contenidors es veurien afectats per 

aquesta infraestructura.  Pel que fa a l’Àfrica, l’obra podria beneficiar més de 60 

milions de persones.  

 

Fig. 61. El Corredor Ferrmed i els seus ramals. Font: Les plataformes 

logístiques de l’Arc Mediterrani. Gener de 2006. www.mcrit.com (25-08-2009) 
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Aquest corredor ha de permetre reduir el tràfic per carretera, que l’any 2002 va 

suposar entre un 78 i un 98% del total de tones transportades en l’àrea que abastarà 

aquesta infraestructura. A més a més, s’aconseguirien grans millores en els nivells de 

pol·lució.   

 

 

 

 

Fig. 63. Dades de tràfic ferroviari (railway) i viari (road). Font: Ferrmed. Un corredor 

ferroviario vital para el transporte de mercancías. www.castello.es (25-08-2009) 

Fig. 62. Àmbit d’influència del Corredor Ferrmed. Font: Ferrmed. Un corredor 

ferroviario vital para el transporte de mercancías. www.castello.es (25-08-2009) 
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Però per arribar a unes altes quotes ferroviàries l’any 2020, s’han de solucionar molts 

problemes en la xarxa ferroviària actual relacionats, sobretot, amb la congestió i 

l’ample de via. 

 

 

 

 

La implantació d’aquest gran eix ferroviari suposaria una reducció de costos pel que fa 

al transport. Segons dades publicades per Ferrmed, amb una quota d’un 20% a l’any 

de tràfic ferroviari, s’aconseguiria un estalvi anual de 1600 milions d’euros, arribant als 

2600 si la quota fos del 30%. En el següent mapa es donen dades, facilitades per 

Ferrmed, del nombre de milions de tones que mourà el tràfic de carretera – tren (road-

railway) i el marítim – tren (maritime – railway), quan el corredor estigui totalment 

desenvolupat l’any 2020.   

 

Fig. 65. Zones més problemàtiques del Corredor Ferrmed. Font: Ferrmed. Un corredor 

ferroviario vital para el transporte de mercancias. www.castello.es (25-08-2009) 
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Alguns dels principals criteris que defensa Ferrmed per al futur corredor, alguns d’ells 

seguits per les institucions, són:  

� Implantació completa de l’ample UIC.  

� Línia convencional amb doble via per a ús preferent o exclusiu de mercaderies. 

� Línia d’altes prestacions (AVE) per a ús exclusiu o preferencial de passatgers.  

� Infraestructures que puguin acollir trens de fins a 1500 metres i 3600 tones.  

� Pendents màxims de 12 mil·lèsimes.  

� Presència de diferents operadors ferroviaris, seguint el procés de liberalització.  

� Facilitats per utilitzar les infraestructures ferroviàries.  

� Infraestructura disponible les 24 hores del dia.  

 

I dintre del Corredor Ferrmed, hi haurà el Corredor Mediterrani, que unirà tota la costa 

mediterrània més occidental, des de Gènova fins a Algesires. Aquest corredor 

comprendria tot l’Arc Mediterrani Espanyol, una zona que representa per a Espanya 

les següents xifres:  

� Un 50% de la seva població i del seu PIB. 

� Un 50% del VAB de la producció agrícola. 

� Prop d’un 50% de la seva producció industrial.   

� Un 60% de les exportacions a Europa.  

� Un 65% del tràfic portuari (sense comptar Canàries) i la major part del tràfic 

amb Àsia i el Nord d’Àfrica.  

 

Fig. 66. Dades de tràfic intermodal l’any 2020. Font: Ferrmed. Un corredor 

ferroviario vital para el transporte de mercancías. www.castello.es (25-08-2009) 
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Hem de tenir en compte que el litoral mediterrani espanyol té uns nivells de trànsit molt 

elevat. En total hi circulen uns 12 milions de tones l’any, de les quals el 94% van en 

camió. Cada dia uns 8000 camions circulen per l’AP-7 i la N-340, les dues vies de 

comunicació per carretera més importants de la zona. Contràriament, per la xarxa 

ferroviària només hi circulen uns 20 trens diaris.  

El Corredor Mediterrani va rebre un impuls molt important el proppassat mes de juny 

en ser considerat com una de les prioritats de la UE en la política de transport de 

mercaderies. L’altre eix, que afecta Espanya, que també va ser declarat prioritari és el 

denominat Central – Atlàntic i que uneix Lisboa i França passant per Algesires, Madrid 

i Sant Sebastià, entre d’altres. En un futur es podria incloure el traçat entre Barcelona i 

Madrid. El compromís d’Espanya davant la UE és obrir els dos nous corredors abans 

del 2012, cosa que, si incompleix, li podria suposar un procediment d’infracció. Cal 

destacar que el Corredor Mediterrani facilita el tràfic ferroviari perquè la topografia és 

més idònia i les distàncies queden més retallades (per exemple, passant pel corredor 

central, la distància entre Almeria i Ginebra és de 2246 km i, pel Mediterrani, 1669 km).  

Un dels apartats destacable és la connexió entre França i Espanya. Actualment només 

hi ha 10 trens diaris per sentit entre els dos països, pels problemes que suposa l’ample 

de via. Segons la Generalitat, l’any 2026 unes 48 milions de tones de mercaderies 

travessaran la frontera mitjançant el ferrocarril. Això representarà, respecte l’any 2001, 

11 vegades més de tones transportades. El nombre de trens serà d’uns 311, que es 

repartirien entre els corredors atlàntic i mediterrani.   

Pel que fa a la connexió entre Tarragona i Barcelona per al tràfic de mercaderies, la 

Generalitat de Catalunya preveu problemes importants de saturació, ja que la línia de 

l’AVE només és per al tràfic de passatgers i la convencional no tindrà prou capacitat. 

Segons la Generalitat, l’any 2015, el tram Tarragona – El Papiol – Mollet estarà a un 

70% de la seva capacitat. Per tant, la proposta que es fa és la d’augmentar la del 

corredor prelitoral (Sant Vicenç de Calders – Castellbisbal), una obra que és 

competència de l’Administració General de l’Estat. Aquesta actuació és de vital 

importància per tal d’unir els ports de Barcelona i Tarragona. 

Un dels trams més controvertits del Corredor Mediterrani és el que uneix Tarragona i 

Castelló. Aquest trajecte, tot i les reclamacions dels governs autonòmics i 

associacions, era l’únic que no estava previst que disposés de quatre vies, dues per a 

mercaderies i dues per a passatgers, la qual cosa podria provocar situacions de 

col·lapse ja que tots els trens haurien de passar per les dues vies existents actualment. 

Tot i que la construcció del nou tram podria ser per a tràfic mixt, l’objectiu principal de 

la implantació de l’AVE és alliberar les vies convencionals, que s’haurien d’adaptar a 

l’ample UIC, per al tràfic de mercaderies. Tant la Comunitat Valenciana com Catalunya 
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estan completament d’acord que aquest tram ha de disposar de connexió amb l’alta 

velocitat i unir l’AVE Madrid – Barcelona amb el Madrid – València – Castelló. Per dur-

ho a terme, totes dues institucions disposen d’estudis de traçat per fer aquesta 

connexió, que permetria donar sortida a Europa als productes del Llevant peninsular i 

connectar els principals ports catalans amb el de València.  

No obstant això, durant molt de temps, el Govern Central no ha estat gaire disposat a 

dur a terme cap millora en aquest tram, adduint que les dues vies existents ja són 

d’alta velocitat, perquè els trens poden superar els 200 km/h. Finalment, el proppassat 

mes de maig, el Ministeri de Foment va treure a informació pública el tram d’AVE que 

haurà d’unir les dues capitals de província. A més a més, dintre d’aquest recorregut hi 

haurà un altre tram problemàtic que és el de Vandellós – Tarragona, que és de via 

única, i on es farà un desdoblament que admeti trens de velocitats altes.  

 

 

 

 

Un altre coll d’ampolla que hi ha en el Corredor Mediterrani és el tram Perpinyà – 

Montpellier que no disposa de l’alta velocitat i el govern francès no mostra gaire interès 

en la seva implantació. La entrada en servei d’aquest tram no es preveu fins al 2020 i, 

per tant, els trens d’alta velocitat hauran de passar per uns intercanviadors de via per 

tal de poder fer-los circular per les vies convencionals. Una de les opcions a curt 

termini és adequar la infraestructura perquè es puguin superar els 200 km/h, fet clau 

per al tràfic de passatgers. Altres trams del territori francès, com el Nimes – Montpellier 

o Valence – Grenoble, avancen a bon ritme. 

A part d’aquests trams que hem comentat, el Corredor Mediterrani de mercaderies 

pateix un endarreriment que posa en dubte la seva posada en funcionament a curt i 

Fig. 67. Colls d’ampolla del corredor mediterrani. Font: Catalunya Porta Sud 

d’Europa. Especial La Vanguardia. Diumenge, 29 març del 2009. 
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mitjà termini. Dels 1800 km que separen Algesires de Lió, 590 han de ser remodelats o 

construïts. A part de les que hem comentat, les principals actuacions, que reivindica 

l’associació Ferrmed pel període 2012 – 2017, i que estan pendents de solució són: 

� Construcció d’una línia d’ample UIC, de dedicació preferent a les mercaderies, 

que uneixi Girona amb Reus – Tarragona, evitant així el tràfic de trens de 

Rodalies. 

� Nova línia de mercaderies d’ample europeu que faci de circumval·lació a la 

ciutat de València i connecti amb el port. 

� Implantació de l’ample UIC  a línia convencional i nova línia AVE entre València 

i Múrcia – Cartagena.  

� Connexió amb Andalusia des de Múrcia amb dues branques: una cap a Lorca i 

Granada i l’altra cap a Almeria. 

� Canvi d’ample de via de la línia convencional des de Lorca fins a Algesires36, 

Cadis i Sevilla.  

� Nova línia mixta d’altres prestacions Almeria – Algesires – Cadis passant per la 

costa. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 El Govern Central, de moment, només contempla el Corredor Mediterrani fins a Almeria.  

Fig. 68. Sector Sud del Corredor Ferrmed. Font: Petición de Ferrmed al Ministerio de Fomento 

(Reunión en Madrid de fecha 19 de diciembre de 2008). www.ferrmed.com (25-08-2009) 
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7.4. EIX TRANSVERSAL FERROVIARI  
El juliol del 2005 la Generalitat de Catalunya va presentar el nou Eix Transversal 

Ferroviari (ETF), que disposarà d’ample de via internacional i de doble via per 

transportar passatgers (160 – 250 km/h) i mercaderies (100 – 120 km/h). Aquesta 

infraestructura, que hauria d’estar finalitzada l’any 2020, unirà Lleida amb l’aeroport 

d’Alguaire, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Igualada, Manresa, Vic, Santa Coloma de 

Farners i l’aeroport de Girona. A més a més, estarà connectada amb la línia d’AVE, 

tant a Lleida com a Girona. Mitjançant un ramal enllaçarà Igualada amb Martorell per 

arribar al nus ferroviari de Castellbisbal i, des d’aquí, amb les línies de mercaderies i 

passatgers, cap a Barcelona i el seu port.  

 

 

 

 

 

A través d’aquesta futura infraestructura, que tindrà un traçat similar a l’eix viari que 

porta el mateix nom, es pretén superar l’esquema radial al voltant de Barcelona i donar 

un important impuls econòmic i social a la zona. Per facilitar el tràfic de mercaderies es 

construirà una nova àrea logística a Òdena, prop d’Igualada, una estació intermodal a 

l’Urgell i diversos bypass per evitar creuar nuclis urbans, com ara Lleida i Santa 

Coloma de Farners. A més a més, la línia no tindrà un pendent superior al 1,5% i 

disposarà d’algunes terminals de càrrega, entre les quals n’hi haurà a Tàrrega i a 

Manresa. Disposar de l’ ETF és important per al tràfic de mercaderies perquè: 

� Alleugerirà el tràfic per carretera. 

� Descarregarà l’actual corredor ferroviari pre-litoral. 

Fig. 69. Recorregut de l’eix transversal ferroviari que tindrà una longitud de 310 km. Font: L’eix transversal ferroviari 

en el marc de la nova planificació infraestructural de Catalunya. Juny de 2005. www.gencat.cat (28-8-2009) 
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� Permetrà derivar part de les mercaderies de pas que passen per les zones amb 

més trànsit ferroviari.  

 

Algunes de les veus en contra del projecte asseguren que hipotecarà les actuacions a 

curt i a mitjà termini i que pot provocar greus impactes mediambientals. La línia 

travessarà zones de cultiu de la demarcació de Lleida i els pagesos demanen que es 

modifiqui el traçat per perjudicar-los el mínim possible, i que es concretin les 

indemnitzacions. També s’argumenta que per a aquest tipus de traçat, de mitja i curta 

distància, el camió pot ser més competitiu enfront del tren, a no ser que aquest arribi 

fins a les portes de les fàbriques.  

 

7.5. ARCOMED 
ARCOMED és un projecte en què col·laboren la Generalitat de Catalunya juntament 

amb les regions franceses del Llenguadoc – Rosselló i Provença – Alps – Costa Blava, 

i la italiana Ligúria, que pretén crear un corredor ferroviari d’alta velocitat que vagi de 

Barcelona a Gènova. Aquesta infraestructura, que serviria tant per al tràfic de viatgers 

com per al de mercaderies, permetria treure de les carreteres, segons la Generalitat, 

cada dia, uns 1200 camions i transportar, alhora, més de 6 milions de tones.  

 

 
 

 

Aquest nou corredor, que farà baixar els nivells de saturació i contaminació de les 

carreteres, farà disminuir en més de la meitat el temps de desplaçament entre les 

diverses ciutats que enllaçarà, com ara Montpellier, Marsella, Nimes, Perpinyà, 

Cannes o Niça. El projecte ARCOMED pretén construir noves línies de tràfic mixtes o 

exclusives per a passatgers, que permetrien augmentar el tràfic de mercaderies en les 

línies ja existents.  

Fig. 70. El corredor ARCOMED. Font: ARCOMED. www.arcomed-medocc.eu (28-8-2009) 
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Aquest eix, que tindrà connexions amb altres corredors com el de Ferrmed, pretén 

obrir ponts de col·laboració entre els ports de Marsella, Barcelona i Gènova. A més a 

més, podria ser una alternativa més competitiva i econòmica que el short sea shipping 

i el tràfic per carretera.  
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8. CONCLUSIONS 
 

Durant el procés de recerca que hem dut a terme, hem pogut comprovar la importància 

del transport ferroviari i marítim per tal que el Port de Barcelona continuï creixent i no 

es quedi estancat.  A partir de les dades recollides hem arribat a les conclusions que 

tot seguit exposarem.  

El procés de liberalització ferroviària és una peça clau per poder millorar el transport 

de mercaderies a través del ferrocarril. Aquest procés s’està duent a terme de forma 

molt lenta al nostre país en comparació amb altres països de la UE. Pràcticament tot el 

transport ferroviari es troba en mans de Renfe i la resta d’operadors ferroviaris, que ja 

disposen de llicència, encara no s’han consolidat en el mercat espanyol. És necessari 

donar facilitats a aquests nous operadors per tal que augmenti la oferta de serveis i la 

competència entre les diferents operadores.  

És important aclarir qui durà a terme la gestió de les infraestructures ferroviàries 

situades a l’interior dels ports i dels seus accessos. Amb la liberalització ferroviària 

apareixeran cada cop més operadors i, per tant, serà necessari un únic organisme que 

gestioni aquest tràfic i s’encarregui del manteniment de les infraestructures.  

Els actuals accessos i terminals ferroviàries del Port de Barcelona són totalment 

insuficients per poder augmentar de forma significativa el tràfic ferroviari. Es necessari 

eliminar tots aquells accessos que suposen compartir tràfic amb el transport de 

viatgers. A més a més, alguns dels accessos al Port i a les terminals interiors creuen 

zones de tràfic viari, cosa que dificulta el moviment de trens. Pel que fa a les terminals, 

les que existeixen actualment, especialment la del Morrot i de Can Tunis, tenen una 

capacitat de moviment força limitada que s’ha de solucionar amb la construcció de 

noves terminals.  

Projectes ferroviaris com el d’unir la fàbrica de Seat de Martorell amb el Port de 

Barcelona demostren que aquest tipus de transport també pot ser un mitjà molt 

competitiu i ecològic a l’hora de comunicar els ports amb centres de producció ubicats 

a curta distància. Aquest projecte hauria de servir d’exemple per intentar millorar el 

servei que connecta el Port amb les mines de Súria i de Sallent, que fa anys que es 

troba en caiguda constant. Tot i això, l’actual situació de crisi econòmica i el fet que el 

transport de granels sòlids no sigui tan competitiu, dificulta la seva millora i expansió.  

Les noves terminals intermodals que s’han de construir a Catalunya, conegudes com 

LOGIS o CIM,  faran que ens convertim en un dels principals centres logístics 

d’Europa. És per això que tots aquests projectes s’han d’accelerar el màxim possible i 

mirar de desencallar aquells que es troben en una situació d’estancament. Aquestes 
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terminals seran un punt de suport molt important per gestionar part de les mercaderies 

que arribin al Port de Barcelona.  

Les connexions ferroviàries entre el Port de Barcelona i la resta d’Espanya es troben 

en el millor moment perquè el nombre de mercaderies que es mouen amb tren no para 

d’augmentar cada any. La construcció de l’AVE entre Madrid i Barcelona ha permès 

alliberar tràfic de passatgers de les línies convencionals, cosa que ha facilitat el 

creixement en el de mercaderies. La tmZ i el Port Sec de Azuqueca de Henares no 

paren d’augmentar els seus intercanvis comercials amb el Port i han demostrat que 

encara tenen un gram marge de millora. En el futur, totes les vies haurien de disposar 

d’ample UIC.  

La connexió amb França, i conseqüentment amb tota Europa, és la que presenta més 

deficiències. El projecte de Barcelyon pretén avançar-se a les futures obres que s’han 

de realitzar i no haver d’esperar més per disposar d’unes infraestructures que uneixin 

els dos països sense les diferències tècniques que hi ha entre les dues xarxes. Tot i 

això, fins que no arribi la connexió amb França amb ample de via UIC, aquests 

projectes veuran estancades les seves possibilitats de creixement. A més a més, amb 

la connexió amb França es podria consolidar el tràfic ferroviari amb tmT.  

La futura ampliació del Port de Barcelona no servirà de res si no es disposen d’unes 

infraestructures adequades per donar entrada i sortida a les mercaderies. En aquest 

sentit, el retard en la construcció dels accessos ferroviaris al Port provocarà que la 

terminal del Moll del Prat entri en funcionament abans de disposar de connexió 

ferroviària amb França en ample UIC.  

El Corredor Ferrmed i el Corredor Mediterrani són dues peces claus que tindran una 

gran repercussió tant a nivell econòmic com social. Sense aquests corredors, els ports 

de la Mediterrània no podran donar una sortida eficient cap a Europa de les seves 

mercaderies. El Govern Central ha endarrerit molt la seva posada en marxa i no ha 

atès algunes de les peticions que s’han fet des d’alguns organismes com ara Ferrmed.  

L’actual situació de crisi econòmica està afectant aquelles terminals interiors més 

petites que mouen menys volum de mercaderies. Si es vol apostar pel transport 

ferroviari, s’han de consolidar les relacions comercials amb elles. En aquest sentit, 

APB ha demostrat clarament la seva aposta pel transport de mercaderies amb tren, 

firmant acords de col·laboració amb diverses terminals marítimes interiors i donant un 

impuls al servei ferroviari de Barcelyon.  

 A partir d’aquestes conclusions, confiem haver contribuït a aclarir un tema tan 

complex i amb tant de camí per recórrer com és el de disposar d’una bona xarxa 

ferroviària per desenvolupar un intercanvi modal adequat amb el transport marítim.  
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9. LLISTA DE SIGLES I ACRÒNIMS 

 
ADIF: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.  

APB : Autoritat Portuària de Barcelona 

AVE: Alta Velocitat Espanyola 

CE: Comissió Europea 

CGFC: Companyia General de Ferrocarrils Catalans 

CIM: Centre Integral de Mercaderies 

CIMALSA : Centres i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques 

CILSA: Centro Intermodal de Logística, S.A. 

CTV: Centro de Transportes de Vitoria 

DTOP: Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

ETF: Eix Ferroviari Transversal 

FERRMED: Ferrocarril Rhin – Roine – Mediterrani 

FGC: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

GILSA: Gasteizko Industria Lurra, S.A. 

INCASÒL : Institut Català del Sòl  

IFERCAT: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 

LTF : Logística y Transporte Ferroviario 

MERCAZARAGOZA : Mercados Centrales de Abastecimiento de Zaragoza 

MPL: Madrid Plataforma Logística 

MSC: Mediterranean Shipping Company 

PESC: Póle Économique Saint Charles 

PIB: Producte Interior Brut 

PTOP: Política Territorial i Obres Públiques 

REFER: Red Ferroviária Nacional de Portugal 

RELISA : Receptora de Líquidos S.A.  

RENFE: Red Nacional de Ferrocarriles Españoles 

SADESA : Sociedad Anónima para la Descarga de Aceites 

SEAT: Sociedad Española de Automóviles de Turismo 

SETRAM: Servicios de Transporte de Automóviles y Mercancias 

SIL: Saló Internacional de la Logística 

SIV: Servicios Integrales Vitoria Depot 

SPRILUR: Sociedad Pública para la Promoción de Suelo y Construcciones del 

Gobierno Vasco 

TCB: Terminal de Contenidors de Barcelona 



 91 

TECO: Tren Expreso de Contenedores 

TEPSA: Terminales Portuarias 

TERCAT: Terminal de Catalunya 

TEU: Twenty-foot Equivalent Unit 

tmT : Terminal Marítima de Toulouse 

tmZ : Terminal Marítima de Zaragoza  

TRAMER: Trafico de Mercancias 

UE: Unió Europea 

UIC: Union Internationale des Chemins de Fer 

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development 

VAL: Valor Afegit Brut.  

ZAL : Zona Autònoma Logística 
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10.5. CAP. 4. LES CONNEXIONS FERROVIÀRIES DE 

CATALUNYA AMB EL PORT DE BARCELONA 

� Autoterminal. http://www.autoterminal.es/. Consultada el 10 de juliol de 2009. 
� Ebre digital. www.ebredigital.com. Consultada el 10 d’agost de 2009.  

� El Punt. www.elpunt.cat. Consultada el 7 i el 10 d’agost de 2009. 

� Empresa exterior. www.empresaexterior.com Consultada el 25 de juliol de 

2009.  

� Expansion. www.expansion.com Consultada el 10 d’agost de 2009.  

� FGC. www.fgc.net. Consultada el 5 de juliol de 2009.  

� Flickr. www.flickr.com. Consultada el 5 de juliol de 2009.  

� Grupo Vias. www.vias.es. Consultada el 6 de juliol de 2009.  

� Interempresas. www.interempresas.net. Consultada el 10 d’agost de 2009.  

� No fem el CIM. www.nofemelcim.org. Consultada el 10 d’agost de 2009.  
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� Pecovasa. www.pecovas.es. Consultada el 10 de juliol de 2009.  

� Regió7. www.regio7.cat. Consultada el 6 de juliol de 2009.  

� Seat. www.seat.es. Consultada el 5 de juliol de 2009.  

� Setram. www.setram.com. Consultada el 10 de juliol de 2009.  

 

10.6. CAP. 5. LES CONNEXIONS FERROVIÀRIES DE LA RES TA 

D’ESPANYA AMB EL PORT DE BARCELONA 

� Castilla y León Económica. www.castillayleoneconomica.es. Consultada el 7 de 

juliol de 2009. 

� Centro de Transportes Aduana de Burgos. www.ctburgos.com. Consultada el 7 

de juliol de 2009.  

� Diario de Burgos. www.diariodeburgos.com. Consultada el 7 de juliol de 2009.  

� Diario de Noticias de Álava. www.noticiasdealava.com. Consultada el 8 de juliol 

de 2009.  

� El Correo Digital. www.elcorreodigital.com. Consultada el 8 de juliol de 2009.  

� Gilsa. www.jundiz.com. Consultada el 8 de juliol de 2009.  

� Gran Europa. www.graneuropa.com.es. Consultada el 28 de juny de 2009.  

� Hanjin Logistics. www.hanjinlogistics.com/en/main/main.jsp. Consultada el 9 de 

juliol de 2009.  

� Ingenieros navales. www.ingenierosnavales.com. Consultada el 25 de juny de 

2009.  

• La logística Marítima en Zaragoza. Francisco de la Fuente. Octubre de 

2007.  

� Isamar. www.isamar.es. Consultada el 26 de juny de 2009.  

� L y T. El portal del Transporte y de la Logística. www.logisticaytransporte.es. 

Consultada el 8 de juliol de 2009.  

� Logística responsable. www.logisticaresponsable.org. Consultada el 29 de juny 

de 2009.  

• Movilidad Sostenible. El Puerto Seco de Azuqueca como ejemplo 

intermodal de transporte de mercancías en larga distancia. Ramón 

Vázquez Negro. Barcelona, 5 – 6 de febrer del 2009.  

� Madrid Plataforma Logística. www.madridplataformalogistica.com. Consultada 

el 28 de juny de 2009.  

� Maersk Line. www.maerskline.com/appmanager/. Consultada el 26 de juny de 

2009.  

� Mercazaragoza. www.mercazaragoza.es. Consultada el 26 de juny de 2009.  
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� Puerto Bahía de Algeciras Blog. www.puertoalgeciras.org. Consultada el mes 

de juliol de 2009.  

� SIV. www.sivdepot.com. Consultada el 8 de juliol de 2009.  

� tmZ. www.tmzaragoza.com. Consultada el 25 de juny 2009.  

 

10.7. CAP. 6. LES CONNEXIONS FERROVIÀRIES 

INTERNACIONALS DEL PORT DE BARCELONA 

� Saint Charles International. www.saintcharlesinternational.fr. Consultada el 28 

de juliol de 2009.  

� tmT. www.tmtoulouse.com. Consultada el 25 de juliol de 2009.  

� Transfer LBC. http://transfer-lbc.com/en/. Consultada el 25 de juliol de 2009.  

� ZAL Toulouse. www.zal.fr. Consultada el 24 de juliol de 2009.  

 

10.8. CAP. 7. LES GRANS OBRES DE FUTUR 

� Agencia Europa Press. www.europapress.es. Consultada el 21 i 26 d’agost de 

2009.  

� Ajuntament de Castelló. www.castello.es. Consultada el 24 d’agost de 2009.  

• Encuentro de ciudades mediterraneas por el AVE y el Corredor de 

Mercancias. Castelló de la Plana, 17 de gener de 2007.  

• Ferrmed: un corredor ferroviario vital para el transporte de mercancías. 

Juan Cámara. Gener de 2007.  

� ARCOMED. www.arcomed-medocc.eu. Consultada el 26 d’agost de 2009. 

� Associació Valenciana d’Enginyers Consultors (Avinco). www.avinco.org. 

Consultada el 24 d’agost de 2009.  

� Cambra de Comerç de Barcelona. www.cambrabcn.org. Consultada el 13 

d’agost de 2009.  

• Accessos terrestres a l’àrea del Delta del Llobregat. Cambra de Comerç 

de Barcelona. 27 de novembre de 2003.  

• Estat de desenvolupament de les obres del Conveni del Delta del 

Llobregat. Cambra de Comerç de Barcelona. Octubre de 2004.  

� Cincodías.com. www.cincodias.com. Consultada el 24 d’agost de 2009.  

� Comunicatur. http://comunicatur.info/cms. Consultada el 26 d’agost de 2009.  

� Convergència i Unió (CIU). www.ciu.cat. Consultada el 26 d’agost de 2009.  

� Diari de Girona. www.diaridegirona.cat. Consultada el 22 d’agost de 2009.  
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� Enginyers Industrials de Catalunya. www.eic.es. Consultada el 2 d’agost de 

2009.   

• El projecte Ferrmed. Una aposta europea per al transport sostenible. 

Joan Amorós. Barcelona, 8 de gener de 2008.  

• L’ampliació del Port de Barcelona. Necessitats per al seu ple 

desenvolupament. Josep Oriol. 22 d’octubre de 2007. 

� Ferrmed. www.ferrmed.com/es/. Consultada el 24 d’agost de 2009.  

� Infraestructures ferroviàries de Catalunya (Ifercat). www.ifercat.net. Consultada 

el 26 d’agost de 2009.  

� Lasprovincias.es: diario de Valencia. www.lasprovincias.es. Consultada el 24 

d’agost de 2009.  

� Levante-EMV. www.levante-emv.com. Consultada el 24 i 26 d’agost de 2009.  

� Nació Digital.cat. www.naciodigital.cat. Consultada el 26 d’agost de 2009.  

� Pla Estratègic Manresa (2015). http://pem.ajmanresa.cat/. Consultada el 26 

d’agost de 2009.  

• El paper de la xarxa ferroviària en l’estratègia de futur de Manresa. 

Ajuntament de Manresa. Abril de 2009.  

� Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. www.bcn2000.es. Consultada el 21 

d’agost de 2009.  

� Terra Noticias. http://noticias.terra.es/. Consultada el 24 d’agost de 2009.  

� UPCommons. http://upcommons.upc.edu. Consultada durant els mesos de 

juny, juliol i agost de 2009.  

• Impactos territoriales y socio-ambientales del Puerto de Barcelona y de 

las infastructuras de acceso. Nuria Sanz Moliner. Desembre del 2002.  

� Vilaweb. www.vilaweb.cat. Consultada el 26 d’agost de 2009.  
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11. ANNEX 

ESTADÍSTIQUES FACILITADES PER APB SOBRE EL TRÀFIC 

FERROVIARI DEL PORT DE BARCELONA  
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