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La logística, sector estratègic per a una economia global

Presentació

PPrreesseennttaacciióó

La VI Jornada Tècnica organitzada pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona es
va fer el dia 11 de desembre de 2008 a l’Auditori del World Trade Center de Bar-
celona. La temàtica de l’esdeveniment es va centrar en la logística com a sector
estratègic per a l’economia de la ciutat de Barcelona i de la regió metropolitana
de Barcelona.

Efectivament, la logística és un element clau de desenvolupament econòmic no
només per a la ciutat de Barcelona sinó per a Catalunya i el sud d’Europa. Ho és,
en primer lloc, perquè la globalització ha provocat una necessitat cada vegada
més imperativa de mobilitat de les mercaderies. En segon lloc, perquè la seva
aportació a l’economia és fins i tot més gran que la intermediació financera —re -
pre senta un 4% del valor afegit brut total de l’economia a Catalunya. En tercer
lloc, perquè crea ocupació —l’activitat logística ocupa 58.000 treballadors a Bar-
celona. En quart lloc, i no menys important, perquè es tracta d’un element cabdal
de creació de productivitat, d’innovació i de competitivitat a nivell internacional.

Hi ha quatre peces fonamentals en l’estratègia logística: el port, l’aeroport, les
àrees logístiques i el transport terrestre (carreteres, ferrocarril). La jornada tèc-
nica va posar l’accent en el primer d’aquests elements, tot i que també va trac-
tar amb profunditat la relació entre el port i l’aeroport, el port i el ferrocarril i,
especialment, el port i les àrees logístiques. En aquest sentit, es van destacar les
sinergies positives que es poden generar i la necessària interrelació entre els
quatre elements. 

Concretament, entre les àrees logístiques s’ha fet especial referència a les que
se situen dins del Port de Barcelona i a les que, tot i ser externes al port, hi tenen
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una gran interrelació. Entre les àrees logístiques hi ha la Zona d’Activitats Logís-
tiques (ZAL) ubicada al Port de Barcelona, la Zona Franca de Barcelona, els cen-
tres integrals de mercaderies i les terminals marítimes interiors. Totes juguen
un paper primordial com a plataformes logístiques i estan actualment en plena
expansió. 

Així, per exemple, actualment la ZAL del Port de Barcelona s’expandeix, i es cal-
cula que d’aquí a quatre anys hi haurà unes 200 empreses instal·lades. La Zona
Franca de Barcelona, situada entre el nucli urbà i l’aeroport, al costat mateix del
Port de Barcelona, té ja acabada i disponible la fase 2 d’expansió. Els centres in-
tegrals de mercaderies passaran de ser dos a cinc en poc temps. Les terminals
marítimes interiors del Port de Barcelona, que neixen d’un nou concepte de “port
interior” per facilitar el comerç internacional marítim, suposen un model d’ac-
tuació per a projectes futurs a curt termini, especialment les ubicades a Sara-
gossa i Tolosa. Aquestes àrees logístiques, a més, no es limiten al vessant im-
mobiliari, sinó que conformen un projecte integrat dins de les estratègies del
Port de Barcelona.

Centrades les jornades en el port com a referent de l’activitat logística, s’han
compartit experiències amb representants de dos dels ports més rellevants del
nord d’Europa: Anvers i Rotterdam. Amb ells es van tractar qüestions de relle-
vància per a l’estratègia logística del sud d’Europa, com la importància de des-
envolupar clústers, l’impacte de la logística sobre el territori de les regions on
s’ubica, la capacitat de solucionar conflictes relacionats amb l’ocupació de l’es-
pai per l’activitat logística, l’estratègia de posicionament internacional davant
d’una realitat canviant i exigent respecte a la qualitat dels serveis, o el rol que les
àrees logístiques poden jugar a la Mediterrània. 

D’acord amb això, s’analitzen a continuació les observacions, opinions i propos-
tes que van realitzar els diferents experts participants a la jornada, amb especial
atenció a les dues experiències del nord d’Europa i a les aportacions més signi-
ficatives sobre la realitat exposada.
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IInnttrroodduucccciióó

Davant d’un període de crisi com el que vivim, és cabdal estudiar la rellevància del
sector de la logística en el desenvolupament econòmic de l’àrea metropolitana de
Barcelona i, en termes més globals, de la regió mediterrània. Quina és l’aporta-
ció d’aquest sector al creixement global de l’economia i quines són en aquests
moments les eines per potenciar-lo? La VI Jornada Tècnica del PEMB intentava
donar resposta a aquesta doble pregunta, i considerava l’estratègia logística una
aposta clara per minimitzar els efectes de la crisi en l’economia global.

És una aposta clara en aquest sentit: si no som competitius en el trasllat de mer-
caderies, perdrem un punt de valor afegit important. I com s’aconsegueix aques-
ta competitivitat? Millorant l’eficàcia i l’eficiència de les activitats logístiques dins
i fora del port. L’èxit del port ja no depèn només de les virtuts i els desavantat-
ges del port mateix. Els ports han d’assumir cada vegada més el paper de ges-
tors de negocis, i han de contribuir a la millora de les infraestructures de trans-
port i a la potenciació de la connectivitat amb les terminals marítimes interiors. 
En aquest sentit, han d’apostar també per una política forta de consolidació de
clústers, i implicar-se més en l’atracció selectiva d’empreses que generin siner-
gies amb les activitats logístiques de la regió. Cal apostar per una política de re-
cerca de “l’empresa apropiada en el lloc apropiat” i cal crear un portal obert cap
a l’interior. Es tracta, igualment, de desenvolupar una economia en xarxa,
col·laborant fins i tot amb altres ports de la Mediterrània, amb un mateix objec-
tiu: generar un gran atractiu a la zona com a porta principal d’entrada de mer-
caderies del sud d’Europa.

El camí és obert, perquè el lideratge del Port de Barcelona ja ha contribuït en
gran mesura a la consolidació d’un clúster logístic potent i reconegut a tot el
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món. Però aquest projecte tan ambiciós, ja en plena fase de maduració, té pen-
dent una qüestió de gran rellevància: que els agents polítics i socials del país re-
coneguin la importància del sector a Catalunya. Cal que el país cregui en el pro-
jecte, per minimitzar les veus que abanderen la política del no i que veuen la
logística com a depredadora del territori. Res més lluny de la realitat, si tenim en
compte la seva consolidació a la regió i la seva potencialitat per a la creació de
riquesa.
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11..  EEll  ppaappeerr  ddee  llaa  llooggííssttiiccaa  eenn  eell  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  eeccoonnòòmmiicc

LL’’iimmppaaccttee  ddee  llaa  llooggííssttiiccaa  eenn  eellss  nnoouuss  hhoorriittzzoonnss  eeccoonnòòmmiiccss

Ens situem des de fa vint anys en una eeccoonnoommiiaa  mmoolltt  oobbeerrttaa, caracteritzada per
la globalització dels processos productius i l’augment exponencial del tràfic de
mercaderies. L’any 1985, abans d’entrar en l’anomenada Comunitat Europea, el
grau d’obertura d’Espanya era d’un 33% (indicador d’importacions + exporta-
cions / PIB); el de Catalunya, d’un 40%. El 2006, Espanya arribava a un 44% i Ca-
talunya a un 66%. Això explica també que les infraestructures de transport hagin
tingut un creixement molt superior al creixement econòmic global. 

En aquest punt, la logística té una importància especial. Que hi hagi plataformes
logístiques que permetin moure ràpidament i eficientment les mercaderies, ga-
rantir la producció i satisfer les demandes de la població, esdevé un factor clau
per al desenvolupament econòmic d’una regió. Aquesta necessitat ha estat la
causa del creixement del transport marítim i d’una aauuttèènnttiiccaa  rreevvoolluucciióó ddeell  ssiissttee--
mmaa  ppoorrttuuaarrii ii  ddee  nnaavveeggaacciióó des dels anys vuitanta fins ara.

Però, a més, la logística no és sols un factor que arrossega l’activitat industrial,
sinó que és gairebé una eeiinnaa  ddee  ppoollííttiiccaa  iinndduussttrriiaall. Efectivament, disposar de pla-
taformes logístiques avançades implica atreure inversió estrangera, donar im-
puls a la internacionalització de les empreses locals i consolidar l’especialitza-
ció productiva a través dels clústers. Aquests clústers, per la seva banda, poden
estimular en gran mesura la creació de nous coneixements i de sinergies, que
sens dubte afavoriran tot el sistema de producció de l’economia local i regional
d’un país.
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Com deia un dels convidats de les jornades, Peter W. De Langen, “eell  ppaaiissaattggee
eeccoonnòòmmiicc  ééss  uunn  ppaaiissaattggee  ddee  ccllúússtteerrss”. I fonamentava aquesta lògica econòmica
en tres raons: primera, els clústers potencien l’especialització del mercat labo-
ral i generen un augment significatiu de llocs de treball, especialment en els àm-
bits de manufactura i logística; segona, els clústers ofereixen oportunitats per
reduir costos de transaccions i desenvolupament de xarxes; tercera, els clústers
generen sinergies molt importants en coneixement, innovació i investigació.

I encara, les inversions en logística repercuteixen no només en l’economia local,
sinó que tenen un ccllaarr  iimmppaaccttee  eenn  eell  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee  llaa  rreeggiióó on es troben,
si se saben aprofitar les relacions i la col·laboració entre ports i les plataformes
logístiques. 

No obstant això, eell  sseeccttoorr  ddee  llaa  llooggííssttiiccaa  nnoo  hhaa  eessttaatt  rreeccoonneegguutt  per les autoritats
regionals com a factor clau del desenvolupament econòmic. Som, doncs, en un
context en què cal treballar amb els agents polítics i socials perquè reconeguin
la importància d’aquest sector en el desenvolupament econòmic, que vol dir tre-
ballar per fer de Barcelona el que històricament ha estat, i el que pot ser en el
futur.

La qüestió no és sobrera. Es tracta de plantejar quines seran, els anys vinents,
les bases del desenvolupament econòmic a l’àrea metropolitana de Barcelona i
a la regió catalana. SSoobbrree  qquuiinnss  ffoonnaammeennttss  aarrttiiccuullaarreemm  llaa  nnoossttrraa  ccaappaacciittaatt  pprroo--
dduuccttiivvaa  ccoomm  aa  ppaaííss??  Quina serà la locomotora de l’economia barcelonina els anys
vinents? Podem hipotecar tota l’estratègia econòmica i logística només en el
desenvolupament del turisme? 

Si no som competitius en el trasllat de mercaderies, perdem un punt de valor
afegit important, substancial. Cal ser àgils en aquest punt. Efectivament, vivim
en un món força turbulent. Hi ha hagut un creixement important dels ports, de
tot aquest àmbit, però ara assistim a l’altra cara de la moneda: patim la crisi eco-
nòmica. I malgrat que sabem que es tracta d’un període cíclic que deixarà pas a
un nou període de creixement, l’estat de crisi ens obliga a repensar les estratè-
gies de desenvolupament econòmic i a adaptar-nos a les noves realitats. 
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Per tant, hem de ser molt flexibles, molt àgils per poder fer front als reptes pre-
sents. I la ccaappaacciittaatt  dd’’aaddaappttaacciióó  aa  llaa  ddiinnààmmiiccaa  llooggííssttiiccaa, que canvia ràpidament,
serà un dels reptes més importants a assumir els anys vinents. 

CCaarraacctteerrííssttiiqquueess  ddee  llaa  llooggííssttiiccaa  aa  nniivveellll  iinntteerrnnaacciioonnaall

El sector de la logística ha experimentat els darrers anys canvis molt significa-
tius, en un intent d’adaptació a les exigències de la globalització. Els canvis més
pronunciats són els següents:

AAppaarriicciióó  dd’’eemmpprreesseess  aa  eessccaallaa  gglloobbaall: els darrers vint anys s’ha passat d’un mer-
cat segmentat, amb multiplicitat d’actors, a un món d’empreses grans amb xar-
xes de productivitat arreu del món, que internalitzen en cada indret les seves ca-
pacitats de producció. Alguns exemples són les plantes d’empreses a la Xina,
Turquia, Vietnam, etc.

AAppaarriicciióó  ddee  mmeeggaaooppeerraaddoorrss  ddee  llooggííssttiiccaa: la necessitat de flexibilitzar les xarxes
logístiques ha comportat el desenvolupament de molts proveïdors de serveis lo-
gístics, que pretenen afegir valor a aquestes xarxes de serveis globals. Les em-

IIddeeeess  ffoorrççaa

• Augment exponencial del tràfic de mercaderies els darrers anys, que
comporta una autèntica revolució del sistema portuari i de navegació.

• La promoció del sector logístic és una eina de política industrial.
• El futur consisteix a consolidar una política de clústers.
• És important reconèixer aquestes polítiques com polítiques regionals, no

només d’un port o d’una ciutat.
• Si no som competitius en el trasllat de mercaderies, perdrem un punt de

valor afegit important.
• L’assignatura pendent és reconèixer la importància de la logística en la

política productiva del nostre país.
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preses que tradicionalment eren companyies de transport controlen avui en dia
tota la cadena de subministraments. Les principals línies de transport del món
són un bon exemple: no només fan transport per alta mar, sinó que també ofe-
reixen operacions internes, logística sobre el terreny. Hi ha xarxes de ferrocarril,
per exemple, que estan diversificant la seva oferta cap a activitats logístiques
complementàries. A Espanya, concretament, existeix un alt grau de concentració
en el sector de la logística: dues empreses comptabilitzen actualment quasi el
42% de la facturació total. Un 56% de la quota de mercat de les empreses de lo-
gística a Espanya es concentra en deu empreses. A més, una part significativa
d’aquestes empreses són multinacionals, fet que mostra la tendència a la des-
nacionalització del sector a Espanya.

RReellaacciióó  eennttrree  ppoorrttss: la competència entre els ports està canviant de manera
força dràstica. La necessitat d’agilitzar el lliurament de mercaderies fa molt
atractives les regions amb concentració de ports. Per a moltes empreses és im -
portant tenir una xarxa flexible: si hi ha problemes amb una ruta, n’adopten d’al-
ternatives. Això fa que sigui molt important, en les cadenes de subministra-
ments, la localització dels ports. Per tant, la competència entre ports propers
deixa pas a la col·laboració mútua, per captar les noves empreses logístiques.
Aquesta competència, en tot cas, passa a l’àmbit de la relació de cada port amb
els centres logístics de la regió.

RReellaacciióó  eennttrree  ppoorrttss  ii  cceennttrreess  llooggííssttiiccss: els centres logístics i els ports tenen més
possibilitats d’integrar-se i desenvolupar-se conjuntament. L’actuació conjunta
incrementa les possibilitats de fer més competitiva la regió, d’agilitar la mobili-
tat de les mercaderies i d’assolir l’eficiència de la logística en general.

DDeessppllaaççaammeenntt  ddeellss  ccoossttooss  ddee  llaa  llooggííssttiiccaa: d’una banda, apareixen els anomenats
“costos ocults”, vinculats a la qualitat del servei que s’ofereix. Els retards, per
exemple, poden tenir un cost afegit per a la cadena de subministraments. Aquest
tipus de costos són cada vegada més significatius i poden fer perdre competitivitat.
D’altra banda, els costos de transport cada cop són més significatius en els costos
logístics totals. Abans eren aproximadament el 30% o el 40% dels costos totals, ara
constitueixen el 60%. En canvi, els costos d’emmagatzematge s’han reduït.
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TTeemmppss  ddee  lllliiuurraammeenntt  ddee  lleess  mmeerrccaaddeerriieess: en molts sectors, i cada vegada més,
lliurar el producte en 24 hores és molt important. Això canvia la manera com
s’organitza la logística europea avui en dia. El factor “fiabilitat” es relaciona en
gran mesura amb el temps de lliurament de les mercaderies i determina el grau
de competitivitat de les empreses de logística. Les empreses estan cada vegada
més disposades a pagar més per un bon servei, que garanteixi el temps de lliu-
rament pactat. Això trasllada una gran pressió vers la capacitat de les infraes-
tructures.

AAggrruuppaacciióó  dd’’aaccttiivviittaattss  llooggííssttiiqquueess: des del punt de vista geogràfic, s’ha produït
una tendència constant a l’agrupació d’activitats logístiques, abans força disper-
ses, a l’entorn dels ports. Les empreses tendeixen a ocupar espais amb una bona
accessibilitat, amb una bona oferta intermodal, que els permeti mobilitzar de ma-
nera flexible les mercaderies. Aquestes agrupacions, quan estan especialitzades,
es converteixen en clústers i poden maximitzar les seves capacitats.

CCaannvviiss  eenn  llaa  ccoonncceeppcciióó  ddeellss  cceennttrreess  ddee  ddiissttrriibbuucciióó: el sistema tradicional d’un
únic centre de distribució per a tot Europa va deixant pas a un sistema comple-
mentari de més nivells. Ara s’estableix un gran centre de distribució en un lloc
d’Europa, però diversos centres de distribució regional.

AAssppeecctteess  mmeeddiiaammbbiieennttaallss: han adquirit una rellevància significativa, que afecta
també els ports. S’intenta, per exemple, millorar el transport públic, per mini-
mitzar l’impacte dels camions que porten les mercaderies. Els aspectes me -
diambientals, sens dubte, formaran part de les agendes estratègiques de qual-
sevol regió portuària i de les activitats logístiques en general.
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PPoossiicciioonnaammeenntt  ccoommppeettiittiiuu  ddeellss  ppoorrttss  ddeell  ssuudd  dd’’EEuurrooppaa

El mapa de l’activitat logística europea es dibuixa fent un recorregut del Regne
Unit al Benelux i a Alemanya, i després al sud de França, al nord d’Itàlia, a Cata-
lunya i fins a Madrid. Aproximadament el 65% de l’activitat logística d’Europa
passa pels països i indrets esmentats. 

Si ens aturem una mica a analitzar aquests centres logístics d’Europa, però, hi
trobem diferències significatives: per exemple, el 75% del tràfic de mercaderies
que hi ha entre l’Extrem Orient i Europa arriba als ports del nord d’Europa;
només el 25% entra pels ports del Mediterrani. A què es deu aquesta disparitat?

LLaa  ppoossiicciióó  ddeell  nnoorrdd: als ports del nord d’Europa hi ha més densitat demogràfica, un
desenvolupament més gran de les infraestructures i més generació de riquesa per
la indústria. Compten també amb connexions fluvials significatives per al tràfic de
mercaderies i amb una intermodalitat més desenvolupada. A més, la important

IIddeeeess  ffoorrççaa

• Aparició de grans empreses que internalitzen la seva capacitat de produc-
ció a tot el món.

• Aparició de megaoperadors encarregats de totes les fases de la logística,
amb una concentració molt alta a Espanya.

• Tendència (recent) a la col·laboració mútua entre ports per fer més atrac-
tiva la regió en general, i competència centrada a captar noves empreses
logístiques en els ports secs de cada port.

• Actuació conjunta entre port i centres logístics.
• Aparició dels “costos ocults”, vinculats a la qualitat del servei.
• Importància creixent del concepte de fiabilitat amb relació al temps de

lliurament de les mercaderies.
• Tendència a l’agrupació d’activitats logístiques (plataformes logístiques) 

i al desenvolupament de terminals marítimes interiors.
• Rellevància dels aspectes mediambientals en la gestió de la logística.
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concentració de ports amb estructures de treball conjunt ha potenciat la creació de
noves infraestructures i ha millorat la gestió de corredors i de terminals interiors.

LLaa  ppoossiicciióó  ddeell  ssuudd: són països amb capacitat econòmica i amb una indústria im-
portant, però l’estructura industrial i la densitat demogràfica són inferiors a les
del nord d’Europa. No obstant això, el principal problema dels països del sud és
la connectivitat amb Europa. 

Hi ha algunes dades preocupants en aquest sentit. Les xifres de contenidors a
Europa de l’octubre i el novembre del 2008 revelen una tendència a la pèrdua de
pes dels ports del Mediterrani que es troben lluny de les principals rutes marí-
times, especialment els italians. Sembla que algunes vies marítimes es reorien-
ten cap al nord d’Europa. El cas d’Itàlia és significatiu en aquest aspecte. Efecti-
vament, bona part del tràfic del nord d’Itàlia no entra, curiosament, per Marsella,
Gènova o Barcelona, sinó pel nord d’Europa. El port de referència de Milà no és
Gènova, és Rotterdam. 

No obstant això, a la ppeenníínnssuullaa  IIbbèèrriiccaa  hhii  hhaa  uunn  mmeerrccaatt  ccaappttiiuu  mmoolltt  ssòòlliidd. Segons
la quota de mercat per grups de ports, els ports mediterranis capten el 6,9% del
tràfic de contenidors europeus, un percentatge força considerable. Es tracta del
quart clúster de grups de contenidors d’Europa, després del delta del Rhin (23%
del tràfic), del grup dels ports de la zona d’Hamburg, al nord del delta (17%) i del
grup de ports del sud del Regne Unit (7,6%). Aquest element és molt important i
cal tenir-lo en compte: les companyies logístiques també opten per la massa crí-
tica i la connectivitat que ofereixen els ports mediterranis.

Com va quedar clar durant la jornada tècnica, nnoo  eexxiisstteeiixx  uunnaa  ppeerrcceeppcciióó  rreeaall  ddee
llaa  iimmppoorrttàànncciiaa  qquuee  ttéé  ccoommppttaarr  aammbb  eell  ccllúússtteerr  ssiittuuaatt  eenn  eell  qquuaarrtt  lllloocc  dd’’EEuurrooppaa  en
tràfic portuari. D’aquesta manca de percepció ve el fet que no existeixi un verita-
ble projecte logístic espanyol de dimensió regional.

Malgrat aquesta dificultat, també és cert que Barcelona o València difícilment es
veuran amenaçades per ports com Anvers o Rotterdam, si se saben aprofitar les
seves oportunitats, entre les quals n’hi ha dues que són realment significatives:
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• LLaa  sseevvaa  uubbiiccaacciióó  pprrooppeerraa  aallss  pprriinncciippaallss  fflluuxxooss  mmaarrííttiimmss: en paraules de Theo
Notteboom, “el futur és dels ports que siguin portals cap a l’interior, però que
no estiguin massa lluny de les principals rutes marítimes: ports amb un des-
viament de 100-150 milles nàutiques”. Podríem deduir que les possibilitats de
desenvolupament de fluxos marítims al sud, concretament als països de la
Mediterrània, són molt interessants, per la importància estratègica que té el
fet d’estar situats a prop dels principals viaris marítims. I especialment en cri-
sis econòmiques com la que vivim, les línies de tràfic tendiran a situar-se allà
on els volums siguin forts, perquè racionalitzaran els serveis i treballaran amb
els ports que tinguin prou massa crítica. Això és el que ofereix Barcelona, que
no està massa lluny de les vies marítimes principals.

• LL’’eessttaallvvii  ddee  tteemmppss  qquuee  ppoott  iimmpplliiccaarr  ll’’eennttrraaddaa  ddee  mmeerrccaaddeerriieess  aassiiààttiiqquueess  ppeerr  llaa
MMeeddiitteerrrràànniiaa: el transport de les mercaderies des d’Àsia fins a Europa és entre
dos i tres dies més curt passant pels ports mediterranis que pels del nord
d’Europa. Per tant, el mercat ofereix moltes possibilitats de captar noves línies
de transport que actualment no passen pel Mediterrani. 

Efectivament, amb més eficiència en l’activitat logística hi hauria una mmaaggnnííffiiccaa
ppootteenncciiaalliittaatt  de créixer i captar part d’aquest tràfic que continua cap al nord, es-
pecialment el provinent de l’Àsia. Aquest és el repte més important del Port de
Barcelona i, en termes generals, dels ports de l’eix mediterrani: Barcelona, Va-
lència, Tarragona, Gènova i Marsella. 
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LL’’eessttrraattèèggiiaa  ddee  cciiuuttaatt  aa  BBaarrcceelloonnaa

El passat 4 de novembre, Barcelona va ser escollida seu del SSeeccrreettaarriiaatt  ddee  llaa
UUnniióó  ddee  llaa  MMeeddiitteerrrràànniiaa, en el marc de la cimera del Consell de Ministres d’Afers
Exteriors de 43 països. Ara liderarà la cooperació euromediterrània i serà també
el nexe de comunicació de les ciutats d’aquesta regió.

Gemma Mumbrú, regidora i vicepresidenta de la Comissió de Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament de Barcelona, assegurava a la jornada tècnica que feia
temps que l’ajuntament havia apostat per la intermodalitat, per aconseguir flu-
xos efectius de mercaderies. Per això s’havia ampliat el port i les seves zones
d’activitat logística, i també l’aeroport de Barcelona. A més, s’ha apostat per as-
segurar l’accés port-aeroport de manera fluida i ràpida, i es potencia el ferrocar -
ril com a mitjà de transport de mercaderies.

Per la seva banda, Jordi Valls, president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, va
proposar dibuixar, com a elements estratègics de Barcelona, dos pols físicament
identificables dins de la ciutat i de l’àrea metropolitana de Barcelona: 

• Al nord de la ciutat: 22@ i l’eix de cooperació en biomedicina, com a pols d’a-
tracció basats en el coneixement i la innovació.

IIddeeeess  ffoorrççaa

• Disparitats significatives entre els ports del nord d’Europa i els del Medi-
terrani.

• A la península Ibèrica hi ha un mercat captiu molt sòlid.
• Els ports del Mediterrani són el quart clúster logístic d’Europa.
• Manca un veritable projecte logístic espanyol de dimensió regional per

falta de percepció real de la importància del clúster.
• Dos avantatges obren grans oportunitats de desenvolupament al Port de

Barcelona: la ubicació del port, propera als principals fluxos marítims, i
l’estalvi de temps en la mobilització de mercaderies cap al nord d’Europa.
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• Al sud de la ciutat: l’anomenat 22L, un centre logístic amb el port, l’aeroport i
la Zona Franca.

D’aquesta manera s’intenta aprofitar la gran oportunitat que comporta desenvo-
lupar un concepte i una marca de Barcelona com a clúster logístic: la combina-
ció port-aeroport i tota la zona logística de l’entorn. 

Ignasi Ragàs, director de CIMALSA (Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat
i les Activitats Logístiques SA) de la Generalitat, va preguntar durant la jornada
tècnica: “Barcelona és actualment un centre logístic?” La resposta generalitza-
da entre els i les ponents era clara: un sí rotund. Efectivament, des del Pla es-
tratègic metropolità del 1990 ss’’hhaa  pprroodduuïïtt  llaa  ggrraann  ttrraannssffoorrmmaacciióó  uurrbbaannaa  ddee  BBaarr--
cceelloonnaa, i aquest fet s’ha notat de manera clara en el sector de la logística.
L’objectiu 7.4 del Pla estratègic del 1990 (“Esdevenir el centre de distribució del
sud d’Europa a través de les zones d’activitats logístiques, les ZAL portuàries, les
terminals de càrrega aèria, els centres integrals de mercaderies fins al Vallès i
el Baix Llobregat”) ha tingut una repercussió important en el desenvolupament
de les infraestructures logístiques de la ciutat.

Actualment, a la ciutat de Barcelona:

• Hi ha la quarta part de la superfície de magatzems comercials de tot Espanya.
• S’hi ha fet l’ampliació del port (amb la ZAL 1 i la ZAL 2) i de l’aeroport, i a l’en-

torn hi ha hagut un desenvolupament logístic important.
• Hi ha l’oferta més àmplia de parcs especialitzats en logística d’Espanya, que ha

atret algunes de les empreses logístiques més importants de l’Estat.
• Es dóna una gran oferta de màsters i formació especialitzada en àmbits com

el transport i la logística (segurament massa fragmentats, però l’oferta és àm -
plia i interessant).

• S’hi fan activitats de promoció rellevants, com ara el Saló Internacional de la
Logística o Barcelona-Catalunya Centre Logístic.

• Hi ha un port que pot desenvolupar tot un espai logístic al llarg dels 180 graus
de mar que serveix.



23

La logística, sector estratègic per a una economia global

1. El paper de la logística en el desenvolupament econòmic

La majoria del teixit productiu de Barcelona té lloc en un perímetre de 40 km des
del port. Dins d’aquest perímetre hi ha més de 1.100 empreses. El teixit produc-
tiu immediat i directe que té actualment Barcelona és immens. 

Més concretament, en un radi de 5 km des del Port de Barcelona es troba una de
les zones d’activitats logístiques més gran d’Espanya i del sud d’Europa. Tot això
s’ha desenvolupat comptant amb l’existència del port i gràcies a l’esperit indus-
trial que tradicionalment ha demostrat la Zona Franca. 

Al Port de Barcelona treballen entre 18.000 i 20.000 persones. Comptant la zona
d’ampliació que inclou el clúster —fora del port—, hi treballen aproximadament
58.000 persones. El port és, sens dubte, el suport imprescindible per a les fun-
cions de prestació de serveis logístics i l’ús integral dels mitjans de transport. 

En definitiva, la ciutat de Barcelona té un ppoorrtt  mmoolltt  aaccttiiuu  aammbb  mmoolltteess  ppoossssiibbiillii--
ttaattss  ddee  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  aaddddiicciioonnaall, per la seva posició estratègica i per la seva
capacitat d’atracció com a clúster. De fet, d’acord amb Peter W. De Langen, un
clúster existeix en la mesura en què en un àmbit territorial hi ha cargo handling
(terminals de contenidors), activitat de transport important, activitat logística,
activitat manufacturera i activitat comercial. I tot això existeix al Port de Barce-
lona, malgrat que el comerç internacional no tingui el pes de ports com Rotter-
dam o Anvers.

Jordi Valls preguntava en la jornada tècnica: “Però, som conscients que existeix
aquest clúster a Barcelona? Podem generar elements positius com per canviar
la percepció negativa que es té de la logística en aquest país?”
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IIddeeeess  ffoorrççaa

• Gran transformació de la ciutat els darrers 20 anys.
• Hi ha un compromís ferm per part de l’Ajuntament de Barcelona per tre-

ballar l’àmbit de la logística com un element clau del desenvolupament de
la ciutat.

• La ciutat ha estat escollida seu del Secretariat de la Unió de la Mediterrà-
nia, i aquest pot ser un marc interessant de desenvolupament de noves
xarxes de col·laboració.

• Proposta de constitució del 22L al sud de la ciutat: un centre logístic amb
port, aeroport i la Zona Franca.

• Barcelona és ja un centre logístic, amb un clúster consolidat.
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22..  LLaa  llooggííssttiiccaa  aa  EEuurrooppaa::  eellss  ppoorrttss  dd’’AAnnvveerrss  ii  RRootttteerrddaamm
(resum de la ponència de Theo Nottebomm de la Universitat d’Anvers
i Peter W. de Langen del Port de Rotterdam)

EEll  ccaass  dd’’AAnnvveerrss  

El Port d’Anvers és un port d’aigües amunt, que treballa molt per desenvolupar
el valor afegit. La seva capacitat d’emmagatzematge és de 5 o 6 milions de m2,
xifra que el converteix en un dels principals ports d’Europa. La seva experiència
d’èxit es basa en el concepte d’eexxtteennddeedd  ggaatteewwaayy (“portal ampliat”), desenvolu-
pat els darrers anys. Consisteix en una plataforma logística amb referència a l’in-
terior del port, realitzada de manera coordinada i en col·laboració entre els dife-
rents actors implicats en la logística de la regió.

Com va ser possible la col·laboració entre els diferents agents cap a l’interior

El desplegament de les actuacions conjuntes no va ser fàcil. El primer obstacle era
la mentalitat de la mateixa autoritat portuària, que tenia una visió fragmentària de
les responsabilitats de cada actor. Fins fa pocs anys, les autoritats portuàries no es-
taven gens interessades a desenvolupar accions conjuntes amb les empreses ins-
tal·lades a l’interior del territori. Però hi ha hagut un canvi de mentalitat complet.

Aquest canvi de mentalitat va venir en certa manera determinat per una qüestió
puntual, però de gran envergadura. Fa uns quatre anys es renovava la circum -
val·lació propera al port, on desembocaven vuit autopistes, i el transport en
camió va esdevenir gairebé impossible. Això va provocar un gran debat, en què
es van involucrar empreses privades, autoritats portuàries i govern regional.
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Es van proposar solucions amb una gran creativitat. On abans no hi havia hagut
col·laboració, ara tothom pensava en noves iniciatives. L’Institut de Flandes de
Logística, per la seva banda, va ser un actor força important per coordinar el
debat. És un institut finançat tant pel govern com per empreses privades (empre-
ses de logística i autoritats portuàries). Per tant, en conjunt hi va haver un pro-
cés de baix cap a dalt. 

L’autoritat portuària, però, es va adonar que les empreses privades només apor-
taven solucions parcials al problema, i llavors va agafar el lideratge. El pla d’ac-
tuació final no és una iniciativa privada d’una empresa de transport o d’una ter-
minal, sinó que és una iniciativa del govern flamenc juntament amb les empreses
proveïdores de serveis logístics, operadors, empreses de transport, etc.

Avui en dia l’autoritat portuària és molt activa en el desenvolupament de la logís-
tica a nivell regional, i el govern regional va reconèixer aquest sector com un dels
principals àmbits de la política econòmica. De fet, el 15% del PIB de Flandes està
relacionat amb la logística, i el 13% de la població ocupada està vinculada amb
aquest sector.

Com es va desenvolupar el pla

Cada província de Flandes va presentar un ppllaa  mmeessttrree  ddee  llooggííssttiiccaa. Es va fer un
estudi exhaustiu sobre els tipus d’activitats logístiques que es desenvolupaven a
la regió i quines eren les millors ubicacions per acomodar-hi aquelles activitats.
Això vol dir que tant als ports com als centres de l’interior s’han previst zones es-
pecífiques per al desplegament logístic. 

El resultat dels estudis va ser una ccaarrtteerraa  ddiissppoonniibbllee  ddee  ppoossssiibblleess  llooccaalliittzzaacciioonnss,
segons sectors, de les empreses que es volguessin instal·lar a la regió. Per
exemple, quan una empresa de Corea o dels Estats Units vol crear una empresa
de distribució a Flandes, l’aconsellen sobre el lloc més interessant per 
situar-se en funció de la connectivitat, dels efectes del clúster del sector d’on
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provingui, dels beneficis que poden obtenir, etc. Per a cada sector econòmic se
suggereixen unes ubicacions específiques, tot i que les empreses assessorades
tenen total llibertat per ubicar-se allà on vulguin. 

Ara es troben en una fase en què tots aquests plans prèviament estudiats s’es-
tan implementant, i ja es creen els parcs logístics. És un pla força ambiciós que
està ajudant al desenvolupament econòmic de la regió. 

L’oorrggaanniittzzaacciióó  ddee  ll’’eexxtteennddeedd  ggaatteewwaayy  ééss  eenn  cceerrttaa  mmaanneerraa  iinnffoorrmmaall. Hi va haver un
comitè de desenvolupament del programa durant la fase d’estudi, però després
es va dissoldre. És, doncs, un concepte, una organització virtual, una eina per ge-
nerar polítiques. En aquest moment no hi ha cap agent que pugui fer-se seu el
lideratge, ja que existeix la idea que, si fos així, el líder podria tendir a prioritzar
unes qüestions davant d’unes altres, segons els seus interessos. Són les provín-
cies les que han de desenvolupar els detalls de l’estratègia. De fet, la implemen-
tació es gestiona des de les agències de desenvolupament provincial de les cinc
províncies de Flandes. No obstant això, hi ha una coordinació global.

Quines han estat les conseqüències més immediates de la implementació del pla

CCrreeaacciióó  ddee  ccllúússtteerrss: a través del projecte s’ha pogut atreure moltes empreses,
especialment del sector de l’automoció i la indústria química. Aquests clústers
es troben a l’entorn de les activitats logístiques, molt ben integrades amb els
ports. Els clústers són molt competitius en comparació amb altres del món, com
Singapur, Houston, algunes ciutats xineses, etc. 

AAuuggmmeenntt  ddee  lleess  ssiinneerrggiieess  eennttrree  ppoorrttss: hi ha un vincle clar entre el desenvolupa-
ment dels centres logístics terminals de l’interior i l’augment de la relació entre
ports. Cada port entra dins l’àrea d’influència d’un altre port per l’interior. Això
ha resultat positiu per al conjunt de la regió perquè fa que augmenti la compe-
tència i també ofereix més oportunitats per a les empreses dels centres que hi
ha a l’interior. Per tant, augmenta l’atractiu tant de les localitzacions interiors
com dels ports.
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AAuuggmmeenntt  ddee  ll’’eeffiicciièènncciiaa  ddeellss  ttrraannssiittaarriiss: els ports s’han convertit en les àrees
centrals del desenvolupament cap a l’interior. La connexió més gran entre ports
i terminals logístiques —del port mateix i de fora del port— ha permès optimit-
zar els recursos de dues maneres: reduint al màxim l’atomització de les termi-
nals i creant nous corredors cap a l’interior. A més, les accions coordinades per-
meten treballar alhora amb externalitats, com ara els efectes provocats al medi
ambient o les qüestions de seguretat relacionades amb la mobilitat de les mer-
caderies.

Avui en dia, el debat a Anvers se centra en si s’haurien de desenvolupar xarxes
més enllà de les pròpies fronteres, ja que ara les activitats se centren molt a
Flandes. Veuen, per tant, la necessitat de col·laborar amb altres països en el
desenvolupament logístic. Ja s’ha parlat amb Rotterdam sobre com reforçar co-
ordinadament els clústers dels Països Baixos i Bèlgica. 

IIddeeeess  ffoorrççaa

• Anvers és un dels principals ports d’Europa. La seva experiència d’èxit es
basa en el concepte d’extended gateway: una plataforma logística amb re-
lació a l’interior, creada de manera coordinada i en col·laboració entre els
diferents actors implicats en la logística de la regió.

• El procés d’elaboració ha estat participatiu. Actualment gestionen la pla-
taforma les cinc províncies de Flandes, amb una coordinació informal.

• Conseqüències del pla: creació de clústers molt competitius a nivell inter-
nacional i augment de les sinergies entre ports i de l’eficiència dels tran-
sitaris.

• Necessitat d’“obrir fronteres” amb altres països en la coordinació dels
clústers i les potencialitats de la logística.
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EEll  ccaass  ddee  RRootttteerrddaamm

Holanda se situa en el sseeggoonn  lllloocc  ddeell  mmóónn  eenn  ll’’íínnddeexx  ddee  rreennddiimmeenntt  llooggííssttiicc, se-
gons un informe del Banc Mundial, darrere de Singapur. És el primer en el ràn-
quing per nombre de clients, infraestructures, enviaments internacionals i com-
petència logística. És un líder internacional en la indústria relacionada amb la
logística. Gran part d’aquest èxit ve del fet de tenir una posició estratègica entre
el Regne Unit, Alemanya i França.

A Holanda, el sector de la logística s’adreça sobretot al mmeerrccaatt  iinntteerrnnaacciioonnaall. Els
darrers anys s’hi ha produït un desenvolupament molt important de centres de
desenvolupament europeu, la gran majoria dels quals localitzats en corredors
que van fins a Alemanya i França. 

Holanda és la tercera exportadora de la Unió Europea, i es preveu que serà la se-
gona en poc temps. Malgrat les seves dimensions reduïdes, és un país molt
obert. El 50% de les exportacions d’Holanda són reexportacions: són productes
importats de la resta del món i exportats a Europa. Això explica, per exemple,
que el país exporti més que França, un país molt més gran.

El model de Rotterdam

L’objectiu de Rotterdam és enfortir els clústers amb activitats logístiques de
gamma alta. La seva estratègia, per tant, és la selecció d’aquest tipus d’empre-
ses, les que vulguin i puguin pagar un plus pel servei. 

La idea fonamental del model de gestió logística de Rotterdam és implantar
“ll’’eemmpprreessaa  aapprrooppiiaaddaa  eenn  eell  lllloocc  aapprrooppiiaatt”. Les “empreses apropiades” són les
que generen sinergies amb d’altres empreses ubicades en una zona determina-
da. La idea és generar co-siting, és a dir, tenir empreses localitzades en un ma-
teix territori que generin moltes sinergies i que assoleixin una eficàcia molt alta
i una ocupació de l’espai molt intensiva, de manera que l’estratègia millori alho-
ra l’eficiència del sòl.
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Per això, a més de seleccionar les empreses més adequades, fan contractes amb
les ja instal·lades per fer més eficient la mobilitat de les mercaderies, per millo-
rar la sostenibilitat ecològica i la imatge de les instal·lacions, etc. Per exemple,
es va signar un contracte amb les empreses per rebaixar el percentatge de con-
tenidors que viatgen per carretera des del 55% fins al 30%.

D’altra banda, s’intenta desenvolupar la relació entre els ports, però en aquest
punt, tot i l’esforç que fan, no resulta fàcil obtenir resultats. En efecte, intenten
establir vincles de col·laboració entre ports de diferents províncies, però com que
cada municipi té molta autonomia en les seves competències i estratègies d’ac-
tuació, i tradicionalment hi ha hagut molta col·laboració a nivell regional,
aquests nous vincles entre ports no acaben de cristal·litzar, no els acaben de
veure necessaris. Això ha dificultat també el desenvolupament de terminals in-
teriors, que podrien ajudar en gran mesura a la descongestió de sòl portuari. 

Actualment compten amb tres parcs logístics:

DDiissttrriippaarrkk  BBoottlleekk: situat molt a prop del clúster de química. Avui en dia està
completament ocupat per empreses de distribució del sector de la química. És
un èxit, està ben planificat i ben connectat amb ferrocarril i autovia.

DDiissttrriippaarrkk  WWaaaallhhaavveenn: situat a prop de la principal terminal de ferrocarril de Rot-
terdam i també a prop de les terminals marítimes. Les activitats que s’hi fan són
de consolidació —en petits carregaments que van cap als vaixells, o a l’inrevés—
i també de distribució en vaixell i ferrocarril —multimodal. També és un èxit i
avui en dia està complet.

DDiissttrriippaarrkk  MMaaaassvvllaakkttee: situat a l’est del port. Aquest parc logístic no ha estat un
èxit com els altres. El problema més gran és que no hi tenen un mercat laboral:
no hi ha prou gent per treballar-hi en els 20 o 30 km immediats. És una dificul-
tat molt rellevant per a la logística, un sector amb una gran necessitat de recur-
sos humans. A més, és una àrea congestionada pel trànsit, fet que no resulta
atractiu ni per als operadors ni per a les autoritats locals. Per acabar, el sòl és
molt car perquè està molt a prop de la platja.
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El sòl d’aquests parcs logístics pertany a les autoritats portuàries. El lloguer és
de llarga durada, aproximadament de trenta anys. Actualment s’analitza la pos-
sibilitat d’invertir no només en sòl, sinó també en construccions, de manera que
en el futur s’optimitzi la utilització del sòl i es consolidi un espai més integrat. 

El paper de l’autoritat portuària

Les activitats que desenvolupa l’autoritat portuària són bàsicament quatre: la
gestió del tràfic, la gestió de l’àrea, la gestió de la clientela i la gestió de les parts
implicades, especialment dels grups mediambientals.

GGeessttiióó  ddeell  ttrrààffiicc: l’objectiu és fer fiable els temps de lliurament de les mercade-
ries. Per això desenvolupen aliances, per exemple amb el Ministeri de Transport,
per a la gestió del tràfic via tren o carreteres. Això ha comportat millores signi-
ficatives del tràfic amb ferrocarril. També fan estudis per saber qui utilitza les
carreteres i amb quin objectiu. D’altra banda, l’autoritat portuària ha signat con-
tractes amb les terminals amb l’objectiu d’incrementar la seva mobilitat de mer-
caderies en ferrocarril.

GGeessttiióó  ddee  ll’’ààrreeaa: actualment hi ha dificultats d’espai en els parcs logístics, fet pel
qual es busquen llocs nous per a la implementació d’activitats logístiques. S’inten-
ta intensificar l’ús del sòl i desenvolupar millores ambientals en l’àrea portuària.

GGeessttiióó  ddee  llaa  cclliieenntteellaa: bàsicament, en aquest punt s’intenta atraure nous clients,
assolir que els clients actuals estiguin satisfets i triar les empreses més apro-
piades perquè s’ubiquin a l’àrea.

GGeessttiióó  ddee  lleess  ppaarrttss  iimmpplliiccaaddeess,,  eessppeecciiaallmmeenntt  ddeellss  ggrruuppss  mmeeddiiaammbbiieennttaallss: l’auto-
ritat portuària és conscient dels efectes de la logística en el medi ambient i de
les crítiques que aquestes activitats poden provocar entre els grups socials i po-
lítics de la regió. Per tant, inverteix en millores del medi ambient, juntament amb
associacions territorials del mateix sector. A més, intenta influir en la regulació
en defensa del medi ambient.
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IIddeeeess  ffoorrççaa

• Holanda se situa en el segon lloc del món a l’índex de rendiment logístic,
segons un informe del Banc Mundial, darrere de Singapur.

• El sector de la logística s’adreça sobretot al mercat internacional.
• L’objectiu fonamental del model de gestió logística de Rotterdam és im-

plantar “l’empresa apropiada en el lloc apropiat”.
• El desenvolupament de relacions entre ports i terminals interiors ha re-

sultat més difícil, per les dificultats d’acord amb altres municipis més
enllà de Rotterdam.

• Existeixen tres plataformes logístiques, dues del les quals estan comple-
tes i són un èxit. 

• El paper de l’autoritat portuària és clau i va molt més enllà del cobrament
de taxes.
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33..  LL’’eessttrraattèèggiiaa  ddeell  PPoorrtt  ddee  BBaarrcceelloonnaa
(resum de la ponència de Jordi Valls de l’Autoritat Portuària de Barcelona)

EEll  PPoorrtt  ddee  BBaarrcceelloonnaa::  oobbjjeeccttiiuu  aa  aassssoolliirr

L’objectiu del Port de Barcelona és ser el hub logístic —el centre logístic— del
Mediterrani, és a dir, la ppoorrttaa  ddeell  mmoovviimmeenntt  ddee  mmeerrccaaddeerriieess  ddeell  ssuudd  dd’’EEuurrooppaa. Es
tracta de consolidar-se com a centre de distribució, concentració i logística de
càrregues. Per això identifica tres corredors principals d’interès:

• Corredor ibèric: Barcelona-Madrid-Lisboa.
• Corredor de l’Ebre: Barcelona-Saragossa-Burgos i nord de la península.
• Corredor del nord d’Europa: Barcelona-Perpinyà-Tolosa-Lió.

Per tal de treballar en la consecució de l’objectiu esmentat, el Port de Barcelona ha
d’acabar l’ampliació del port i de la ZAL, fer les noves connexions viàries i ferrovià-
ries per ampliar la connexió amb l’interior i desenvolupar els serveis d’orientació al
client per augmentar l’eficiència i la productivitat de les empreses logístiques.

A continuació s’especifiquen les característiques, potencialitats i dificultats amb
què es troba el Port de Barcelona per desenvolupar l’objectiu plantejat.

LL’’aammpplliiaacciióó  ddeell  ppoorrtt

L’escenari actual del Port de Barcelona presenta un dèficit d’espai i d’infraestructu-
res en relació amb el creixement del tràfic previst. Aquest dèficit es deriva del gran
creixement de l’activitat comercial que ha experimentat el port els dar rers deu anys. 
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Així, entre els anys 1992 i 2002 el tràfic de mercaderies va augmentar en un 78%
i va superar els 32 milions de tones. El tràfic de contenidors va créixer un 165%
i el de vehicles va passar de 170.000 unitats l’any 1992 a 604.000 l’any 2002.

Per aquest motiu ss’’eessttàà  dduueenntt  aa  tteerrmmee  ll’’aammpplliiaacciióó  ddeell  ppoorrtt  ccaapp  aall  ssuudd,,  eess  ccoonnss--
ttrruueeiixx  uunn  nnoouu  ddiicc  ddee  rreecceerr  ii  ss’’aammpplliiaa  llaa  ZZoonnaa  dd’’AAccttiivviittaattss  LLooggííssttiiqquueess (ZAL). Amb
aquestes obres, es calcula que la capacitat de mobilitat de tones per any passa-
rà de 55 milions (2008) a 130 milions al final del període d’obres. Així mateix, la
capacitat de contenidors (TEU) per any anirà dels actuals 2,8 milions als 10 mi-
lions al final del període. Aquests increments obren grans possibilitats al Port de
Barcelona.

Santiago Bassols, director general de CILSA (gestora de la ZAL), va comentar a
la jornada tècnica les característiques i possibilitats que s’obren a partir de l’am-
pliació de la ZAL. Cal precisar que la ZAL no és només un projecte immobiliari,
sinó un projecte integrat dins de les estratègies del Port de Barcelona. De fet, el
Port de Barcelona és el principal accionista de CILSA. 

CILSA aposta per una sseelleecccciióó  aaccttiivvaa  ddee  lleess  eemmpprreesseess qquuee  ss’’iinnssttaall··lleenn  aa  llaa  ZZAALL,
d’acord amb el concepte de Rotterdam d’escollir “l’empresa apropiada en el lloc
apropiat”. Concretament, en l’entorn del port i de l’aeroport —primera corona lo-
gística— s’han d’ubicar les empreses que gestionen corredors marítims interna-
cionals portuaris o aeroportuaris i, dins d’aquestes activitats internacionals, les
d’alta rotació.

El projecte de la ZAL, però, té alguns reptes més enllà del desenvolupament im-
mobiliari, com ara: 

• L’ampliació dels serveis i les facilitats per a les empreses instal·lades en
aquest entorn.

• La millora de l’accessibilitat de la ZAL i la Zona Franca respecte al Port de Bar-
celona.

• Desenvolupar amb eficiència el concepte “Logística 24 hores, 365 dies l’any”.
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Malgrat que encara hi ha qüestions a millorar, CILSA preveu ocupar en un pe -
ríode de tres a quatre anys el 100% de la superfície de la ZAL. I per aquest motiu,
amb d’altres actors, té també previst entre els seus objectius el d’ampliar sòl
fora de les fronteres del port.

DDeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee  tteerrmmiinnaallss  mmaarrííttiimmeess  iinntteerriioorrss

El Port de Barcelona fa una aappoossttaa  ccllaarraa ppeerr  lleess  tteerrmmiinnaallss  mmaarrííttiimmeess  iinntteerriioorrss.
La voluntat és que existeixi un operador neutral d’aquestes terminals interiors,
orientat al tràfic del Port de Barcelona, i una integració comercial entre les ter-
minals interiors i la seva activitat portuària.

La conformació del Consorci de Plataformes Logístiques (CILSA) és una prova
d’aquesta aposta per les terminals marítimes interiors. De fet, CILSA no es va
constituir només per gestionar la ZAL, sinó per contribuir a l’expansió dels ano-
menats “ports secs” i a gestionar-los conjuntament amb el Port de Barcelona.
És una de les grans apostes del Port de Barcelona.

Un altre projecte interessant és el concepte “ttmm” (terminal marítima) liderat pel
Port de Barcelona, per tal de desenvolupar relacions amb els ports interiors de Sa-
ragossa (tmZ), Tolosa (tmT) o Madrid (tmM). Hi ha altres projectes del mateix estil
per a Perpinyà, Montpeller i Lió. D’aquesta manera s’intenta optimitzar les xarxes.

IIddeeeess  ffoorrççaa

• L’ampliació del port cap al sud, la construcció d’un nou dic de recer i l’am-
pliació de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) obre grans possibilitats al
Port de Barcelona.

• S’aposta, com a Rotterdam, per la selecció activa de les empreses que
s’instal·len a les ZAL.

• Es preveu ocupar tota la superfície de la ZAL en tres o quatre anys. Des-
prés, caldrà trobar novament altres espais fora del port.
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En aquest àmbit, el ccaammpp  ddee  ccooll··llaabboorraacciióó podria ser força ampli, com per exem-
ple compartir la gestió del tràfic, oferir serveis comuns, endegar accions a favor
del medi ambient, promoure espais a partir d’accions de màrqueting conjuntes o
desenvolupar accions de recerca orientada a objectius comuns. 

L’expansió dels ports interiors es fa des del Port de Barcelona a partir de la po-
tenciació dels corredors ferroviaris i de les terminals ferroviàries interiors.
CILSA va crear una plataforma logística interior a Azuqueca de Henares, al cos-
tat de Madrid, i fomenta el posicionament d’activitat logística al voltant d’aquest
tipus de ports interiors. De fet, té també 20 hectàrees a Tolosa —està a punt de
començar-s’hi la construcció de 50.000 m2 de magatzems— i una reserva al cos-
tat de la terminal ferroviària de Perpinyà d’unes 30 hectàrees.

La idea en el futur és desenvolupar zones d’activitats logístiques amb possibili-
tats d’intermodalitat i centres d’activitats logístiques vinculats al corredor medi-
terrani, que existeix des de fa 2.000 anys. L’aposta inclou també desenvolupar
una nova zona d’activitats logístiques en l’entorn metropolità de Barcelona: un
gran centre intermodal de distribució entre els ports de Barcelona i Tarragona,
al Baix Penedès.

Es podria desenvolupar igualment un altre punt intermodal a les comarques de
l’Ebre, i també s’apunten dues zones futures de desenvolupament intermodal:
una en un punt proper al corredor de la A-2, cap a l’interior, molt proper a l’àrea
logística de Tarragona —a Montblanc, la Conca de Barberà—; l’altra, amb el des-
envolupament de l’eix transversal viari i el nou eix ferroviari, que obrirà un nou
espai de possibilitats logístiques important entre la conca d’Òdena i la ciutat de
Lleida.

No obstant això, Theo Notteboom va aportar a la jornada tècnica algunes refle-
xions que val la pena d’apuntar i que poden contribuir també en la promoció de
ports interiors per part del Port de Barcelona. Notteboom creu en un desenvolu-
pament més aviat lent d’aquestes relacions entre port i terminals interiors. Bà-
sicament, algunes de les dificultats que es troben són:
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• L’excés d’optimisme sobre el futur potencial (gran competència).
• Els començaments lents, per la política que s’ha de desenvolupar davant la de-

manda del mercat.
• El replantejament de qüestions relacionades amb la distribució dels costos 

i els beneficis al port.
• El fet que la inversió d’un port en terminals interiors podria beneficiar ports

competidors.
• La flexibilitat i la no-exclusivitat (un port sec no pot ser captiu només d’un

port).

Especialment interessant és la reflexió sobre les noves relacions que es creen
entre ports davant el desenvolupament d’una ppoollííttiiccaa  ddee  ppoorrttss  iinntteerriioorrss, ja que
aquestes terminals beneficien no només un port determinat sinó tots els ports de
la regió. Aquest punt de la competència, comentava Notteboom, ha de veure’s
com una oportunitat i no com un obstacle.

Efectivament, els ports que tenen més èxit d’Europa estan ubicats normalment
en zones on hi ha situats alhora altres ports que serveixen a les mateixes terres
interiors. Això implica una competència, però també un vvaalloorr  aaffeeggiitt  dd’’aaggrruuppaacciióó
ddee  ppoorrttss. Als proveïdors de serveis logístics el que els interessa és tenir el màxim
de possibilitats i opcions de transport. Com més opcions tinguin de rutes per a
la seva càrrega, més competitiva serà l’empresa i també la regió.

Per tant, l’èxit del Port de Barcelona ja no depèn només de les virtuts i els des-
avantatges del port mateix. L’èxit del Port de Barcelona consistirà bàsicament a
col·laborar amb altres nodes de l’interior de la regió, i fins i tot amb altres ports
de la regió. Estem en una economia en xarxa i és en aquest sentit que s’ha de
treballar.

En aquesta línia, el Port de Barcelona podria desenvolupar relacions d’aalliiaannççaa
aammbb  eell  PPoorrtt  ddee  TTaarrrraaggoonnaa, que s’ha de veure com un aliat en el desenvolupament
logístic global. Tarragona té una estratègia de diversificació de mercaderies que
pot ser complementària de les estratègies del Port de Barcelona.
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EEllss  mmiittjjaannss  ddee  ttrraannssppoorrtt  

Al començament de la jornada tècnica, Jordi William Carnes, tinent d’alcalde d’-
Hi senda i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona, deia que el ggrraann
rreeppttee  ddeell  nnoossttrree  ppoorrtt  ééss  ttrreeuurree’’nn  lleess  mmeerrccaaddeerriieess  ppeerr  ttrreenn. Aquesta és l’assigna-
tura pendent dels anys vinents. Efectivament, si es triplica l’arribada de conteni-
dors al Port de Barcelona, com es trauran? Es demanava Carnes: “Barcelona és
un punt d’arribada? És un cul de sac? Podem ser un punt d’arribada, perquè
guanyem tres dies respecte als països del nord, però per ser-ho les mercaderies
han de poder sortir ràpidament.”

És ben clar que la ineficiència d’altres punts de la cadena de subministraments
pot repercutir en gran mesura en els ports. Si els corredors no resulten eficients,
es corre el risc de convertir els ports en abocadors d’ineficiència i no en líders
d’una logística eficient entre el mar i l’interior. 

En aquests moments hi ha una necessitat imperiosa d’invertir en infraestructu-
res i de donar al transport de mercaderies la importància que tradicionalment no

IIddeeeess  ffoorrççaa

• L’ampliació del port cap al sud, la construcció d’un nou dic de recer i l’am-
pliació de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) obre grans possibilitats al
Port de Barcelona.

• S’intenta generar centres d’activitats logístiques vinculats al corredor
mediterrani, amb possibilitats d’intermodalitat.

• Es vol crear un centre intermodal de distribució entre els ports de Barce-
lona i Tarragona al Baix Penedès.

• Els ports que tenen més èxit a Europa normalment estan ubicats on se si-
tuen diversos ports que serveixen a les mateixes terres interiors. Això s’ha
de veure com una oportunitat.
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se li ha donat. Si no es produeix aquesta inversió, especialment en ferrocarril, el
passadís del Mediterrani es quedarà absolutament col·lapsat.

L’aeroport de Barcelona i la seva interrelació amb el port

Existeix un avantatge competitiu evident pel fet de tenir el port i l’aeroport tan a
prop a Barcelona. En aquest sentit, Glòria Rodríguez, cap del Gabinet de Direc-
ció de l’Aeroport de Barcelona, va esmentar els actius i la potencialitat de l’aero-
port de Barcelona com a recolzament per al transport de mercaderies:

• L’aeroport està només a 12 km del centre de la ciutat, pròxim a les zones lo-
gístiques.

• És el 9è aeroport d’Europa i el 32è del món.
• Va tenir quasi 33 milions de passatgers el 2007.
• Mou càrregues de quasi 100.000 tones en mercaderies.
• És un aeroport ben connectat: amb Espanya, Europa i el món.
• Els darrers 10 anys l’aeroport ha crescut el 10%; l’any 2007, el 9,5% (l’any 2008

hi ha hagut decreixement).
• Els avions són mixtos, permeten el trasllat de mercaderies.
• Hi ha tres companyies de càrregues de mercaderies que connecten amb l’Àsia

i l’Orient Mitjà i estan tenint molt bons resultats.
• El centre de càrrega (possibilitat de disposar de 60 hectàrees) al servei del sec-

tor logístic té una capacitat de 300.000 tones i hi operen més de 140 empreses
(operatiu 24 hores). 

• A principi de l’estiu es podrà inaugurar la nova terminal.

No obstant això, l’opinió entre alguns especialistes que van participar a la jorna-
da tècnica és que la relació entre port i aeroport, malgrat la proximitat, encara
és una assignatura pendent, ja que resulta difícil desenvolupar cadenes logísti-
ques compartides.
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Punts febles de les infraestructures terrestres

Entre els ponents de la jornada tècnica va ser evident la preocupació per les in-
fraestructures de transport de mercaderies. Bàsicament, es van posar de mani-
fest dos grans punts febles en aquest sentit:

MMaannccaa  ddee  pprroojjeecctteess  ppeerr  aammpplliiaarr  rruutteess  ccaapp  aa  FFrraannççaa  aa  ccuurrtt  tteerrmmiinnii. Xavier Ribó,
gerent de Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL), va explicar que les vies fe-
rroviàries de França estan saturades, i que són vies molt necessàries perquè es
puguin derivar les mercaderies del Port de Barcelona cap al nord d’Europa. Lió
té un problema de saturació de la xarxa i ara parlen de fer una reestructuració
cap al 2015-2018. D’altra banda, les dues vies de Nimes a Montpeller van total-
ment saturades. Diuen que les obres per fer dues vies més començaran el 2010,
la qual cosa vol dir que el recorregut de Nimes fins a Montpeller podria estar
desdoblat cap al 2014-2015. Per tant, els projectes hi són, però són projectes
amb una repercussió a llarg termini. Fins al 2020 no se sentirà l’impacte de les
quatre vies que baixaran de França fins a a la frontera catalana.

SSaattuurraacciióó  ii  iinnssuuffiicciièènncciiaa  ddee  ccoorrrreeddoorrss,,  ttaanntt  ppeerr  vviiaa  ffeerrrroovviiààrriiaa  ccoomm  ppeerr  ccaarrrreetteerraa..
Salvador Curcoll, director del Gabinet d’Infraestructures i Territori de la Cambra
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, va fer èmfasi en la necessitat de
millorar la línia que va al Llobregat —de darrere de Collserola fins a Mollet— i en
la manca de previsió del Pla d’infraestructures de la Generalitat per desdoblar la
carretera des de la sortida del túnel del Cadí cap al nord. Sí que és previst con-
nectar directament el port i les xarxes d’autopistes amb el corredor viari-
ferroviari del Llobregat, però no que aquesta connexió pugui donar servei a les
àrees industrials de tot l’entorn: Mercabarna, Zona Franca, etc. Si es fa una in-
fraestructura d’aquest gruix, és important que doni cobertura a tot un territori.

Projectes en curs

Malgrat tot, hi ha projectes de millora de l’organització del transport a Barcelona que
poden contribuir a descongestionar les vies. El Port de Barcelona té tres projectes:
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PPrroojjeeccttee  ddee  sseeppaarraacciióó  eennttrree  eell  ttrraannssppoorrtt  tteerrrreessttrree  ddee  llllaarrggaa  ddiissttàànncciiaa  ii  llaa  ddiissttrrii--
bbuucciióó  llooccaall. Existeix ja l’experiència desenvolupada a la Terminal Marítima de Sa-
ragossa  (tmZ), on gràcies a aquesta separació s’ha disminuït el preu en transi-
taris d’un 10-20% aproximadament, a més d’haver-se generat millores en els
operadors. Es tracta de connectar la Terminal Marítima de Saragossa amb el
port a través de transport de llarga distància, i d’organitzar un transport de dis-
tribució interna que vagi de Saragossa fins al client. 

DDeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee  dduueess  nnoovveess  tteerrmmiinnaallss ffeerrrroovviiààrriieess  aall  PPoorrtt  ddee  BBaarrcceelloonnaa::
una a la terminal de contenidors del moll Prat i l’altra a l’antiga llera del riu. Es
tracta de terminals de càrrega i descàrrega que multiplicaran la capacitat ferro-
viària del Prat. 

PPllaa  ddee  mmoobbiilliittaatt, desenvolupat entre l’Autoritat Portuària de Barcelona, CILSA i
el Consorci de la Zona Franca. Ramon Molist, director de l’Àrea d’Explotació del
Consorci de la Zona Franca de Barcelona, va fer referència a les diverses actua-
cions d’aquest pla:

• Cotxe compartit.
• Portal de mobilitat perquè els treballadors puguin acordar el transport en el

lloc de treball.
• Projecte d’instauració de vials exclusius per a cotxes d’ocupació alta i autobu-

sos.
• Pàrquings preferents per a vehicles d’ocupació alta.
• Accés al transport públic: autobusos que tinguin en compte els horaris de tre-

ball i la connectivitat d’altres mitjans de transport.
• El metro, important al delta del Llobregat, que estarà acabat en dos o tres

anys, amb sis estacions a la Zona Franca - port i una al polígon. 
• Carrils bici i bus intern des de les estacions de metro fins als llocs de treball.
• Ampliació dels horaris del port.
• Foment de la logística nocturna.

Hi ha, a més, altres projectes que són oportunitats a tenir en compte en el ter -
reny de la millora del transport: 
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PPrroojjeeccttee  ttrraannssaallppíí  aa  FFrraannççaa. Malgrat que la construcció durarà anys, el projecte
ja està aprovat i implica connectar Lió amb Torí, important per arribar als països
d’Europa de l’Est.

RReeffoorrmmaa  ddeell  ttrraajjeeccttee  ffeerrrroovviiaarrii  MMoonnttppeelllleerr--PPeerrppiinnyyàà,,  aa  FFrraannççaa. Aquest projecte
encara no està desenvolupat, però durant tot l’any 2009 es farà un debat a Fran-
ça sobre el tema.

AArrrriibbaaddaa  ddee  ll’’AAVVEE, que està alliberant la connectivitat preexistent amb Saragos-
sa i Madrid. És una bona oportunitat per a la utilització de l’antiga via del ferro-
carril per al transport de mercaderies, ja que no tindrà una utilització de passat-
gers tan intensa com fins ara.

Propostes de millora

Al llarg de la jornada tècnica van sorgir també algunes propostes interessants
per a la millora dels transports de mercaderies, entre les quals destaquen:

• La col·laboració estratègica amb altres ports de la Mediterrània per constituir
una plataforma dedicada exclusivament al transport de mercaderies tot al
llarg de la costa mediterrània, des d’Algesires fins a la frontera, i dels nostres
ports cap al centre d’Europa.

• El desdoblament de la sortida del túnel del Cadí cap al nord i, per la banda
francesa, convertir el tram de Puigcerdà a Tarascó en una via desdoblada.
Aquest punt es considera de vital importància per al Port de Barcelona, per ac-
cedir a la plataforma de Tolosa.

• L’aposta per construir vies independents per a mercaderies.
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LL’’úúss  ddeell  ssòòll  llooggííssttiicc

Hi ha una gran concentració de sòl logístic a l’entorn del Port de Barcelona, la
Zona Franca i l’aeroport. Tot i això, una de les necessitats principals del sector
logístic és la utilització d’espais, una necessitat sempre present. I l’obstacle prin-
cipal amb què es troba el Port de Barcelona és l’eelleevvaatt  pprreeuu  ddeell  ssòòll  aa  llaa  zzoonnaa  lloo--
ggííssttiiccaa. Barcelona és la segona àrea d’Europa amb les rendes de sòl logístic més
altes.

La dimensió del sòl als ports és una qüestió molt important. Una manera de con-
vertir aquesta dificultat en un actiu és desenvolupar una xarxa de terminals més
àmplia, tant de dins com de fora del port. No obstant això, continua sent cabdal
que la zona logística del Port de Barcelona tingui prou espai per poder desenvo-
lupar la seva activitat.

D’una banda, davant la necessitat cada vegada més gran de crear sòl d’ús logís-
tic a la zona, es proposa sseelleecccciioonnaarr  lleess  eemmpprreesseess  qquuee  ss’’uubbiiqquueenn  ppeerr  ssoottaa  ddee  llaa

IIddeeeess  ffoorrççaa

• El gran repte del Port de Barcelona és treure les mercaderies via ferrocar -
ril, per evitar que s’incrementin els col·lapses.

• La manca de projectes d’ampliació de les rutes a França a curt termini di-
ficulta la mobilitat de les mercaderies del Port de Barcelona cap al nord
d’Europa.

• D’altra banda, a Espanya les vies estan saturades, tant per carretera com
per ferrocarril, especialment les que van cap a França.

• Hi ha a França, però, alguns projectes d’abast regional, nacional i interna-
cional que poden facilitar la mobilitat de les mercaderies en el futur.

• Hi ha també algunes propostes per descongestionar més les vies, entre
les quals destaca la possibilitat de construir vies independents de ferro-
carril, exclusives per al tràfic de mercaderies.
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rroonnddaa  ddeell  LLiittoorraall, per tal que s’hi instal·lin només les que generin sinergies amb
el sector logístic. Això seria una manera de potenciar el clúster logístic.

De l’altra, CIMALSA, el Port de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca iinntteenn--
tteenn  ttrroobbaarr  nnoouuss  llllooccss  aa  CCaattaalluunnyyaa  ppeerr  ddeesseennvvoolluuppaarr  aaccttiivviittaatt  llooggííssttiiccaa  aa  llaa  sseeggoo--
nnaa  ccoorroonnaa, amb empreses de rotació mitjana i baixa. És possible que la crisi faci
reduir el preu del sòl de la segona corona logística. Però el procés de recerca és
difícil. La visió que molts municipis tenen de la logística ha frenat força el pro-
jecte. 

Aquesta política estratègica ha trobat contestació social: una clara “ppoollííttiiccaa  ddeell
nnoo”. De manera que es fa difícil trobar ubicacions per a ports secs que puguin
donar serveis als ports de Barcelona i Tarragona. 

El cas d’Anvers pot ajudar a trobar una resposta a aquesta dificultat. En efecte,
per tal de minimitzar l’oposició al projecte es van portar a terme tres accions
clau:

• Es va refermar la idea que la logística és molt important per desenvolupar la
producció del país. 

• Es va plantejar el projecte de manera participativa. El pla d’actuació no va
caure del cel, sinó que hi va haver una intervenció molt activa per part de les
iniciatives locals. 

• Per acabar, en paral·lel amb els plans de logística se’n van desenvolupar d’al-
tres destinats a compensacions mediambientals. Els ports i els municipis van
definir un pla ecològic per a cada localitat. Això ha incrementat l’acceptació pú-
blica d’aquest concepte.

Ignasi Ragàs, director general de CIMALSA, apuntava a la jornada tècnica una
altra reflexió sobre aquest punt. La logística és important, però no pot instal·lar-
se de qualsevol manera. És justament la logística dispersa, que ha esqueixat el
territori a Barcelona, la que ha generat aquesta percepció negativa. Instal·lar-la
bé al territori vol dir:
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• CCeennttrreess  eessppeecciiaalliittzzaattss  ppeerr  aa  aaccttiivviittaattss  llooggííssttiiqquueess. Calen recintes destinats es-
pecíficament a activitats de logística que permetin generar activitats econòmi-
ques complementàries de serveis (terciaris, tallers, manteniment, formació,
etc.).

• AAmmbb  aaccccééss  aall  ffeerrrrooccaarrrriill. La intermodalitat només és possible en centres que
tinguin prou massa crítica per justificar les inversions, que puguin generar la
massa crítica necessària de mercaderies per carregar i descarregar.

Per tant, igual que Rotterdam, el Port de Barcelona haurà de plantejar una mi-
llora en l’eficiència del sòl i en la relació amb els operadors.

EEll  rrooll  ddee  ll’’aauuttoorriittaatt  ppoorrttuuààrriiaa

Les aauuttoorriittaattss  ppoorrttuuààrriieess  ssóónn  pprroommoottoorrss molt importants del rendiment logístic
de tota la regió. I en aquest sentit s’està produint un canvi substancial en el seu
paper, perquè han passat de limitar-se a cobrar taxes per la utilització de les ins-
tal·lacions a proveir de valor afegit el negoci empresarial.

L’Autoritat Portuària de Barcelona, concretament, ha sortit del perímetre del port
i s’ha convertit en un gestor del domini portuari i de la promoció de negocis, jun-

IIddeeeess  ffoorrççaa

• Preu elevat del sòl a la zona logística de Barcelona.
• Barcelona té una necessitat constant d’ocupació del sòl, per la seva po-

tencialitat i capacitat logística.
• La percepció de molts municipis respecte a la logística ha frenat molt el

projecte de desenvolupament de noves àrees logístiques al voltant de Bar-
celona.

• Part de la raó d’aquest rebuig es deu a la implantació dispersa i poc efi-
cient que s’ha fet a Catalunya de les instal·lacions logístiques.
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tament amb la iniciativa privada. Per tant, ha passat de ser el gestor d’un terri-
tori a ser promotor de negocis.

Dins d’aquestes noves accions podem esmentar la implicació en el desenvolupa-
ment d’infraestructures dins i fora de l’àrea portuària, la millora de les terminals
intermodals, la promoció de nous serveis dins la xarxa del port en associació
amb partners privats, la integració de serveis i la creació d’una marca portuària
internacional.

Aquest fet planteja també la nneecceessssiittaatt  dd’’uunn  nnoouu  mmaarrcc  lleeggaall, que permeti a les
autoritats portuàries més autonomia i més flexibilitat per gestionar els ports, i
possibilitats de tenir participacions d’altres companyies o de crear noves socie-
tats. Anvers i Rotterdam tenen lleis en aquest sentit. Queda clar, doncs, que per
incrementar la potencialitat del clúster de Barcelona cal crear noves estructures
societàries i, per tant, flexibilitzar més la normativa administrativa actual.

IIddeeeess  ffoorrççaa

• Les autoritats portuàries han passat de limitar-se a cobrar taxes per la
utilització de les instal·lacions a proveir de valor afegit el negoci empresa-
rial.

• Es planteja, per tant, la necessitat d’un nou marc legal, que doni més fle-
xibilitat a l’hora de gestionar i de crear noves estructures societàries.
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44..  AAnnààlliissii  DDAAFFOO  

DDEEBBIILLIITTAATTSS

1. Percepció molt negativa del sector logístic que provoca una contestació social 
a nous projectes d’expansió logístics.

2. Manca de percepció real de la importància del clúster logístic a Barcelona i a
Espanya, que dificulta un projecte ambiciós a nivell logístic en tot el territori
espanyol.

3. Elevat preu del sòl logístic a l’entorn de Barcelona.

4. Comerç internacional més baix comparat amb el de ports del nord d’Europa.

5. Necessitats de trobar altres espais fora del port per part de la ZAL en 3 o 4 anys.

AAMMEENNAACCEESS

1. Canvis molt ràpids en el sector de la logística, que obliguen a una constant
adaptació. Si no es pot adaptar a la dinàmica de la logística, es pot perdre
fàcilment competitivitat a nivell internacional.

2. Aparició de “costos ocults” en el sector de la logística relacionats amb la mala
gestió de la qualitat dels serveis.

3. Exigències de lliurament de mercaderies en 24 h, que provoquen molta pressió
sobre les infraestructures de transport.

4. Col·lapses en el transport de mercaderies: risc de convertir els ports en
abocadors d’ineficiències produïdes fora del port.

5. Manca de projectes d’ampliació de rutes a França a curt termini.

6. Tendència a la disminució del pes dels ports de la Mediterrània en comparació
amb els ports del nord d’Europa.

7. Utilitzar el territori a l’entorn del Port i l’Aeroport per a activitats no logístiques
que podrien ubicar-se en altres espais.
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FFOORRTTAALLEESSEESS

1. Capacitat econòmica i industrial de Barcelona.

2. Estalvi de temps de tres dies en les mercaderies provinents d’Àsia.

3. Barcelona compta amb la quarta part de tota la superfície de magatzems
comercials d’Espanya.

4. Ampliació del port cap al sud, construcció d’un nou dic de recer i ampliació de la
Zona d’Activitats Logístiques (ZAL).

5. Selecció activa de les empreses ubicades a la ZAL i atracció de grans empreses
logístiques.

6. Aposta clara per les terminals marítimes interiors del Port de Barcelona.

7. Aeroport molt competitiu.

8. Parc logístic especialitzat a Barcelona, clúster consolidat.

9. Desenvolupament de dues terminals al Port de Barcelona a través de ferrocarril
interior.

10. Projecte de separació entre el transport terrestre de llarga distància i la
distribució local, que pot descongestionar les vies.

11. Pla de mobilitat per a la Zona Franca.

12. Implicació de les autoritats portuàries com a promotores de negocis.

OOPPOORRTTUUNNIITTAATTSS

1. Barcelona es converteix en seu del Secretariat de la Unió de la Mediterrània.

2. Avantatge competitiu evident pel fet de tenir altres ports a prop, especialment el
de Tarragona, per les possibles col·laboracions i sinergies positives.

3. Avantatge competitiu evident pel fet de tenir el port i l’aeroport tan a prop.

4. Projecte transalpí a França.

5. Reforma del trajecte ferroviari Montpeller-Perpinyà, a França.

6. Arribada de l’AVE, que alliberarà la connectivitat amb Saragossa i amb Madrid.
Aquesta acció suposa una bona oportunitat per utilitzar l’antiga via del ferrocarril
per traslladar mercaderies.

7. Ciutat amb àmplia oferta de màsters i formació en logística.

8. Ciutat amb projectes de promoció de la logística molt interessants: Saló
Internacional de la Logística o Barcelona Centre Logístic.
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55..  PPrrooppoosstteess  dd’’aaccttuuaacciióó

RREESSUUMM  DDEE  PPRROOPPOOSSTTEESS  DD’’AACCTTUUAACCIIÓÓ

11..  PPoollííttiiqquueess  ddee  pprroommoocciióó  ddee  ll’’aaccttiivviittaatt  llooggííssttiiccaa

1.1. Constitució del 22L al sud de la ciutat, un centre logístic amb port, aeroport i el
Consorci de la Zona Franca.

1.2. Seleccionar la ubicació d’empreses per sota de la ronda del Litoral, per tal que
puguin ubicar-s’hi només aquelles que generin sinergies amb el sector de la
logística.

1.3. Elaborar un veritable projecte logístic a nivell espanyol.

1.4. Reconeixement per part de la societat de la importància del sector per al
desenvolupament econòmic de la ciutat i la regió.

22..  PPoollííttiiqquueess  ddee  ggeessttiióó  ddeell  ppoorrtt  ccoomm  aa  pprroommoottoorr  ddee  nneeggooccii

2.1. Integració comercial entre les terminals interiors i l’activitat portuària.

2.2. Augmentar les estratègies d’actuació conjunta entre el port i els seus operadors.
Millorar la potencialitat del clúster. Ampliació dels serveis i de les facilitats per a
les empreses que estan instal·lades a l’entorn de la ZAL.

2.3. Millorar l’eficiència de la utilització del sòl al Port de Barcelona, davant de
l’elevat preu de sòl a la zona logística.

2.4. Aprofitar el fet d’estar tan a prop dels fluxos marítims principals.

2.5. Desenvolupar una nova zona d’activitats logístiques per a distribució a l’entorn
metropolità de Barcelona.

2.6. Trobar nous llocs a Catalunya per al desenvolupament de l’activitat logística a la
segona corona, amb empreses de mitjana i baixa rotació.

2.7. Crear una col·laboració estratègica amb els altres ports de la Mediterrània.
Especialment, crear un gran centre intermodal de distribució entre els ports de
Barcelona i Tarragona en el Baix Penedès.

2.8. Desenvolupar un altre punt intermodal a les comarques de l’Ebre.

2.9. Flexibilitzar les lleis de societats per tal de crear noves apostes per a la gestió
conjunta dels espais logístics.
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33..  PPoollííttiiqquueess  ddee  ttrraannssppoorrtt

3.1. Captar el tràfic que va al nord d’Europa amb una major eficiència.

3.2. Crear una plataforma dedicada exclusivament al transport de mercaderies tot al
llarg de la Mediterrània, des d’Algesires cap a la frontera, i del Port de Barcelona
cap al centre d’Europa.

3.3. Crear vies independents per a mercaderies, per donar sortida a les mercaderies
cap al nord d’Europa.

3.4. Desdoblament de la sortida del túnel del Cadí cap al nord i, per la banda
francesa, convertir la via des de Puigcerdà fins a Tarascó en una via desdoblada,
per accedir a la plataforma de Tolosa.

3.5. Ampliar l’horari dels punts de dispersió fronterers.

3.6. Millora de l’accessibilitat de la ZAL i la Zona Franca respecte al Port de Barcelona.



66..  AANNNNEEXX..  PPOONNÈÈNNCCIIEESS





La Logística en els escenaris actuals
i l’estratègia del Port de Barcelona

Jordi Valls
President de l’Autoritat Portuària de Barcelona
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Logistic areas within the context of the global economy:
economic and environmental impact

(Àrees de logística en el context de l’economia global:
impacte econòmic i ambiental)

Theo Nottebomm
President de l’Institut del Transport i Gestió Marítima

de la Universitat d’Anvers





67

La logística, sector estratègic per a una economia global

Annex. Ponències



La logística, sector estratègic per a una economia global

68

Annex. Ponències



69

La logística, sector estratègic per a una economia global

Annex. Ponències



La logística, sector estratègic per a una economia global

70

Annex. Ponències



71

La logística, sector estratègic per a una economia global

Annex. Ponències



La logística, sector estratègic per a una economia global

72

Annex. Ponències



73

La logística, sector estratègic per a una economia global

Annex. Ponències



La logística, sector estratègic per a una economia global

74

Annex. Ponències



75

La logística, sector estratègic per a una economia global

Annex. Ponències



La logística, sector estratègic per a una economia global

76

Annex. Ponències



77

La logística, sector estratègic per a una economia global

Annex. Ponències



La logística, sector estratègic per a una economia global

78

Annex. Ponències



79

La logística, sector estratègic per a una economia global

Annex. Ponències



La logística, sector estratègic per a una economia global

80

Annex. Ponències



81

La logística, sector estratègic per a una economia global

Annex. Ponències



La logística, sector estratègic per a una economia global

82

Annex. Ponències



83

La logística, sector estratègic per a una economia global

Annex. Ponències



La logística, sector estratègic per a una economia global

84

Annex. Ponències



85

La logística, sector estratègic per a una economia global

Annex. Ponències



La logística, sector estratègic per a una economia global

86

Annex. Ponències



87

La logística, sector estratègic per a una economia global

Annex. Ponències





Building an integrated port complex.
Lessons of Port of Rotterdam

(La construcció d’un complex portuari.
Lliçons del Port de Rotterdam)

Peter W. de Langen
Assessor de desenvolupament empresarial

del Port de Rotterdam
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Pla Estratègic
Metropolità
de Barcelona

Institucions membres de la Comissió Delegada del Consell General

Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya

Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament del Papiol

Consell Comarcal del Baix Llobregat
Consell Comarcal del Barcelonès
Entitat Metropolitana del Medi Ambient
Entitat Metropolitana del Transport

Aena
Autoritat Portuària de Barcelona
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Cercle d’Economia
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Diputació de Barcelona
Fira de Barcelona
Foment del Treball Nacional
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Unió General de Treballadors de Catalunya
Universitat de Barcelona

Institució promotora
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