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AGRUPACIO                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies 
 
Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 3.Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d'una xarxa d'infraestructures integrada. 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Amb l'augment dels intercanvis de béns i serveis en àmbits territorials cada vegada més extensos (marc globalitzador), la logística, vinculada al 
transport de mercaderies està prenent una importància decisiva tant en l'organització empresarial com en el desenvolupament territorial. Les empreses 
treballen per millorar els fluxos de mercaderies en els processos de proveïment, de producció i de distribució com a part integrant de la seva estratègia 
de competitivitat. Actualment, el sector es troba en un procés de renovació i de dinamisme, malgrat la crisi econòmica actual, que demanda 
infraestructures logístiques al servei de les seves estratègies empresarials. Aquestes infraestructures són, avui dia, peces clau de l'economia i la 
competitivitat del país si tenim en compte que les exportacions i la internacionalització de la nostra economia són l'única sortida davant de la davallada 
del consum intern. 
 

Població objectiu: 
El beneficiari d'aquest programa és el teixit empresarial que requereix de serveis de transport de mercaderies i de logística, el sector que presta aquest 
servei i, en general, tots els ciutadans de Catalunya en tant que es tracta d'un element de dinamització econòmica i de creació d'ocupació. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
Treure camions de la carretera per transportar les mercaderies per ferrocarril o utilitzar altres fórmules com el transport mixt carretera-ferrocarril és una 
resposta competitiva i sostenible a la demanda de mobilitat de mercaderies, perquè incrementen la disponibilitat de serveis ferroviaris internacionals 
amb origen i destinació Catalunya, milloren la competitivitat del país, propiciant la internacionalització de les empreses de logística catalanes, i aporten 
beneficis mediambientals perquè descongestionen la xarxa viària de Catalunya a més de contribuir a la millora de la seguretat viària per treure pesants 
de les vies. 
Per aquest motiu des de la Generalitat de Catalunya s'aposta per projectes com el Corredor Mediterrani ferroviari o l'Autopista ferroviària, que 
potenciaran la posició geoestratègica privilegiada de Catalunya. Convertir els ports de Barcelona i Tarragona en potents hubs logístics atraurà 
mercaderies i conseqüentment inversions cap al nostre país. Només cal dotar de les infraestructures adequades els corredors que han de connectar-
se amb els nodes de generació de mobilitat, logístics i industrials. 
El concepte és ser capaços d'absorbir el màxim volum de mercaderies transportades per generar més riquesa, més oportunitats. 
En aquest sentit, per tal de promoure el desenvolupament de serveis eficients de transport de mercaderies multimodals, i especialment ferroviaris, en 
el Corredor mediterrani, es constituirà un Comitè de Serveis Multimodals (CSM), format pels socis catalans de l'iFreightMED (liderat per DTES) i pel 
Departament d'Empresa i Coneixement, a més d'altres actors privats, per una banda. I d'altra, es preveu presentar un nou projecte europeu, en el marc 
del programa POCTEFA, que permeti impulsar les tasques del Comitè, dotant-lo de recursos i permetent generar activitat, i fer-ho en col·laboració amb 
socis del sud de França. 
 

Marc regulador del programa: 
Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026 

Missió 
Dotar les empreses implantades a Catalunya de la infraestructura logística necessària mitjançant la promoció pública d'una xarxa d'infraestructures i 
serveis de transport i de logística integrada, multimodal, segura (mecanismes de control) i sostenible, per tal de millorar la competitivitat del nostre teixit 
empresarial i afavorir el desenvolupament econòmic i la creació de llocs de treball en el conjunt del territori. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que impulsi la competitivitat del país (OE3.3) 
 1. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari. 
 2. Garantir el transport de mercaderies en condicions de seguretat. 
· Impulsar el corredor mediterrani com a eix vertebrador del territori i de l'activitat econòmica (OE3.5) 
 1. Impulsar l'assoliment d'uns 300 Km executat d'ample estàndard per a trànsits mixt de viatgers i mercaderies en el corredor mediterrani. 
 2. Incrementar el número de serveis ferroviaris de mercaderies transfronterers. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de circulacions totals de camions substituïdes 
En 

milers 
OE3.3 55,33 55,57 31,54 52,82

2. Tona de mercaderia transportada a Catalunya 
En 

milers 
OE3.3 308.349,81 326.408,00 348.165,00 369.055,00

3. Percentatge de mercaderies transportades per ferrocarril % OE3.3 3,06 2,70 3,00 2,90

4. Nombre de serveis ferroviaris transfronterers per mercaderies Nombre OE3.5   147,00

5. Percentatge de mercaderies transportades per carretera % OE3.3 71,40 72,80 73,80 74,50

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 857.952,93
2 Despeses corrents de béns i serveis 5.361.022,58
3 Despeses financeres 2.350.000,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 5.304.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 20.136.781,27

Total despeses 34.009.756,78
 

Llocs de treball pressupostats del programa 17
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AGRUPACIÓ                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies 

GESTOR DE PROGRAMA          : 
6410. Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA 
(CIMALSA) 

Subsector: SM 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que impulsi la competitivitat del país (OE3.3) 
 2. Garantir el transport de mercaderies en condicions de seguretat. 
· Impulsar el corredor mediterrani com a eix vertebrador del territori i de l'activitat econòmica (OE3.5) 
 2. Incrementar el número de serveis ferroviaris de mercaderies transfronterers. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Número de convenis de col·laboració público-privada signats 
al centres logístics catalans 

Nombre OE3.3 2,00 2,00 1,00 1,00

2. Àrees logístiques en desenvolupament Nombre OE3.3 4,00 4,00 5,00 5,00

3. Participació en projectes per a la creació d'infraestructures i 
equipaments per al transport i la logística 

Nombre OE3.3 0,00 1,00  1,00

4. Acords comercials de Cimalsa Nombre OE3.3 2,00 3,00 2,00 2,00

5. Número de terminals intermodals Nombre OE3.5   1,00

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Participar activament en organitzacions i associacions que tenen per objectiu l'impuls de l'activitat logística. 
2. Posar en marxa serveis i infraestructures per al transport, amb criteris de sostenibilitat econòmica, mediambiental i logística. 
3. Dissenyar/posar en marxa mecanismes de col·laboració públic-privada per al desenvolupament de plataformes logístiques estratègiques 
4. Dissenyar i planificar centrals intermodals de mercaderies, vinculades al corredor mediterrani. 
5. Col·laborar amb agents públics i privats en el disseny i posada en marxa d'infraestructures per a la logística i el transport. 
6. Afavorir la implantació de mesures de sostenibilitat: qualitat, mediambiental, social, econòmica, en les centrals CIMALSA. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 857.952,93
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.774.759,16
3 Despeses financeres 2.350.000,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 5.054.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 20.136.781,27

Total despeses 30.173.493,36
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 17


