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Qui és Catalonia Logistics: 

Catalonia Logistics és el clúster de la logística i el transport de mercaderies de Catalunya i té com

a objectiu primer potenciar la competitivitat del sector mitjançant accions de cooperació,

innovació i internacionalització.

Ens vam constituir el 2016, comptem amb 40 empreses associades d’arreu del territori català,

orientats a donar solució a tota la cadena de valor:

Productor → Intralogística→ Logística → Transport → Consumidor
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Reptes en la DUM: Visió Empresarial: 
Cal diferenciar el B2B del B2C

En el B2B:

i. És necessari que el transport pugui entrar i abastir tots els 
establiments quan es requereixi.

ii. En aquests casos, no és viable pensar en microhubs o taquilles.

iii. En tot els casos que sigui possible, s’ha de fer el lliurament en 
hores valls, però no sempre és viable.

iv. La disponibilitat de zones de càrrega i descàrrega i conèixer la 
seva ocupació per avançat és essencial per a reduir el transit. 
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Reptes en la DUM: Visió Empresarial: 
En el B2C:

i. No es pot frenar el creixement de l’ecommerce però 
sí es pot reeducar sobre quan s’entrega el producte i 
on.

ii. És important la definició de diferents models de 
negoci i entendre en quins casos es pot aplicat cada 
un i què implica. Recollida en punts de conveniència: 
botiga pròpia, “colmena”, taquilles, microhubs, bústies 
intel·ligents, etc.

iii. Cada barri té unes casuístiques diferents i no es pot 
aplicar una mateixa solució a tota la ciutat per igual.
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Reptes en la DUM: Visió Empresarial: 

En B2B i B2C:

i. La tecnologia és clau i essencial en tota el procés (millorar rutes, conèixer el
trànsit i aparcament, saber on es troba la mercaderia, planificació de les
entregues, etc).

ii. Si es vol que les empreses facin un canvi de flota de vehicle, primer és
necessari conèixer quina és l’aposta en el territori en global i dotar la ciutat
dels elements necessaris per al seu ús.

iii. La col·laboració público-privada és bàsica per tal de trobar la solució òptima
als reptes de la DUM.
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Si en vols saber més, 
contacta’ns a:

marta@catalonialogistics.com Twitter: @ccatlogist

Telèfon: +34 679207561                                          www.catalonialogistics.coma:

mailto:marta@catalonialogistics.com

