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La logística representa el 13,8% del PIB català
A la demarcació de Tarragona hi ha hagut un 14% d’increment de l’oferta de superfície logística
i un 400% d’increment de les startups del sector logístic.
CIMALSA el 2004 va posar en marxa l’Observatori de la logística de Catalunya, amb l’objectiu
de donar a conèixer a l’administració, al sector acadèmic i a les empreses la major i més rigorosa
informació possible sobre l’evolució del sector logístic i del transport. Pretén doncs esdevenir una
eina eficient per a la planificació i la gestió del sistema logístic de Catalunya.
Enric Ticó ha destacat que aquest any s'ha detectat un creixement en el número d'ocupats del
sector logístic en la demarcació de Tarragona, que representa un increment del 3,2% amb un
total de 14.753 ocupats en el sector del transport i emmagatzematge. Paral·lelament, es detecta
una reducció d'aturats en aquest sector d'un -4,8% en el període 2017-2018.
Unes altres dades que ha destacat el president de CIMALSA, és el creixement de la superfície
de sòl logístic a Tarragona, representant un 16% del total a Catalunya amb 1,2 milions de metres
quadrats. En aquest sentit Enric Ticó va subratllar l’ampliació de la CIM el Camp, al terme
municipal de Tarragona, que ocuparà un total de 39 hectàrees, de les quals es destinarà a ús
logístic una superfície de 145.000 m2, i incorporarà uns 40.000 m2 de zones verdes. Aquesta
nova zona suposarà la creació de 920 llocs de treball.
Respecte al teixit empresarial d'empreses startup en l'àmbit de la logística a Catalunya,
Tarragona, representa el 2% de les startups catalanes en el sector. A Reus, concretament,
trobem 3 de les 8 que hi ha a la demarcació de Tarragona i representen uns 72 llocs de treball,
dedicant-se, principalment, a Plataformes de Comerç Electrònic, Big Data, Robotització, Smart
Cities, Urbanisme i l'Última milla.
Finalment Ticó, ha subratllat entre altres dades de l'observatori, la necessitat d'una formació
específica com a resposta a la demanda futura, posant de manifest l'oferta formativa de
Tarragona centrada principalment en 4 àmbits: Compres i Comerç Internacional, Transports,
Cadena de Subministraments i la Direcció d'operacions. Aquesta formació es concentrà
principalment a les ciutats de Tarragona, Valls, Reus, Tortosa, Amposta i La Sènia.
Durant la compareixença, CIMALSA ha posat a disposició de l’empresariat 8 noves parcel·les,
de les quals dos tenen ús logístic, i la resta admeten usos terciaris i representen un total de més
de 80.000 m2 que podrien significar la creació de més de 400 llocs de treball, així com la futura
ampliació de la Central que està posant en marxa actualment l’Incasòl.
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