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Breu descripció del sector
✓ La infraestructura sud-africana és l’onzena del món en quant a dimensió. Uns 12.000km de
línea ferroviària nacional, 7.000km de ramal ferroviari, 2.200 de línees urbanes i 80km
aproximadament de tren d’alta velocitat (Gautrain). La majoria de la infraestructura necessita
manteniment i renovació.
✓ El sistema ferroviari a Sud-àfrica està encapçalat pel Ministeri de Transport que és
l’encarregat de supervisar i legislar per a les 3 entitats públiques que juguen un paper al
sector:
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✓

✓
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1. PRASA (Passenger Rail Agency South Africa), és l’empresa pública responsable
de tota la infraestructura de passatgers exceptuant el Gautrain.
2. TRANSNET (Transnet Freight Rail), és l’empresa encarregada del transport de
mercaderies. Especialitzada en transport de matèries primeres com carbó, ferro,
agroalimentaris, etc. Opera línies a tot Sud-àfrica i són molt actius als ports de
Durban i Maputo (Moçambic). Transnet depèn també del Ministeri de Public
Enterprises.
3. RAIL SAFETY REGULATOR, és l’encarregat de regular el sector ferroviari a RSA,
d’investigar en cas d’accident i d’auditar les empreses i l’estat de les
infraestructures.
El Gautrain és un tren d’alta velocitat que connecta Pretoria i Johannesburg i també altres
punts importants a la província de Gauteng com l’aeroport. Aquest projecte va ser un PPP i
es va finalitzar el 2012. L’empresa líder del consorci va ser la canadenca-alemanya
Bombardier Rail.
GIBELA Rail transport consortium (liderada per Alstom) va signar un projecte amb PRASA
el 2014 per uns 3.900m€ per al subministrament de 600 trens (3.600 vagons) a la seva
fàbrica sud-africana a prop de Johannesburg. El projecte encara està en procés i s’espera
que el primer tren surti a finals de 2018. Durant el 2019 esperen arribar a una producció d’
1 tren/dia.
A nivell SADC també existeixen diferents programes d’integració regional centrats en les
connexions ferroviàries però que de moment no afecten a cap línea amb Sud-àfrica.
TRANSNET opera mitjançant la subsidiària Luxrail una línea entre Cape Town i Pretòria
(uns 1.600km) utilitzada exclusivament per el blue train. El blue train és un dels tren/hotel
de luxe més coneguts al món.

Tendència del sector
✓ El National Rail Policy Plan és el pla del Ministeri de Transport per al futur del sector
ferroviari. S’espera la seva publicació per a la meitat del 2018, a l’informe el govern vol
potenciar el sector ferroviari i convertir-lo en el sistema públic de transport principal.
✓ El Ministre de Finances va concedir al Febrer de 2017 uns 1.000m€ a PRASA per al 20182019.
✓ Per l’any 2017-2018 el CEO de TRANSNET va anunciar que el pressupost serà d’uns
1.300m€ i que aniria destinat especialment a projectes d’ampliar i reforçar les vies per
mercaderies pesades.

✓ A Sud-àfrica històricament sempre és preferible que els projectes estiguin dirigits des
d’entitats públiques però les dificultats per a finançar-se i per portar els projectes a terme
segurament canviï aquesta dinàmica al mig termini. Especialment després de l’èxit del
GAUTRAIN amb un model de PPP.

Oportunitat de negoci concreta
✓ Les principals oportunitats apareixeran en: 1) subministrament equips/materials, 2)
enginyeria ferroviària, 3) manteniment, 4) planificació ferroviària urbana/nacional, 5)
construcció d’infraestructures ferroviàries.
✓ Projectes concrets:
o GIBELA: per empreses que siguin proveïdores habituals de grans multinacionals del
sector, i particularment empreses que ja treballin amb la planta d’Alstom a Catalunya
ja que tindran més possibilitats d’apropar-se a GIBELA i buscar possible negoci.
(GIBELA= 65% ALSTOM).
o Manteniment i ampliació de línies existents (especialment TRANSNET).
o Swaziland Link Rail Project entre Swaziland i Sud-àfrica. El projecte és una nova
línea de 150km des de Lothair (SA) a Sidvokodvo (SWZ) a part de manteniment i
renovació de línies existents. Els clients seran TRANSNET i Swaziland Railway.
o The Moloto Corridor Project: és un projecte liderat per PRASA que pretén integrar
noves línees de ferroviàries (uns 200km) amb Transport urbà com autobusos i altres
mitjans de Transport.
o City Cape Town: a l’octubre de 2017 l’ajuntament de Cape Town va anunciar al seu
Council Report que ja esta treballant per a renovar i potenciar la mobilitat a la ciutat
i que la part fonamental d’aquest projecte són les línees ferroviàries. S’espera
l’anunci de projectes durant el 2018.
o PRASA Signaling programme: projectes de senyalització 2017-2020 a PRASA.
o PRASA Fleet Renewal programme: deixant de banda el mega-contracte amb
GIBELA, PRASA té intenció de seguir renovant la seva flota i continuarà licitant
projectes durant els pròxims mesos/anys.
o Gautrain Phase II: no hi ha encara evidències de que el procés per a la segona fase
d’ampliació del Gautrain comenci en els propers mesos, però els polítics fa temps
que ho parlen com a una cosa imminent i necessària per als problemes de trànsit
que pateix Johannesburg i Pretòria.
o Projectes SADC: s’estava estudiant un corredor Botswana – Sud-àfrica dintre del
marc SADC.

A quina empresa/proveïdor tecnològic es dirigeix l’oportunitat
✓ Totes les empreses que estiguin al clúster Rail o que tinguin capacitat d’internacionalitzar
els seus serveis i puguin ser competitius a Sud-àfrica. Per exemple companyies que ja
estiguin treballant a mercats semblants al sud-africà amb un valor afegit i amb un trackrecord de treball amb empreses aquí implantades. Per exemple subministradors d’Alstom o
Bombardier podrien tenir facilitats per a entrar al mercat.
✓ Empreses que estiguin al sector de la senyalització i puguin aportar valor ja sigui amb millors
preus que els actors que ja estan presents (SIEMENS, GE, TATA, China Railway
Company...).
✓ Empreses que la seva especialització sigui la gestió i la planificació de sistemes ferroviaris:
consultories d’enginyeria.
✓ Empreses constructores flexibles amb capacitat de crear una JV amb empreses locals i amb
experiència en projectes a l’exterior.

Requeriments del mercat
✓ Les empreses poden introduir-se al mercat sud-africà a través d’exportació clàssica directa
amb els agents o mitjançant distribuïdors en cas que el seu negoci sigui d’exportació puntual.
✓ Per les empreses que ofereixen serveis d’enginyeria o vulguin establir-se al país serà
imprescindible buscar un soci local per a presentar-se a la majoria de concursos ja siguin
públics o privats.
✓ Depèn del sector que l’empresa tingui interès, el seu client serà diferent com hem vist a la
introducció al mercat (Ministeri, PRASA, TRANSNET, municipalitats..) això també modificarà
els requeriments de percentatge de contingut local, estructura corporativa per a presentarse a les licitacions, etc.
✓ A part de monitoritzar les webs de tots els stakeholders per a controlar les licitacions
públiques interessants i de les típiques webs de recerca de licitacions, s’ha de tenir contacte
directe amb les institucions i empreses ja que a vegades les licitacions no es publiquen o
quan es publiquen el temps és insuficient per a mobilitzar a les empreses.

Proposta de comercialització / cooperació tecnològica
✓ Proposar alguna col·laboració amb Transports Metropolitans de Barcelona. D’aquesta
manera TMB podria situar-se molt bé per a un possible consorci de cara projectes que
s’esperen en modalitat PPP. Per exemple, la possible gestió amb col·laboració amb local
partners del Gautrain Phase II.
✓ Identificació dels principals stakeholders d’aquest sector a la regió i establir contacte directe
i identificar els interlocutors. Tenir una estructura creada per a identificar qualsevol licitació
o projecte que estigui a punt de sortir al mercat.
✓ La majoria de FDI tenen molt d’interès a finançar projectes de railway a la regió especialment
quan es tracta d’integració regional, també els bancs comercials locals i els fons d’inversió
estan esperant que el govern tingui una planificació clara al respecte per a començar a
analitzar diferents projectes (amb project finance scheme com el cas del Gautrain).
✓ Existeixen fons per a desenvolupar projectes d’investigació I+D conjunta en temes
relacionats amb ferroviària a África. Especialment projectes que tractin de xarxes ferroviàries
eficients que tinguin en compte el fort creixement que s’espera dels nuclis urbans africans
en els pròxims anys i que proposin solucions per a crear una xarxa que fomenti també la
integració regional. Aquests organismes/organitzacions són el CFTS, TIA, CSIR, DTI i amb
alguns departaments especialitzats d’Universitats.

