
LA PLENA OCUPACIÓ DEL POLÍGON DE LA ZONA FRANCA ES L’OBJECTIU DE LA 
CAMPANYA COMERCIAL DEL CONSORCI, QUE INCORPORA ELS PRINCIPALS AGENTS 

IMMOBILIARIS QUE OPEREN A L’ÀREA METROPOLITANA  

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha decidit complementar la seva acció comercial de 

impuls a la implantació de noves empreses industrials i logístiques en el Polígon Industrial de la 
Zona Franca, incorporant als principals agents immobiliaris que operen a la ciutat en la 

comercialització dels espais arrendables en aquest polígon. 

El Polígon Industrial de la Zona Franca, que gestiona el Consorci, és un pol d’activitat 
econòmica que actua com a plataforma de producció i distribució de molts sectors tractors de 

l’economia que requereixen de recursos humans especialitzats i competitius i d’una ubicació 

excepcional pels negocis internacionals, l’activitat import/export i la fabricació en general. 

 L’excel•lent ubicació del polígon entre el port i l’aeroport de Barcelona i amb els principals 
accessos viaris i ferroviaris, és el primer atractiu d’aquest espai de producció de 600 hectàrees 
brutes que actualment té quasi 300 empreses ubicades aquí i que en els darrers anys està 

guanyant dimensió com plataforma internacional per l’ampliació de les infraestructures de 

comunicació en aquesta àrea. 

BCL CONSTITUEIX LA COMISSIÓ D'INTERNACIONALITZACIÓ I FIXA ACTUACIONS 

L’associació Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) ha constituït la seva comissió 

d’internacionalització i ha concretat quines seran les seves primeres passes per tal de promoure 

Barcelona com a enclavament logístic internacional. 

L’actual president de BCL, Jordi Cornet, i la Tinent d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació, 
Sònia Recasens, han posat de relleu la importància de que es faci una acció promocional 

comuna i de que s’optimitzin els recursos de les empreses, els operadors logístics, els gestors 
d’infraestructures i les administracions públiques per tal de promoure l’àrea logística de 

Barcelona dins dels trànsits de càrrega de mercaderies internacionals. 

La nova comissió té per objectiu captar noves cadenes logístiques internacionals per les seves 
activitats d’importació i exportació, consolidant Barcelona com la principal porta d’entrada i 

sortida del sud d’Europa i el Mediterrani; atraure noves activitats logístiques amb la implantació 
en el territori de nous centres internacionals de distribució i captar inversions estrangeres en 

infraestructura i en el desenvolupament de nous centres logístics i industrials. 

MEETING Y SALONES DEL CONSORCI 
ACONSEGUEIX LA GESTIÓ DEL SALÓ LIBER 

QUE EL 2013 CELEBRA LA SEVA 31ª EDICIÓ  

Enrique Lacalle, president de l’empresa filial del 
Consorci Meeting y Salones, i Javier Cortés, 
president de la Federació del Gremi  d’editors 

d’Espanya i de la Federació de Cambres del Llibre 
(Fedecali), han arribat a una entesa que 

possibilitarà que Meeting y Salones ampliï la seva 
gestió firal passant a organitzar el reconegut Saló 
LIBER, la fira internacional del llibre que enguany 

celebrarà la seva 31a edició.  
El canvi d’organitzador coincideix amb un canvi 

d’ubicació, ja que el certamen canviarà de recinte 
per acostar-se més al públic, de forma que 
enguany el saló tindrà lloc en La Casa de Campo de 

Madrid del 2 al 6 d’octubre. D’aquesta manera, la 
gran trobada editorial del llibre en espanyol 

s’acosta més a la ciutat i als lectors. 
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L’EDIFICI D’OFICINES CAC DEL DISTRICTE 
22@ ES RECUPERA I POSA EN EL MERCAT 

DESPRÉS D’UN ACORD AMB L’ARRENDATARI 

El Consorci ha posat en el mercat l’edifici d’oficines 

de 6.000 m2 que era seu del Consell Audiovisual de 
Catalunya (CAC) al Districte 22@ de Barcelona 

després d’arribar a una entesa amb el regulador 
audiovisual, que n’era llogater. L’entesa ha propiciat 
que el CAC abandoni l’edifici després de pagar el 

deute de 1,8 milions d’€ que havia contret amb el 
CZFB donant a canvi la propietat del terreny 

damunt del qual el Consorci va construir l’edifici 

d’oficines. 

ELS EMPRESARIS VEUEN INDICIS DE 
REACTIVACIÓ ECONÒMICA EN LA 1ª JORNADA 

CZFB SOBRE LA COMPETITIVITAT 

La jornada “Reivindicant el potencial empresarial” 

promoguda pel Consorci de la Zona Franca va 
aconseguir un èxit de participació en la sala d’actes 

de l’entitat, on molts emprenedors van escoltar les 
conferències d’empresaris de primera línea, els 
quals van coincidir en apreciar indicis de reactivació 

econòmica de cara a final d’any.  

Els ponents van demanar un canvi d’actitud 

anímica a Espanya per superar la crisi, ja que “hi 
ha senyals que l’atonia econòmica està superant-
se” en paraules del president de Foment del 

Treball, Joaquim Gay. 

La jornada, presidida pel delegat del Consorci  

Jordi Cornet, va comptar amb la destacada 
participació del president del Grup Planeta, José 
Manuel Lara; el president de DB Schenker Spain-

Tir, Jaume Ballester; el director general de Fira 
de Barcelona, Agustín Cordón; el vicepresident de 

RRII de Seat, Ramon Paredes; el president del 
Grupo Hotusa, Amancio López; el director general 
de Dorna; Manel Arroyo; el president 

d’Agromillora Catalana, Carles Sumarroca; el 
president de Seven Marketing, José María 

Casanovas i el director general de BCL, Santiago 

Bassols. 

“En cas que no desitgi rebre aquesta newsletter, pot enviar un missatge a l’adreça electrònica  PressConsorciZF@el-
consorci.com indicant “baixa de comunicacions”. En cas de  no ser vostè el destinatari i haver rebut aquest missatge per error, 
agrairem que ho comuniqui immediatament al remitent”. 

  

“En el supuesto de que no desee recibir esta newsletter, puede enviar un mensaje a la dirección de correo electrónico 

PressConsorciZF@el-consorci.com indicando “baja de comunicaciones”. En caso de no ser usted el destinatario y de haber 

recibido te mensaje por error agradeceremos que lo comunique inmediatamente al remitente”. 

CONNECTA AMB EL 

CZFB A TRAVÉS DE 
F A C E B O O K  I 

TWITTER 

Informació i consultes 

Escriu-nos des d’aquí. 

EDITADA LA MEMÒRIA CORPORATIVA 2012, QUE 

EXPLICITA QUE EL CZFB ES POSA AL SERVEI DE 

L’EMPRESA  I DE L’ECONOMIA PRODUCTIVA 

S’ha editat ja la Memòria Corporativa 2012 del Consorci, que 
explicita que l’entitat es posa al servei de l’empresa i de 

l’economia productiva. La publicació descriu la gestió 
endegada el 2012 per racionalitzar els actius del CZFB i 

recuperar els resultats econòmics positius. El nou format 
pretén oferir una publicació de divulgació institucional i 
comercial, dóna un nou aire a la imatge corporativa de 

l’entitat per emfatitzar els valors de l’austeritat, l’eficiència, 
la utilitat i la sostenibilitat mediambiental. Us la podeu 

descarregar clicant a ftp:memoriaelconsorcipflip 
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EL LABORATORI EUROPEU DE CCIC PER LA CERTIFICACIÓ DE PRODUCTES PEL 

MERCAT XINÉS S’UBICARÀ EN UN EDIFICI DEL CONSORCI 

L’empresa estatal xinesa China Certification & Inspection Group (CCIC) ubicarà la seu del 
laboratori europeu de certificacions i inspeccions en un edifici propietat del Consorci de la Zona 

Franca de Barcelona, culminant així les converses mantingudes al llarg de gairebé un any per 
ubicar a Barcelona aquesta agència que certificarà productes que vulguin entrar al mercat del 

gegant asiàtic. 

CCIC és al quarta empresa d’inspecció i certificació més gran del món i té sis sucursals a 
Europa (Barcelona, Rotterdam, Bremen, Marsella i Moscou) però el laboratori serà el primer que 

CCIC instal.larà fora del territori de la República Popular Xinesa. 

En el decurs del viatge oficial a la Xina efectuat el juliol del 2012, l’alcalde de Barcelona i 

president del Consorci, Xavier Trias, i el delegat especial de l’Estat al CZFB, Jordi Cornet, van 

oferir a CCIC la possibilitat d’instal•lar la seu del seu laboratori europeu a la Zona Franca. 

EL CONSORCI PREVEU BENEFICIS EL 2013 DESPRÉS DE TANCAR EL 2012 AMB 

PÈRDUES DEGUDES A L’AJUSTAMENT DE VALOR DELS SEUS ACTIUS 

El consell plenari del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, sota la presidència de l’alcalde 
de la ciutat, Xavier Trias, ha conegut que l’entitat preveu tornar als beneficis enguany després 

de tancar els comptes del 2012 amb unes pèrdues de 26,9 milions d’€, xifra en bona part 

resultat de l’ajustament del valor dels seus actius immobiliaris. 

A juny del 2013, l’avançament de resultats és de 4,3 milions de beneficis front a 1,2 milions de 
pèrdues en igual període de l’exercici anterior, el que augura un retorn als beneficis en el 
tancament del 2013 gràcies a formalitzar-se noves operacions comercials i al manteniment dels 

ajustos en les despeses.  

La gestió del polígon de la Zona Franca en els darrers 6 mesos ha aconseguit consolidar la 

renovació de lloguers industrials corresponents a 40.600 m2 de terrenys i ha signat 

l’arrendament de 118.300 m2 més en nous contractes de lloguer. 

Quan a les pèrdues del 2012, en bona part s’han degut a l’ajustament de valor de propietats 

immobiliàries (17,3 milions d’€) i a l’aprovisionament d’una sentència judicial sobre drets de 
reversió (11,7 milions) que obliga a indemnitzar els propietaris d’una finca expropiada l’any 

1920 a la Zona Franca. 

D’altra banda, en els darrers 3 anys, el Consorci ha depreciat el preu de terrenys que havia 
adquirit, de manera que el valor net contable es 37 milions d’€ inferior del que tenien en el 

moment de la seva adquisició. 

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ DEL SIL 2013, 

EXCEL·LENT APARADOR DE LA LOGÍSTICA I 

DEL POTENCIAL DEL MARROC  

El Saló Internacional de la Logística SIL va 
celebrar el seu 15è aniversari amb un gran èxit de 

participació com a  certamen professional que 

reuneix a tots els subsectors logístics.  

L’edició d’enguany va tenir un interès especial a 
causa de la participació d’empreses i representants 

del Govern del Marroc, que van exposar al SIL les 
oportunitats de negoci que ofereix el seu país. El 

ministre de Transports i Equipaments del govern 
del Marroc, Azziz Rabbah, va encapçalar la 

delegació del país magrebí. 

FOMENT DEL TREBALL I EL CZFB REBEN EL 

MINISTRE DE TURISME DEL MARROC 

El president de Foment del Treball, Joaquim 
Gay, i el delegat Jordi Cornet van rebre el 
ministre de Turisme del Regne del Marroc, 

Lahcen Haddad, en la seva visita a Barcelona. 

El ministre, que va visitar la seu corporativa del 
Consorci i la de la patronal Foment, va interessar-
se per les possibilitats de col·laboració entre 

empreses del sector turístic català i marroquí, ja 
que el sector turístic és un dels que més 

ingressos econòmics genera a Catalunya.  

LA POLICIA DISTINGEIX EL RESPONSABLE 

DE SEGURETAT DEL CONSORCI, ANTONIO MOLINA  

El cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, 
Agustin Castro, ha distingit amb una menció honorífica 

especial al director de Seguretat del CZFB, Antonio 
Molina. 

La menció reconeix la disposició del responsable de 
seguretat del Consorci a col·laborar amb totes les forces i 
cossos de seguretat desplegats aquí i molt en especial 

amb el Cos Nacional de Policía. La Seguretat és un dels 
aspectes més valorats per les empreses i el Consorci no 

escatima recursos  per optimitzar la vigilància i la 
seguretat al polígon industrial de la Zona Franca. 

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL 

DE BARCELONA DE LES EMPRESES 

QUÍMIQUES COASHIQ AL CONSORCI 

La seu del Consorci de la Zona Franca ha 
emmarcat una nova reunió tècnica de les 

empreses químiques de la comissió territorial 
de Barcelona agrupades en l’associació 

COASHIQ. En aquesta ocasió, la trobada va 
servir per tractar dels processos legals i la 
prevenció de riscos laborals, així com de la 

nova fitxa de riscos químics que ha 
desenvolupat l’oficina de Prevenció de Riscos 

Laborals de Foment del Treball. 

OBERTA LA INSCRIPCIÓ PER LA MISSIÓ 

DE LES EMPRESES DE BARCELONA A 

COLÒMBIA DEL PRÒXIM OCTUBRE 

Les empreses importadores i exportadores i 
les ubicades a l’àrea logística, industrial i 

portuària de Barcelona tenen l’oportunitat de 
participar en la missió multisectorial que 

organitza el Port de Barcelona a Colòmbia i 
que tindrà lloc del 20 al 26 d’octubre. Per 
participar en la missió, que té el suport del 

CZFB i del SIL, us heu d’inscriure abans del 6 
de setembre a: promocio@portdebarcelona.cat 

Més informació a www.portdebarcelona.cat 

OBRES A L’ACCÉS VIARI SOTA LA RONDA 

LITORAL A FINALS DEL MES D’AGOST 

El departament de Manteniment del Consorci ens 
ha comunicat la previsió de que en la darrera 
setmana del mes d’agost s’executin obres en un 

dels ulls de l’accés viari sota la Ronda Litoral, la 
qual cosa comportarà tallar al trànsit el sentit de 

circulació d’entrada al polígon industrial. Les obres, 
que es faran des del dia 26 al dia 30 d’agost, són 
per reparar el ferm, però no comportaran el tall 

dels carrils que van cap al carrer Motors. Les 
desviacions de trànsit es faran dirigint els vehicles 

cap al Passeig de la Zona Franca. 
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