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Barcelona, 14 de juny de 2018

LA ZAL PORT INICIA LA SEVA PLATAFORMA DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA LA ZAL
DEL PORT DE BARCELONA REP UN PREMI EN LA 2ª NIT DE LES
INFRAESTRUCTURES
➢ El guardó és per la nau de fred construïda a la ZAL-Prat
CILSA, la societat que gestiona la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Barcelona, va rebre
ahir un premi en la 2a Nit de les Infraestructures, celebrada a l’auditori de Foment del Treball
Nacional i presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.
El premi va ser atorgat pel projecte IGLÚ, la nau de fred construïda amb els darrers avenços
tecnològics d’emmagatzematge a temperatura controlada, a la ZAL-Prat. El president del Port de
Barcelona i president de CILSA, Sixte Cambra; i el director general de CILSA, Alfonso Martínez, van
recollir el premi.
La Nit de les Infraestructures està organitzada pel Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya
(formada per l’Associació Catalana d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya,
la Càmera Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, Foment del Treball Nacional i la Fundació
Cercle d’infraestructures), que té l’objectiu de promoure la reflexió sobre la importància que té la
gestió de les infraestructures per al desenvolupament del país, la millora de les condicions de vida
dels ciutadans i la millora de la competitivitat de les empreses.

Sobre CILSA- ZAL Port
CILSA (Centre Intermodal de Logística, S.A., S.M.E.) és la societat mercantil que gestiona la concessió portuària
de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL Port) del Port de Barcelona.
CILSA gestiona 239 hectàrees ubicades als municipis de Barcelona (69 ha.), del Prat de Llobregat (143 ha.) i del
Consorci de la Zona Franca (27 ha.), i ha construït directament fins avui a la ZAL Port un total de 467.931 m2 de
superfície bruta per lloguer (GLA) de naus logístiques, incloent-hi un edifici d’oficines d’10.328 de GLA m2
conegut com a Service Center. Així mateix, CILSA ha atorgat un dret de superfície a clients que han construït uns
178.433 m2 de naus, configurant un parc logístic de 646.364 m2, pioner a l’Estat espanyol.
La ZAL Port disposa de 452.200 m² de sòl net en total, sobre els quals poder construir 320.000 m² de noves
naus logístiques, que dóna resposta a qualsevol tipus de necessitat logística, aconseguint gairebé 1.000.000 m²
d'infraestructures logístiques de primer nivell quan estigui completament desenvolupada.
CILSA, ha liderat el desenvolupament, promoció i comercialització d'aquesta zona des de la seva fundació al
1992 i ha estat pionera en acció social i mediambiental. Referent en bones pràctiques, ha implantat el sistema
de gestió mediambiental ISO14001 amb la finalitat de comprometre's en un creixement respectuós i eficient i
compta també amb la distinció europea EMAS. En aquest sentit, recentment s'ha certificat en el sistema de
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gestió energètica ISO 50001 fins a adherir-se al febrer del 2018 al Pacte de les Nacions Unides. Tot això, al
costat de la seva dimensió, oferta logística i flexibilitat, la converteixen en la plataforma logística de referència
del sector.
Segueix ZAL Port a:

www.zalport.com
@ZalPortBCN
Per a més informació:
Sara Martínez, Responsable Comercial ZAL Port – sara.martinez@zalport.com
Tel. 93 552 58 46
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