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Des de la Zona Franca volem fer arribar el nostre 
agraïment a totes les empreses, institucions, 

associacions i professionals que han contribuït a 
superar els desafiaments del 2020. Ha estat un any 

únic marcat per una pandèmia impossible de predir i 
catalitzadora d’una nova època.



Units contra l’adversitat

En un any tan complex com el 2020, hem fet un front comú amb 
les nostres empreses perquè segueixin acomplint la seva tasca en 

un entorn segur i amb totes les facilitats possibles.

La sostenibilitat és una acció comuna
Hem posat en marxa diverses iniciatives per continuar complint el 
nostre compromís amb l’Agenda 2030 i per facilitar que els nostres 

clients també s’uneixin a la cursa per la sostenibilitat. Creiem 
fermament que els ODS són la brúixola per solucionar els grans reptes 

als quals hem de fer front per garantir el benestar planetari.

• Compromís i desenvolupament dels 8 ODS prioritaris.

• 3D Incubator, iniciatives determinants contra la COVID-19.

• BNEW: Barcelona, capital de la recuperació global.

• DFactory, el hub internacional en indústria 4.0 en construcció.

• Impuls de la igualtat de gènere i presència de la dona en la indústria.

El nostre esperit innovador ens ha permès crear noves vies 
d’acció per continuar creixent i fomentant la competitivitat i 
el desenvolupament de l’economia 4.0.

Resposta única, immediata i contundent
La COVID-19 ha posat damunt la taula noves necessitats, a les 

quals hem donat resposta des del minut zero amb la col·laboració 
d’organitzacions, associacions i professionals.

Fites 2020
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Coneix-nos

Visió

Missió

Ser un pol industrial líder del Mediterrani actuant com a motor 
per atraure, consolidar i projectar empreses de valor afegit, 
dotant-les de recursos i de serveis d’innovació.

Valors

“Diuen que de tot se n’aprèn, i l’any 
més estrany de la nostra vida ha 
deixat al Consorci de la Zona Franca 
un aprenentatge profund, revelador de 
la solidesa i el lideratge de la nostra 
entitat...”

Pere Navarro

Cartes

“Barcelona és una ciutat resilient, 
amb capacitat de superar les 
adversitats i de treballar per  

construir un futur millor”.

Ada Colau

Generant futur des de 1916
 
Més d’un segle essent un agent actiu que dinamitza 
el talent i la innovació. Ens recolzem en aquesta 
experiència per contribuir a desenvolupar una indústria 
nova que ofereixi oportunitats de futur als joves.

Construïm aliances per al progrés

Establim aliances estratègiques i cooperem amb 
empreses i institucions per assolir objectius comuns. 
Per a això disposem d’una sòlida xarxa d’agents públics, 
privats i d’aliances amb les principals entitats socials.

Fem de la sostenibilitat la nostra brúixola

Ens marca el camí per recórrer-lo cap a l’Agenda 2030 
de manera respectuosa amb l’entorn social, l’ambiental  
i l’econòmic.

Consensuem tots els  
discursos en una veu plural

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la seva 
alcaldessa, Ada Colau, el Govern d’Espanya, el Delegat 
Especial de l’Estat, Pere Navarro, i les principals entitats 
econòmiques que operen al territori tenen la seva 
representació en la Zona Franca de Barcelona. La seva 
pluralitat ens ofereix una varietat de visions i enriqueix 
les decisions que prenem.

Projectem Barcelona més  
enllà de les seves fronteres

Volem impulsar els sectors econòmics clau de Barcelona 
més enllà de les seves fronteres i que altres projectes 
internacionals descobreixin la nostra ciutat com l’actiu 
estratègic que és. 

Defensem un entorn  
de treball equitatiu 
Ens impliquem activament en iniciatives que fomenten 
la igualtat de gènere i d’oportunitats en els espais 
de treball, visibilitzant el col·lectiu femení en l’àmbit 
industrial i impulsant l’equiparació dels drets de totes 
les persones.

Busquem i potenciem el talent
El talent és el nostre millor recurs. Per això, a més 
d’oferir al nostre equip humà una formació contínua que 
potenciï la seva competitivitat professional, ens hem 
constituït com una incubadora d’empreses emergents i 
capdavanteres que atrauen el millor talent de dins i de 
fora de les nostres fronteres.

Dinamitzar l’economia de la zona metropolitana de Barcelona 
gestionant l’àrea industrial de la Zona Franca i la seva Zona 
Franca Duanera com a activitat principal per generar valor 
econòmic i social, afavorint la seva projecció internacional.

• Col·laboració i concertació

• Professionalitat

• Treball en equip i participació

• Innovació

• Sostenibilitat ambiental

• Transparència

• Consistència econòmica
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Agilitat
Des del minut zero ens hem posat al servei de 
Barcelona, oferint-li els nostres serveis, mitjans i 
eines. Hem actuat amb valentia i hem posat en marxa 
protocols que garantien mesures de seguretat per als 
nostres clients i per a l’equip humà. 

Empatia
Hem forjat aliances clau que han donat resultats en 
qüestió de dies, facilitant la tasca de sanitaris i hospitals 
en els moments més difícils. Ens hem esforçat al màxim 
perquè les empreses clients poguessin seguir treballant 
en el millor entorn possible.

Lideratge
La pandèmia no ens ha frenat: al contrari! Vam 
reaccionar al confinament creant el BNEW i presentant-
lo el mes d’abril, essent un esdeveniment híbrid, una 
acció disruptiva i innovadora compromesa amb l’Agenda 
2030 que aglutinava trobades globals de diversos 
sectors amb un focus comú: la nova economia i la seva 
reactivació, més necessària ara que mai.

Intrepidesa
El 2020 ha estat un any ple de reptes, obstacles i 
desafiaments. Però amb esforç, dedicació, rapidesa de 
reacció i responsabilitat hi hem sabut respondre i superar-
los.  I, d’aquesta experiència, n’hem sortit enfortits.

Agilitat, empatia, 
lideratge i intrepidesa 
al servei de Barcelona

Fites

El 14 de març de 2020 es va decretar l’estat d’alarma. 

Durant el 2020 hem donat una resposta immediata als desafiaments que la 
pandèmia ha portat a la societat, i ho hem fet amb agilitat, empatia, lideratge 
i intrepidesa. Són quatre pilars sobre els quals se sostenen els nostres àmbits 
d’acció a l’hora de seguir fabricant oportunitats per al teu futur.

Coneix-nos
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Fabriquem 
oportunitats 

per al teu futur

Innovació

Sostenibilitat

Lideratge

• Impulsar el coneixement tecnològic 
 més sol·licitat i necessari.

• Unir les sinergies dels negocis actuals  
per donar una resposta social.

• Formar aliances estratègiques que atreguin  
i consolidin talent.

• Desenvolupar productes i serveis adaptats  
a les necessitats del moment.

• Potenciar al màxim l’eficiència.
• Reforçar els negocis alineats amb  

l’estratègia de Zona Franca.

• Promoure una economia circular  
com a eina de sostenibilitat.

• Reforçar l’eficiència energètica  
i dels recursos disponibles.

• Continuar integrant l’àrea industrial  
en l’entorn urbà.

A Zona Franca creem oportunitats perquè els joves desenvolupin el seu talent 
i impulsin la seva carrera en un entorn en què la innovació, la sostenibilitat i el 
lideratge són la base del nostre dia a dia.

Coneix-nos
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Durant l’any de la pandèmia de la COVID-19, la innovació ha estat la 
palanca clau per impulsar-nos cap al progrés i el món futur.

Respirador Leitat 1.3
• Creat per l’aliança entre el Consorci de la Zona Franca (CZFB)  

i la Fundació Leitat (Tecnio) junt amb CatSalut, a través del Consorci  
Sanitari de Terrassa (CST) i l’Hospital Parc Taulí de Sabadell,  
entre altres entitats.

• Dissenyat per l’enginyer Magí Galindo i validat mèdicament  
pel doctor Lluís Blanch, director d’Innovació de l’Hospital  
Parc Taulí de Sabadell.

• Imprès amb tecnologia 3D HP Multi Jet Fusion.
• És el primer respirador de campanya industrialitzable a gran escala.
• Fabricació en 3 setmanes (temps rècord d’aprovació per l’Agència 

Espanyola del Medicament).
• Producció de 400 unitats durant la pandèmia.
• 25 hospitals comarcals catalans els han fet servir.

+Info

Innovació

Tecnologia 3D 
per ajudar  
a respirar

3
Temps rècord  
d’aprovació per l’Agència 
Espanyola del Medicament

setmanes  
de fabricació

Respiradors fabricats 
durant la pandèmia

400
1514



2020: l’any  
que 3D Incubator  
va mostrar el seu 
potencial innovador

Pere Navarro

3
modalitats  
d’incubació

• Oficina pròpia
• Incubació virtual
• Zona de cotreball 

coworking

+Info

600 a 1.000 m2

55

Ampliació de les instal·lacions de

projectes incubats 
durant els seus dos 
primers anys de vida

1.000
propostes rebudes per ajudar el  
sector sanitari durant la pandèmia

Més de

“En un any marcat per la incertesa global, la 3D Incubator 
ha estat un exemple del tipus d’activitat que liderarà la 
nova economia.”

Innovació
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Objectiu principal del DFactory Barcelona:  
crear la Comunitat 4.0

Fort impuls  
laboral de l’àrea

Estem creant el hub definitiu per atreure talent, tecnologies 
d’última generació, empreses i inversions que fomentin i 
desenvolupin la indústria 4.0 a Europa.

DFactory Barcelona 
construirà el futur 
de la indústria 4.0

• Barcelona com a epicentre de la innovació del sud europeu.
• Hub per fomentar i desenvolupar la indústria 4.0.
• Punt de trobada per a les tecnologies més avançades.
• Entorn únic que propiciï el desenvolupament de les empreses 4.0.
• Nexe d’unió, col·laboració i acceleració entre  

organitzacions tecnològiques.
• Focus d’inversió nacional i internacional.

1.500
5.000

Ocupació  
d’alt valor 
afegit

Llocs  
de treball  
indirectes

Innovació

+Info
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Tecnologies prioritàries  
en la primera fase:

• PIMEC
• AMEC
• Clusters.cat
• Pier 1 Imports
• Mobile World Capital.  

Barcelona
• Digital Innovation Hub
• Cecot
• UAB
• Foment del Treball Nacional
• UB

Aliances internacionals
• I4MS
• MassChallenge
• Station F
• AMable
• Newlab
• Startup Europe Awards
• Cube Berlin
• Digital Innovation Hubs

Una seu:

Dues fases d’edificació:

17.000 m2 100.000 m2

col·laborativa
sostenible
accessible

DFactory Barcelona neix amb la intenció de convertir la Ciutat 
Comtal en un dels epicentres de la innovació i la tecnologia més 
enllà de les nostres fronteres. 

Accessibilitat:

– Metro: L1, L3, L4, L9 SUD

– RENFE: R2 SUD, R2 NORD, R1

• Cotxe:  
C-16/C-58 ronda Litoral: sortida 14

• Autobús: L81, 109, L94, H16, H14, 
21, V15, D40

• Metro/Rodalies:

• Impressió 3D
• Robòtica
• Sensòrica
• IA
• Ciberseguretat
• Manufactura avançada

Alineats amb els ODS:

Empreses
Administracions públiques

Patronals
Clústers

Universitats
Incubadores y acceleradores

Associacions
Centres tecnològics
Escoles de negoci

Aliances nacionals

Innovació
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Digitalitzar  
ens protegeix

(al centre de la ciutat)

Reactivar l’economia del centre de Barcelona i oferir perspectives de futur als 
seus joves no ha estat mai tan important. Junt amb l’Ajuntament de Barcelona 
i l’empresa pública de Correus, la Zona Franca de Barcelona transformarà els 
edificis centrals de Correus de la plaça Antonio López i el carrer Àngel Baixeras 
per revitalitzar l’activitat empresarial i social de Ciutat Vella.

Les noves tecnologies ens han permès 
implantar el teletreball, fer-lo més segur i 
garantir la integritat de les nostres dades. 

Renovació de la  
certificació ISO 27001
Per novè any consecutiu ens hem 
certificat en aquesta norma, que 
garanteix la seguretat dels nostres 
actius d’informació.

Implantació de signatura digital
Hem automatitzat els nostres circuits interns 

i de contractació amb eines de signatura 
digital, optimitzant processos i la nostra 

política de paper zero.

Implantació de  
la telefonia IP

Ens ha permès millorar la 
comunicació interna i afavorir 

el teletreball.

Projecte Correus, 
rejovenint 

 Ciutat Vella

Impulsem iniciatives que facin avançar  
la transició de Barcelona cap a una 

economia sostenible i de proximitat.

30.000 m2
• Incubadora d’empreses
• Oficina d’emprenedoria
• Formació
• Investigació
• Economia digital i verda
• Espais cívics i culturals

• 1.500 llocs de treball generats directament.
• 150 companyies i empreses emergents (startups) s’hi podran instal·lar.
• 2.000-2.500 persones podran utilitzar l’espai diàriament.

Hem redoblat els nostres esforços per 
optimitzar els nostres processos, fer-los més 
sostenibles i dinamitzar els fluxos de treball.

Innovació
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BNEW (Barcelona New Economy Week).  
Un esdeveniment híbrid i molt internacional
BNEW va néixer amb una clara vocació intercontinental i 
posava totes les facilitats per connectar de manera global 
els sectors que comprèn. I això ho va aconseguir gràcies a la 
tecnologia. BNEW disposava d’una plataforma digital molt 
senzilla d’utilitzar que va permetre a tots els visitants inscrits 
seguir en streaming tot el programa de coneixement, així 
com interactuar en directe amb tots els participants i amb els 
prestigiosos speakers que hi van intervenir.

2.000.000 €
d’inversió

140 550Llocs de  
treball directes

Llocs de  
treball indirectes

Empreses de

països111
133.694 27.271

Suggeriments  
de contactes

Trobades visuals

10.861
Assistents

Networking 100 %  
virtual mitjançant IA:

+Info

Vídeos

BNEW: Barcelona  
s’alça com a capital  

de la recuperació 
global davant la  

COVID-19

Innovació + 
Lideratge

• Simultàniament,  
presencialment i en línia

• Plenament alineat amb  
l’Agenda 2030 i els ODS

• 5 esdeveniments connectats entre si:

– Logistics
– Digital Industry
– Real Estate
– ECommerce
– Economic Zone

6 al 9 de 
octubre

Es va celebrar del

• 37 empreses patrocinadores
• Més de 50 acords amb clústers 

sectorials a escala global
• 271 contactes de negoci
• 389 speakers
• 160 hores de contingut
• 52 empreses emergents 

nacionals i estrangeres  
participants

En un any com el 2020, aturar-se no era una opció. 
Hem creat aliances i hem treballat amb esforç perquè 
Barcelona segueixi sent un pol empresarial i industrial 
per al Mediterrani i per a Europa.

“Prop d’11.000 alts directius de més d’un 
centenar de països van veure com Barcelona, 

lluny de l’immobilisme, s’erigia com a escenari 
d’un canvi innovador. La idea ha estat tan 

bona que ja en preparem la segona edició del 
5 al 8 d’octubre de 2021” 

Pere Navarro

.
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Ens comprometem 
amb els Objectius de 
Desenvolupament 
Sostenible

SostenibilitatEstem implicats activament en el compliment  
de vuit ODS prioritaris per a la nostra entitat.

Pere Navarro

“En aquest camí cada vegada som més els que 
éapostem per un full de ruta com és l’Agenda 2030 

per a un futur equitatiu, sòlid i sostenible, on la 
tecnologia serveixi a les persones.”

5. Igualtat de gènere
Vam crear el Consell de la Dona de la Zona 
Franca, una iniciativa pionera en l’àmbit 
industrial, i es va conceptualitzar la Barcelona 
Woman Acceleration Week (BWAW), per lluitar 
per la igualtat en l’àmbit empresarial.

4. Educació de qualitat
Promovem la formació dual entre centres 
educatius i empreses de la nostra àrea 
d’influència.

8. Treball decent i creixement econòmic 
Acollim i dotem d’eines i recursos les empreses emergents perquè 
creixin i evolucionin amb èxit donant oportunitats de futur als 
joves emprenedors.

7. Energia assequible i no contaminant 
Oferim mesures i eines per afavorir l’eficiència 
energètica, reduint l’impacte ambiental a la Zona  
Franca i fomentant l’economia circular.

11. Ciutats i comunitats sostenibles 
Contribuïm a la gestió i organització d’àrees urbanes que 

generin nous negocis i benestar social mentre promovem 
la mobilitat sostenible al polígon.

17. Aliances per assolir objectius 
Unim forces amb entitats públiques i amb 

empreses del nostre entorn que permetin que 
les nostres iniciatives conjuntes prosperin 

econòmicament i socialment.

13. Acció pel clima 
Treballem amb empreses del polígon en 

projectes comuns per produir energia a partir 
de fonts renovables.

9. Indústria, innovació i infraestructura 
Proporcionem serveis a empreses que aporten un valor afegit a 

les seves activitats i impulsem la innovació amb projectes com el 
DFactory Barcelona, el 3D Incubator o el BNEW.

+Info
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Les organitzacions 
canvien gràcies a 
les persones que 
les formen

A la Zona Franca, el nostre equip humà són els nostres fonaments. I ens 
han transmès la seva consciència social i la seva preocupació per les 
principals qüestions ambientals, tal com ens van explicar a través de 
l’enquesta corporativa* sobre la sostenibilitat.

*Enquesta realitzada a l’equip 
humà del Consorci de la 

Zona Franca i del Consorci 
Internacional entre desembre 

de 2019 i gener de 2020.

8. Treball decent i creixement econòmic: 
és l’ODS que l’equip humà veu com a  
prioritari per a la Zona Franca.

• La nostra gent és proactiva, solidària i ambientalment responsable.
• Comparteixen els nostres ODS i els converteixen en els seus propis objectius.
• Ens veuen com una font de creació d’ocupació i d’equiparació de drets.

84% separen els 
seus residus per 
reciclar 76%

98% 96%
compartirien 
cotxe

volen reduir la 
quantitat de 
plàstics a 
 l’entorn

creuen que cal 
millorar les 
polítiques  
de gènere

Preocupats per:

82% 84% 86%El canvi climàtic La pau al món

La sostenibilitat del 
planeta per a les 
generacions futures

ODS 1 “Fi de la pobresa”:
és l’ODS més valorat pels enquestats en l’àmbit personal.

Sostenibilitat
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La iniciativa del Consell de la Dona, que es va constituir el 
passat 25 de setembre, ja ha estat reconeguda pel Pacte 
Mundial de les Nacions Unides, que l’ha inclòs en el seu dossier 
2020 de bones pràctiques en matèria d’igualtat de gènere.

Compromesos amb l’Agenda  
2030 i amb els nostres ODS.

• Visibilitzar la dona en l’àmbit industrial.
• Afavorir la perspectiva de gènere.
• Plena equiparació de drets.

Directives signants del protocol:

Yolanda Menal, Cellnex

Mercè Roigé, Covestro

Gemma F. Nespral, Nissan Ibérica

Carmen Macías, TMB

Íngrid Buera, Mercabarna 

Ana Romero, AMB 

Blanca Sorigué

“Els factors d’èxit de qualsevol professió 
rauen en el lideratge, la comprensió 
del panorama general i la capacitat 

d’anàlisi i de decisió, però mai no han 
de residir en el fet que els professionals 

siguin homes o dones.” El febrer de 2020 vam celebrar una assemblea en què vam reunir dones que 
ocupen llocs de treball a la Zona Franca per impulsar la creació d’un òrgan 
amb la finalitat de tractar els principals objectius de la igualtat de gènere: el 
futur Consell de la Dona de la Zona Franca.

Avancem cap  
a la igualtat  
de gènere

Blanca Sorigué, Zona Franca

Montse Pallarés, COCEMFE

Sostenibilitat
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A la Zona Franca estem 
compromesos amb l’Agenda 
2030 i, concretament, amb 
8 ODS que s’alineen amb 
la nostra estratègia de 
sostenibilitat social, ambiental  
i econòmica.

5. Creació del Consell de la Dona de la 
Zona Franca i estratègia de foment de 

la paritat.

4. Acords per impulsar la formació 
professional dual a les empreses.

8. Creació de l’esdeveniment BNEW per 
reactivar econòmicament Barcelona. 

Acceleració d’empreses emergents per 
crear un teixit productiu més fort.

9. Ampliació del 3D Incubator d’impressió 
3D. Acord amb Correus i l’Ajuntament  
de Barcelona per impulsar un centre 

tecnològic a l’Edifici de Correus.

11. Foment de la mobilitat sostenible a 
la Zona Franca de Barcelona.

7. Pla d’instal·lació de plaques 
fotovoltaiques i aliança amb TMB per 

crear una hidrogenera a la Zona Franca.

13. Impuls de la recollida mancomunada de 
residus a la Zona Franca.

17. Aliança entre empreses per produir 
respiradors de campanya industrialitzables 

per lluitar contra la COVID-19.

Les nostres accions i iniciatives també tenen 
un impacte positiu en altres objectius de 
desenvolupament sostenible de manera indirecta:

Les empreses del 3D Incubator 
comparteixen el mateix 
compromís que nosaltres amb 
l’Agenda 2030. L’estudi que hem 
fet conclou que aquests són els 4 
ODS en què més impacte generen 
les empreses emergents i les 
companyies que s’estan incubant 
a les nostres instal·lacions:

9. Indústria, innovació i 
infraestructura

12. Producció i  
consum responsables

13. Acció pel clima

17. Aliances per  
assolir objectius

Fabrica  
com penses 1. Acords amb entitats socials i 

ONG per erradicar la pobresa.

2. Participació en campanyes de 
recollida d’aliments, roba i altres béns.

3. Adhesió a la Declaració de Luxemburg 
per a la Salut del Treballador.

6. Accions per millorar la qualitat de 
l’aigua subterrània a la Zona Franca.

10. Directriu d’accessibilitat 
universal en accions corporatives.

12. Impuls de l’economia circular en les 
empreses de la Zona Franca.

14. Iniciativa “Microbiome” per 
bioestimular els microbis d’aigües 
subterrànies que combaten la 
contaminació d’organoclorats.

15. Iniciativa “Pensa en Verd” 
d’embelliment i naturalització de  
la Zona Franca.

16. Adopció del sistema ERP (Enterprise 
Resource Planning) per vertebrar els 
processos de gestió de l’entitat.

Sostenibilitat
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La nostra  
activitat

Impulsem econòmicament i socialment l’àrea metropolitana 
 de Barcelona, projectant-la més enllà de les nostres fronteres  
i posicionant-la com a pol estratègic internacional.

Activitat bàsica  
de la Zona Franca

• Àrea industrial
• Zona Franca Duanera

• Projecte DFactory 
Barcelona

Salons i esdeveniments
• Organització d’esdeveniments

Espais  
empresarials fora  
de la zona bàsica  

d’actuació
• Parcs empresarials
• Centres de serveis

Projectes urbans
• Edificis singulars

• Actius per desenvolupar a  
La Marina i Sant Andreu

Barcelona forma 
part del nostre 
ADN i treballem 
per impulsar-la 
econòmicament  
i socialment

118 24 32
Empreses

Empreses

a l’àrea 
industrial

en espais de la  
Zona Franca

a la Zona  
Franca Duanera174

30

Área Zona Franca

Área urbana
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Les empreses de  
l’àrea industrial de  
la Zona Franca 

El setembre de 2020 vam fer una enquesta a través de 
l’empresa GESOP a empreses de la Zona Franca per conèixer-
les més profundament i saber què és el que més valoren de la 
nostra àrea productiva.

Les dades que mostrem aquí procedeixen de l’estudi “Impacte econòmic de 
l’activitat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona”, elaborat per Deloitte amb 

dades de 2018, i que confirma que la Zona Franca de Barcelona és un element 
dinamitzador clau de l’economia de la ciutat i de Catalunya.

Impacte 
econòmic de  
l’activitat de la 
Zona Franca 
Aportació al PIB:

Aportació a l’ocupació:

Les empreses de la Zona Franca destaquen 
l’entorn en el qual està ubicat el polígon, una 
localització que permet proximitat a tres punts 
clau de Barcelona:

Valoració mitjana  
del polígon:

Com són les empreses  
de la Zona Franca:

I les seves plantilles:

Les empreses de la Zona Franca  
estan compromeses amb:

I ho demostren amb  
accions concretes:

• Port
• Aeroport
• Centre de la ciutat

• La nostra promoció de la 
sostenibilitat ambiental

• La innovació tecnològica amb la 
qual assentem els fonaments de 
la indústria 4.0

• 24,7 % tenen aquí la seva seu central
• 28,2 % hi tenen un centre dependent
• 47,1 % hi tenen la seva seu única

• Llocs directius:  18,3% -  12,5%
• 6 de cada 10 tenen entre 35 i 54 anys
• Més del 90 % tenen contracte indefinit
• Formació:

• Igualtat de gènere: 93 %
• Sostenibilitat: 91,8 %
• Innovació tecnològica: 74,1 %
• Economia circular: 62,4 %

• Reduir el volum de residus: 57,6 %
• Reduir el volum d’emissions: 45,9 %
• Adaptar-se al canvi climàtic: 41,2 %
• Prop de la meitat de les empreses han  

implantat un pla d’igualtat de gènere
• Un terç han desenvolupat un protocol de prevenció 

de l’assetjament sexual

– FP:  31,2% -  20,0%

– Universitat:  25,9% -  31,4%

9.112 

2.684

137.322

milions 
d’euros, que 
equivalen a:

milions d’euros  
de retorns fiscals  
a Catalunya

llocs de 
treball:

Empreses amb més impacte econòmic 
(percentatge sobre la despesa total):

Recaptació fiscal:

• 11 % del PIB de la província de Barcelona
• 3,8 % del PIB de Catalunya
• 0,7 % del PIB d’Espanya

• 5 % de la població activa  
de la província de Barcelona

• 3,5 % de la població activa de Catalunya
• 0,6 % de la població activa d’Espanya

• Automoció: 63 %
• Indústria química: 20 %
• Logística: 4 %

94,1%

61,2%

El compromís del CZFB transcendeix 
més enllà del nostre propòsit i arriba 
com una realitat tangible i pràctica 
a les nostres empreses, que valoren 
especialment:

7,1

Una ubicació excel·lent:  
porta d’entrada a la Unió Europea

(més del 60 %  
li donen un notable)

doneshomes

• Personal administratiu:   13,8% -  34,4%

Responsabilitat 
social

Reduir el  
consum energètic

73,9% 26,1%

La nostra  
activitat
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L9 Sud

L10 SudSeu central Consorci / 3D lncubator Central Ecoenergies

Zona Franca Duanera: Sector C Ecoparc 

Zona Franca Duanera: Magatzems Álvarez de la Campa Hub alimentari Mercabarna

Dfactory 4.0 Centre Servei Zona Franca ZEPI 

Edifici BP / Punt Incorpora Edifici Industrial Dolors Aleu 

Serveis de manteniment, 
vigilància, gestió 
mancomunada de residus  
i fibra òptica

Accés a rondes

Estació Can Tunis

Port de Barcelona

Aeroport de Barcelona

Futura L2

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Futura L10

Carril bici

Parades de bus

Línies TMB 21, 23, 37, 109, 110, V3

Línia Nitibus N1

Línia ZAL-BCN 88

Línia ZAL-PRAT PR4

www.tmb.cat  

Zona Franca  
de Barcelona



La Zona Franca  
essencial

• Un conjunt industrial modern, innovador i referent 
a Europa.

• La seva ubicació privilegiada li permet funcionar 
com a nexe d’unió entre la Unió Europea i el nord 
d’Àfrica i Iberoamèrica.

• Les seves infraestructures de transport i 
comunicació d’última generació permeten fer-hi tot 
tipus de connexions internacionals.

• Més de 40 multinacionals instal·lades

• 96,3 % de la superfície arrendada

• Distribució per macrosectors 

• Una àrea accessible i amb serveis

Àrea industrial  
de la Zona Franca

– Seguretat en zones comunes entre Guàrdia  
Civil i patrulles privades, 24 hores els 365 dies a l’any

– Sistema de seguretat intel·ligent de control  
d’accessos

 – Sistema de gestió de la seguretat de la informació 
ISO/IEC 27001:2013 que comprèn:

– Primera àrea industrial espanyola a implantar  
un servei de cardioprotecció públic, amb 
diversos DEA distribuïts per tot el polígon

– 6 línies d’autobusos diürns i una d’autobús 
nocturn

– L9 i L10 de metro

• Manteniment de les xarxes

• Desenvolupament d’aplicacions

• Atenció a usuaris

• Actiu estratègic i representatiu de la Zona Franca

• Àrea logística privilegiada, perfectament ubicada 
per al comerç amb tercers països de la UE

Zona Franca  
Duanera

42%

18

30%

12.265 m2

28%

3,6 mill. m2 de superfície 
comercialitzable

4,7 mill. m2 de superfície 
bruta

empreses 
industrials

contractes 
d’arrendament 
signats el 2020

empreses 
logístiques

de superfície 
contractada

Increment de

empreses  
de serveis

• Una àrea industrial i sostenible

– La Zona Franca disposa de les  
certificacions europees ambientals.

– El polígon es rega i es neteja amb aigua freàtica.

– Disposa de 112.000 m2 de zones verdes amb 
gairebé 5.000 arbres.

+Info
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El Pla

Edifici industrial 252

La Ferreria

Edifici BP

• 5.780.000 m2 de sòl promogut

• 3.926.000 m2 de sòl en projecte

• La Zona Franca ha promogut més de 9.700.000 m2 
de sòl industrial en diverses àrees de Catalunya:

• Polígon industrial de Constantí

• Parc Tecnològic del Vallès

• Polígon industrial de Bellpuig

• Polígon industrial del Pla de Santa María

Parcs 
empresarials
Ubicacions privilegiades 

Viure i treballar a la gran Barcelona

Projectes urbans

• 564.500 m2 en nous desenvolupaments urbanístics

• 5 edificis per a l’economia productiva i R+D

Crea-TIC

Nexus II

Eureka

Media-TIC

Nexus I

Barri de la Marina

Barri de Sant Andreu City de Mollet

• 3 barris que renoven  
el teixit urbà

Un any complex
El 2020 ha estat un any de restriccions que ha dificultat 
que continuem amb els nostres esdeveniments 
presencials. Però tenim la mirada posada en el futur 

Creació i organització d’esdeveniments 
propis amb impacte sectorial 
internacional

Experta coordinació de salons 
professionals per a públic 
professional i visitant

Posicionament de Barcelona  
com a centre neuràlgic econòmic

Àmplia oferta de disseny i gestió 
de fires sectorials per potenciar 
la xarxa empresarial, logística i 
immobiliària

Profund coneixement del sector 
firal específic i líders a Espanya  
i el Mediterrani

• Barcelona New Economy Week.
• Saló Internacional de la Logística.
• eDelivery Barcelona Expo & Congress.
• Saló Internacional Barcelona Meeting Point.

EsdevenimentsCentres de serveis

5.780.000 m2Polígons  
acabats i a ple 
rendiment

3.926.000 m2Polígons  
en procés de 
planificació

i confiem que, aviat, puguem seguir contribuint a la 
promoció internacional de Barcelona, Catalunya i 
Espanya amb els nostres salons BMP, SIL , eDelivery i 
BNEW, líders en el sector immobiliari i logístic.

Una tasca en la qual 
fa més de 20 anys que 
estem implicats i en 
què som professionals 
líders gràcies a la nostra 
completa integració en 
el teixit empresarial, 
immobiliari i logístic.

La Zona Franca  
essencial
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Exercici  
financer

I. Immobilitzat intangible  71.603

2. Concessions
5. Aplicacions informàtiques
6. Drets de traspàs

5.930
56
65.617

II. Immobilitzat material 12.692

1. Terrenys i construccions
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 

9.531
3.161

III. Inversions immobiliàries 274.608

1. Terrenys
2. Construccions 

107.960
166.648

IV. Inversions d’empreses del grup  
i associades a llarg termini 6.545

1. Instruments de patrimoni 6.545

V. Inversions financeres a llarg termini 6.103

1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
5. Altres actius financers

390
1.721
3.992

A-1 Fons propis 

I. Fons propis acumulats
   1. Fons propis acumulats a l’inici de l’exercici 452.314

   VII. Excedent de l’exercici 35.939

A-2 Ajustos per canvi de valor -22

II. Operacions de cobertura -22

A-3 Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.323

II. Existències 155.258

2. Comercials
4. Obres en curs

0
155.258

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 7.296

1. Clients per vendes i prestacions de serveis
2. Clients, empreses del grup i associades
3. Deutors diversos
4. Personal
5. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

6.498
0
794
4
0

IV. Periodificacions a curt termini 20

V. Inversions financeres a curt termini 221

1. Valors representatius del deute
2. Crèdits a empreses
5. Altres actius financers

0
0
221

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 43.387

1. Tresoreria i altres actius líquids 43.387

4. Altres previsions 0

II. Deutes a llarg termini 32.087

2. Deutes amb entitats de crèdit
4. Derivats
5. Altres passius financers

11.677
443
19.967

V. Periodificacions a llarg termini 36.456

II. Deutes amb empreses del grup i associats 0

III. Deutes a curt termini 7.018

2. Deutes amb entitats de crèdit
5. Altres passius financers

3.958
3.060

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 10.618

1. Proveïdors
2. Proveïdors empreses del grup i associades
3. Creditors diversos
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques

5
69
8.256
1.164
1.124

Actiu Passiu

A—ACTIU NO CORRENT A—PATRIMONI NET

B—ACTIU CORRENT

B—PATRIMONI NO CORRENT

C—PATRIMONI CORRENT

Balanç de situació el 31 de desembre de 2020

TOTAL  A + B 577.733

TOTAL  A + B + C 577.733

491.554

68.543

17.636

(en milers d’euros)

A l’efecte de l’obligació establerta per l’art. 35.6 del Codi de Comerç i als efectes derivats 
de l’aplicació del principi d’uniformitat  i del requisit de comparabilitat, els comptes 
anuals corresponents a l’exercici estudiat es consideren comptes anuals inicials, per la 
qual cosa no és obligatori reflectir xifres comparatives. No obstant això, tal com estableix 
la Disposició transitòria quarta del Reial Decret 1514/2007, s’inclou el balanç  i el compte 
de pèrdues i guanys corresponents a l’exercici anterior, aprovats pel corresponent Ple de 
l’Entitat. Aquests estats financers van ser elaborats conforme a les normes establertes al 
Reial Decret 1643/1990, 20 de novembre-PGC 1990.

I. Immobilitzat intangible  75.948

2. Concessions
5. Aplicacions informàtiques
6. Drets de traspàs

6.096
107
69.745

II. Immobilitzat material 13.528

1. Terrenys i construccions
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 

10.008
3.520

III. Inversions immobiliàries 272.367

1. Terrenys
2. Construccions 

108.775
163.592

IV. Inversions d’empreses del grup  
i associades a llarg termini 6.525

1. Instruments de patrimoni 6.525

V. Inversions financeres a llarg termini 3.752

1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
5. Altres actius financers

443
1.390
1.919

A-1 Fons propis 

I. Fons propis acumulats
   1. Fons propis acumulats a l’inici de l’exercici 438.158

   VII. Excedent de l’exercici 14.156

A-2 Ajustos per canvi de valor -88

II. Operacions de cobertura -88

A-3 Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.566

II. Existències 138.202

2. Comercials
4. Obres en curs

0
138.202

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.039

1. Clients per vendes i prestacions de serveis
2. Clients, empreses del grup i associades
3. Deutors diversos
4. Personal
5. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

1.663
0
1.362
14
0

IV. Periodificacions a curt termini 46

V. Inversions financeres a curt termini 934

1. Valors representatius del deute
2. Crèdits a empreses
5. Altres actius financers

0
489
445

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 49.257

1. Tresoreria i altres actius líquids 49.257

4. Altres previsions 0

II. Deutes a llarg termini 44.463

2. Deutes amb entitats de crèdit
4. Derivats
5. Altres passius financers

19.118
855
24.490

V. Periodificacions a llarg termini 39.468

II. Deutes amb empreses del grup i associats 0

III. Deutes a curt termini 7.297

2. Deutes amb entitats de crèdit
5. Altres passius financers

5.238
2.059

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 16.578

1. Proveïdors
2. Proveïdors empreses del grup i associades
3. Creditors diversos
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques

5
500
13.605
1.716
752

Actiu Passiu

A—ACTIVO NO CORRIENTE A—PATRIMONIO NETO

B—ACTIU CORRENT

B—PATRIMONI NO CORRENT

C—PATRIMONI CORRENT

Balanç de situació el 31 de desembre de 2019

TOTAL  A + B 563.598

TOTAL  A + B + C 563.598

455.792

83.931

23.875

(en milers d’euros)

A l’efecte de l’obligació establerta per l’art. 35.6 del Codi de Comerç i als efectes derivats 
de l’aplicació del principi d’uniformitat  i del requisit de comparabilitat, els comptes 
anuals corresponents a l’exercici estudiat es consideren comptes anuals inicials, per la 
qual cosa no és obligatori reflectir xifres comparatives. No obstant això, tal com estableix 
la Disposició transitòria quarta del Reial Decret 1514/2007, s’inclou el balanç  i el compte 
de pèrdues i guanys corresponents a l’exercici anterior, aprovats pel corresponent Ple de 
l’Entitat. Aquests estats financers van ser elaborats conforme a les normes establertes al 
Reial Decret 1643/1990, 20 de novembre-PGC 1990.
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Exercici  
financer

A—OPERACIONS CONTINUADES

Compte de pèrdues i guanys corresponent a  
l’exercici anual  finalitzat el 31 de desembre de 2020 (en milers d’euros)

1. Imports nets de la xifra de negocis 69.365

a. Vendes
b. Prestacions de serveis 

69.308
57

3. Variacio d´existencies  
de prod.acabats i en curs 11.361

4. Aprovisionament -22.010

a. Consum de mercaderies
b. Treballs realitzats per altres empreses
c. Deteriorament de mercaderies, matèries primeres  

i altres matèries consumibles

-8.355
-10.997
-2.658

5. Altres ingressos d’explotació 7.774

1. Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 7.774

6. Despeses de personal -8.229

a. Sous, salaris i assimilats
b. Càrregues socials
c. Provisions

-6.395
-1.834
0

7. Altres despeses d’explotació -23.159

a. Serveis exteriors
b. Tributs
c. Pèrdues, deteriorament, variació  

de prov. per operac. comerc.

-15.839
-7.217
-103

8. Amortització de l’immobilitzat -17.906

9.  Imputació subvencions  
immobilitzat no financer i altres 426

11. Deteriorament i resultat per  
alienacions de l’immobilitzat 18.976

a. Deteriorament i pèrdues
b.Resultats per alienacions i altres 

0
18.976

13. Altres resultats 0

A l’efecte de l’obligació establerta per l’art. 35.6 del Codi de Comerç i als efectes derivats 
de l’aplicació del principi d’uniformitat  i del requisit de comparabilitat, els comptes 
anuals corresponents a l’exercici estudiat es consideren comptes anuals inicials, per la 
qual cosa no és obligatori reflectir xifres comparatives. No obstant això, tal com estableix 
la Disposició transitòria quarta del Reial Decret 1514/2007, s’inclou el balanç  i el compte 
de pèrdues i guanys corresponents a l’exercici anterior, aprovats pel corresponent Ple de 
l’Entitat. Aquests estats financers van ser elaborats conforme a les normes establertes al 
Reial Decret 1643/1990, 20 de novembre-PGC 1990.

A-1 Resultat d’explotació 36.598

14. Ingressos financers 160

a. De participacions en instruments de patrimoni

   a) En tercers

b. De valors negociables i altres instruments financers

   a) De tercers

c. Deteriorament i Venda de instruments financers

24

115
21

15. Despeses financeres -819

b. Per deute amb tercers -702

16. Variació de valor raonable  
en instruments financers 

   b) Per deutes amb tercers -117

A-2 Resultat financer -659

A-3 Resultat abans d’impostos 35.939

A-4 Resultat de l’exercici procedent  
operacions continuades 35.939

A-5 Resultat de l’exercici  35.939

Exercici 2019 Exercici 2020 Exercici 2019/2020

Ingressos nets xifra de negocis 55.512 69.365 24,95%

Excedent net de l’exercici 14.156 35.939 153,88%

Patrimoni net 452.314 488.253 7,95%

Flux de caixa operacions corrents2 -11.261 -5.870 -47,87%

Excedent net de l’exercici / fons propis 3,13% 7,36% N/A

1. Imports nets de la xifra de negocis 55.512

a. Vendes
b. Prestacions de serveis 

55.453
59

3. Variacio d´existencies  
de prod.acabats i en curs 21.482

4. Aprovisionament -20.182

a. Consum de mercaderies
b. Treballs realitzats per altres empreses
c. Deteriorament de mercaderies, matèries primeres  

i altres matèries consumibles

-723
-20.973
1.514

5. Altres ingressos d’explotació 7.269

1. Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 7.269

6. Despeses de personal -8.443

a. Sous, salaris i assimilats
b. Càrregues socials
c. Provisions

-6.865
-1.578
0

7. Altres despeses d’explotació -23.967

a. Serveis exteriors
b. Tributs
c. Pèrdues, deteriorament, variació  

de prov. per operac. comerc.

-15.582
-8.026
-359

8. Amortització de l’immobilitzat -17.086

9.  Imputació subvencions  
immobilitzat no financer i altres 402

11. Deteriorament i resultat per  
alienacions de l’immobilitzat 0

a. Deteriorament i pèrdues
b.Resultats per alienacions i altres 

0
0

13. Altres resultats 0

A—OPERACIONS CONTINUADES

Compte de pèrdues i guanys corresponent a  
l’exercici anual  finalitzat el 31 de desembre 2019 (en milers d’euros)

A l’efecte de l’obligació establerta per l’art. 35.6 del Codi de Comerç i als efectes derivats 
de l’aplicació del principi d’uniformitat  i del requisit de comparabilitat, els comptes 
anuals corresponents a l’exercici estudiat es consideren comptes anuals inicials, per la 
qual cosa no és obligatori reflectir xifres comparatives. No obstant això, tal com estableix 
la Disposició transitòria quarta del Reial Decret 1514/2007, s’inclou el balanç  i el compte 
de pèrdues i guanys corresponents a l’exercici anterior, aprovats pel corresponent Ple de 
l’Entitat. Aquests estats financers van ser elaborats conforme a les normes establertes al 
Reial Decret 1643/1990, 20 de novembre-PGC 1990.

A-1 Resultat d’explotació 14.987

14. Ingressos financers 295

a. De participacions en instruments de patrimoni

   a) En tercers

b. De valors negociables i altres instruments financers

   a) De tercers

c. Deteriorament i Venda de instruments financers

0

100
195

15. Despeses financeres -1.126

b. Per deute amb tercers -967

16. Variació de valor raonable  
en instruments financers 

   b) Per deutes amb tercers -159

A-2 Resultat financer -831

A-3 Resultat abans d’impostos 14.156

A-4 Resultat de l’exercici procedent  
operacions continuades 14.156

A-5 Resultat de l’exercici  14.156

Evolució principals magnituds1

1. Xifres econòmiques expressades en milers d’euros. 
2.  Xifres econòmiques sense tenir en compte el deute financer 
ni compromisos futurs.

Amb l’aplicació del Nou Pla Comptable, els conceptes dels ingressos d’explotació han canviat.  
S’han intentat adaptar als nous conceptes d’import net de la xifra de negocis.

Resum dels principals indicadors de gestió del període 2017-20201

Ingressos nets xifra  
de negocis

Excedent net  
de l’exercici

Patrimoni net
Excedent net de  
l’exercici / fons propis

2017 49.669 31.695 412.552 7,68%

2018 52.129 25.606 438.158 5,84%

2019 55.512 14.156 455.792 3,11%

2020 69.365 35.939 491.554 7,31%

1. Xifres econòmiques expressades en milers d’euros Amb l’aplicació del Nou Pla Comptable, els conceptes dels ingressos d’explotació han canviat.  
S’han intentat adaptar als nous conceptes d’import net de la xifra de negocis.
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NEXUS I
5FE S.L.

ACE ASESORES INMOBILIARIOS 
B.S.C. 

CSUC

FUNDACIÓ I2CAT

INSTITUT D’ESTUDIS ESPACIALS CAT. (IEEC)

SOLUCIONES NETQUEST, S.A.

U.P.C. NET

NEXUS II
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER

EASY TECH

KYC INNOENERGY

MACAYA CONSULTING

NOSTRUM DISCOVERY

SAPTOOLS

SOCIOHABITAT

UPC

EL PLA
AJUNTAMENT DE SANT FELIU

ÁNGEL MANUEL OLIVERA

ARESTANT, S.A.

BOIRON

EUROTROD

EUROTROD IBERIA SIQ ESLOVENIA

DOSAES SHOP

GRUPO MAS

GRUP MAS CONSTRUCTORS

IMS HYDRO, S.L.U.

JULIAN GUMA, S.L. (RESTAURANTE JULIANS)

LIMA CORPORATE

NORELEM IBÉRICA

PIMEC

PROFINSA

PYXIS SOLUTION 

LA FERRERIA
BANC SABADELL

CORREOS

EL RACÓ DE LA FERRERIA

GLOBAL ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS

KAESER COMPRESORES, S.L.

LEZABAL, S.L.

POVAL TRANS

POWER ELECTRONIC (1 y 2)

SEÑALIZACIONES VILLAR

TELEMEDICAL SALUD, S.L.

TRAZOS Y TENDENCIAS 

DOLORS ALEU
CCIC

JOSÉ MESTRE CARCERENY

JOSEP MOR, S.L.

NOROMAS

CREATIC
WEBHELP

MEDIA TIC
ARGHOS

BARCELONA ACTIVA - CIBERNARIUM

BARCELONA ACTIVA - PUNTO DE  
ATENCIÓN A LA EMPRESA

BARCELONA ACTIVA - START UPS  
E INCUBADORAS

CURSOS INTENSIVOS MIR ASTURIAS

DELOITTE

FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD 
CAPITAL

RMIT

SELLBYTEL WEBHELP

SOFTONIC

THOUGHTWORKS

BP
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

ASSOC. AMPUTATS ST. JORDI

ASSOC. CAT. DE VICT, TERR.

COCEMFE

NATURA I SALUT

SERCOL (RESTAURANTE LA ZONA)

QUIRÓN PREVENCIÓN

EUREKA
FUNDACIÓ PARC DE RECERCA DE LA UAB

ZEPI
AGUNSA EUROPA

ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

BARCELONA REGIONAL

EL KESITO

EUROCOMBI 2003, S.A.

INTERMODAL TRASPORTI

LAST MILE COURIER

LGC BADALONA TRANSPORTES

LOGIC PORT

OESIA NETWORKS

SEND URGENTES DEL VALLÉS

SILE CUSTOMS BROKERS

TRANSPORTES LOGÍSTICOS BALANTA

TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA 

VUELING

WILHELMSEN

WILO IBÉRICA

SELECTANCE AREA, S.L.

SIQ ESLOVENIA

SPECIAL & HEAVY TRANSPORTS

TRANSPORTES Y LOGÍSTICA A. PÉREZ 
COLMENERO

ZERTIA TELECOMUNICACIONS

Empreses 
clients
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Polígon de la Zona Franca Zona Franca Duanera

Empreses 
clients

AB BARCELONA

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

AKZO NOBEL CAR REFINISHES

AMAZON ROAD TRANSPORT SPAIN

ANFETRANS

APA PROCESSING

ARCELORMITTAL CASISA

AUTOCARES MOLIST

AUTOESCUELA ZONA FRANCA

AUTOMOCIÓN 2000

BASF ESPAÑOLA

BERGE

CAILÀ & PARÉS

CATALANA DEL BUTANO

CCIC

CENTRE DE TRIATGE DE BARCELONA

CESPA

CESPA GR

CILSA

CIMALSA

CITESA

CONSUM C COOPV

COPLOSA

CORPORACION INMOBILIARIA IBERICA

COVESTRO

CREA IMPRESIONES DE CATALUNYA

CROMOGENIA UNITS

CROMOGENIA UNITS / SIDASA ENGINEERING

DEPOT ZONA FRANCA

DISET

DISTRICENTER

DUSCHOLUX IBERICA

ECOBENZ AUTOESTACION

ELIS MANOMATICS

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

ERSHIP, S.A.

ESTACIÓ SERVEI CARRER 3

FEDERAL MOGUL FRICTION PRODUCTS BARCELONA

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS

FRESAL

FRIGORIFICOS COLLBATALLE

FUNDACIÓ PRIVADA DAU

GARCIMAR

GAS BARCELONA

GEP PORT BARCELONA LOGISTICS

GESTAMP ESMAR

GESTIO DE RESIDUS

GRUAS JJ

GUT METAL

HANSON HISPANIA

HERMANOS FERNANDEZ LOPEZ

HERMES LOGISTICA ACCIONA

IBERCONDAL ADUANAS PUJOL RUBIO

IBERSTORAGE

INDICE

INICIATIVAS LOGÍSTICAS

INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS SPAIN

INOXCENTER

IVECO AUTO DISTRIBUCIÓN

JSV LOGISTIC

KAMPINAS CALIDAD PASCUAL

KOP LOGISTIC JARDINOVA

KVERNELAND GROUP IBERICA

LAFARGE ARIDOS Y HORMIGONES

LOGISTICS ADVISORS

MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA

MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES

MARFINA IMMOBLES

MARINA BCN DISTRIBUCIONES

MARITIMA DE CONTROL DE CONTAINERS

MOLENBERGNATIE ESPAÑA

MUTUA UNIVERSAL

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

NEUMATICOS SOLEDAD

NEX CONTINENTAL HOLDING, S.L.U.

NIPPON GASES ESPAÑA

NISSAN MOTOR IBERICA

PALMATRANS

PETRONIEVES

PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE 
RECAMBIO

PROMOTORA MEDITERRANEA 2 PROMSA

QUALITY ESPRESSO

QUIMIDROGA

RECICLATGE VERD

RECOMAR

REM TRANSPORTS

RENAULT TRUCKS CENTER

SA DISTRIBUIDORA DE EDICIONES

SACEXPRESS

SAICA NATUR

SANZENT

SCHENKER LOGITICS

SEAT

SERRA SOLDADURA

SERTRANS CATALUNYA

SERVICIOS LOGISTICOS DEL PRAT

TALLERES AUTOLICA

TASMAR

TCS TRANS

TECNOTRANS BONFIGLIOLI

TEJIDOS SIVILA

THYSSENKRUPP STAINLESS IBERICA

TRANSPORTES INTERNACIONALES INTERTIR

TRANSPORTES Y NAVEGACION RAMIREZ HNOS

TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA

TRATAMIENTOS Y ACABADOS POR 
CATAFORESIS

TURCO ESPAÑOLA

VAPORES SUARDIAZ MEDITERRANEO

VEINSUR

VIDRIERIA ROVIRA

VIORVI

WANNER TECHNICAL INSULATION

WT GRUPESA LOGISTICA

ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO

ADUATOP

BARCELONA INTERNACIONAL TERMINAL,  S.A.

BARCELONA INTERN. OF PROVISIONS, S.L.

BB Y R CONSULTORES, S.A.

BIOMET IBÉRICA, S.L.

CARGO FLORES, S.A.

CARGOJET, S.A.

CELMAR ALMACÉN, S.L.

COPRODIM, S.L.

DINAMIC TAYLER, S.L.

FORWARDING FORBES AIR & SEA, S.L.

FROM-TO, S.L.

GÓKBORA TTES. INTERNACIONAL, S.L.

GRUPO OSCANOA, S.L.

ILLAEXPORT, S.A.

LANDTRANS, S.A.

MACBA ( FUNDACIÓ + CONSORCI )

METALES Y ROCAS BARCELONA 2011

MOROCO 2009, S.L.

MULTITRANSPORTS LOGÍSTICS S.L.

PARLAMENT CATALUNYA

PECES CONSULTORA

RAMÍREZ DOLZ BARCELONA, S.L.

RESTAURANTE ADUANA. FULE ZHOU

RESTAURANTE ZORAYA,  AGP ARDID, S.L.

SANER TRANSPORTES INTERNACIONALES

TRANSPORTES J. MORILLA E HIJOS S.L.

TRANSPORTES RIVERO, SL

TRANSTEUS, S.L.

TTES. RICARDO MARTÍNEZ

TTES. S. Y D. ARIAS S.L.

VEIRAT COVER-TRANS, S.L
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CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA
Av. del Parc Logístic, 2-10 
Àrea industrial de la Zona Franca 
08040 Barcelona 
Tel. 00 34 93 263 81 11 
www.zfbarcelona.es 
czfb@zfbarcelona.es

CONSORCI ZF INTERNACIONAL, SAU
Av. del Parc Logístic, 2-10 
Àrea industrial de la Zona Franca 
08040 Barcelona 
Tel. 00 34 93 263 81 50 
www.czfi.es

BNEW – Barcelona New Economy Week
www.bnewbarcelona.com 
info@bnewbarcelona.com

SIL - FIRA INTERNACIONAL DE LA LOGÍSTICA, TRANSPORT, INTRALOGÍSTICA I SUPPLY CHAIN
www.silbcn.com 
sil@zfbarcelona.es

BMP - FIRA INTERNACIONAL DEL REAL ESTATE BARCELONA MEETING POINT
www.bmpsa.com 
bmp@zfbarcelona.es

EDELIVERY BARCELONA EXPO & CONGRESS – FIRA INTERNACIONAL DE L’ENTREGA  
I L’ÚLTIMA MILLA EN L’ECOMMERCE
www.edeliverybarcelona.com 
info@edeliverybarcelona.com

3D INCUBATOR – PRIMERA INCUBADORA EUROPEA D’IMPRESSIÓ 3D 
www.incubator3d.org 
info@incubator3d.org

DFACTORY BARCELONA 
www.dfactorybcn.org 
info@dfactorybcn.org

EDICIÓ I DISSENY GRÀFIC
Prodigioso Volcán 
www.prodigiosovolcan.com

FOTOGRAFIES
Ajuntament de Barcelona 
Arxiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona 
Institut Cartogràfic de Catalunya 
www.shutterstock.com

DIPÒSIT LEGAL 
B.16533-1995
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