
les oportunitats
On neixen

2021



El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) vol expressar 
el seu agraïment a totes les persones que des de les institucions, 
associacions, empreses i sectors professionals han estat parts 
interessades del nostre esdevenir aquest 2021. Totes aquestes 
han aportat el seu particular gra de sorra per fer d'aquest un 
any excepcional, marcat per la innovació i adreçat al fet que 
les noves generacions tinguin un futur socialment més just i 

mediambientalment més respectuós.



4 5

Créixer

Amb esperit innovador, la Zona Franca de Barcelona ha 

engendrat noves iniciatives per al creixement sostenible, 

el foment de la competitivitat del nostre teixit industrial i 

l'impuls de l'economia 4.0. 

diferent

DFactory Barcelona, 
aliances per 
desenvolupar la 
iniciativa del CZFB per 
a la indústria 4.0

BNEW estableix el 
seu prestigi com a 
esdeveniment innovador 
i BWAW erigeix la igualtat 
de gènere com a objectiu 
corporatiu

Mobilitat Urbana, 
aliances en el nostre 
entorn productiu

Sostenibilitat 
Energètica, aliances 
per a la seva 
materialització

Formació Professional 
Dual, aliances per al 
seu foment en l'àrea 
industrial i logística

Digitalització de 
processos per 
actualitzar l'eficiència 
del CZFB

Fites 2021
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Ser humà, 
ser sostenible
La humanitat ha d'emprendre els reptes de 
sostenibilitat que propugna l'Agenda 2030 per 
assegurar la vida de les noves generacions. És 
temps d'emergència climàtica i revolució ener-
gètica en un entorn amb gran fragilitat mediam-
biental. Creiem fermament que el creixement 
s'ha de compassar a la brúixola dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible de les Nacions 
Unides per garantir el benestar planetari.  

La tecnologia aporta 
noves perspectives
L'avenç vertiginós de la ciència i la tecnologia 
aporta noves perspectives que aniran cristal·lit-
zant en canvis de la civilització. La robòtica, la in-
tel·ligència artificial, el 5G, la computació quànti-
ca, entre altres moltes disciplines, plantegen un 
món inèdit que els nadius digitals estan cridats a 
portar més enllà. Hi haurà noves formes de pro-
duir, de viure i de formar-se. La nostra entitat vol 
contribuir a aquest nou horitzó perquè la tecno-
logia també sigui una palanca de solidaritat. 

Aliances per a un 
ecosistema eficaç
La genètica del CZFB es caracteritza per la plu-
ralitat i la cerca d'aliances que assegurin resul-
tats i un ecosistema de màxima eficàcia. L'any 
2021 ha estat pròdig en acords estratègics 
amb altres entitats que convertiran la Zona 
Franca de Barcelona en un laboratori urbà de 
noves oportunitats de creixement. 
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Cartes

Barcelona és un exemple clar de compromís social i mediambiental 
sobre com les ciutats afronten els reptes globals. Al costat d'altres 
àrees metropolitanes del món, treballem en xarxa enfront de l'emer-
gència mediambiental, i d'aquesta manera superem les nostres limi-
tacions com a administració local.  

La pandèmia provocada per la Covid-19 ha reforçat la importància 
d'implementar un disseny urbà sostenible. Barcelona aposta per la 
reducció d'emissions, per un nou creixement urbà, amb la sosteni-
bilitat com a principi ineludible, i per teixir aliances amb altres ac-
tors. aquest és el cas del Consorci de la Zona Franca de Barcelona 
(CZFB): Aquest 2021 la Zona Franca s'ha consolidat com la gran pla-
taforma de l'àrea metropolitana de Barcelona generadora de noves 
oportunitats, una àrea clau en què la ciutat pot projectar, analitzar i 
experimentar nous models de producció, mobilitat i economia 4.0 a 
escala i temps real.  

La Zona Franca ha mostrat valentia en emprendre nous models 
productius com ara el centre d'alta tecnologia 3DIncubator, el hub 
DFactory de tecnologies 4.0 o facilitant l'ampliació de Mercabarna. 
També ha afrontat el repte mediambiental i energètic participant en 
el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econò-
mica (PERTE) del vehicle elèctric i connectat, promovent plaques 
fotovoltaiques als sostres industrials, ampliant la xarxa de carril bici 
o contribuint, juntament amb TMB, a construir la primera estació de 
servei d'hidrogen verd per al transport en el nostre país.  

No hi ha dubte que poques ciutats al món disposen d'espais públics 
tan destacats com la Zona Franca de Barcelona, que es puguin utilit-
zar com a laboratori urbà de nous usos productius i, en conseqüèn-
cia, de noves professions emergents.  

Com a presidenta del ple del Consorci de la Zona Franca de Barcelo-
na i alcaldessa de la ciutat, és una satisfacció veure la culminació tan 
brillant del DFactory com a hub industrial 4.0 i captador de talent i 
de noves ocupacions, la consolidació de la Barcelona New Economy 
Week (BNEW) i el compromís per la igualtat de gènere de les jorna-
des Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW). Aquestes inicia-
tives i molts altres projectes mostren la importància del Consorci de 
la Zona Franca per dur a terme una acció climàtica i productiva amb 
una veritable mirada social.  

“La Zona Franca 

es consolida com la 

gran plataforma de 

l'àrea metropolitana 

de Barcelona 

generadora de noves 

oportunitats”

Ada Colau Ballano  
Alcaldessa de Barcelona 

Presidenta del ple del CZFB  
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Cartes

El món està en plena transformació i Barcelona té el repte i l'oportunitat de consolidar-se com a 
referent mundial d'aquesta nova realitat. Des del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) 
assumim aquest repte dins del nostre propi ADN. Som un agent transformador. Tenim la voluntat 
d'obrir camí i generar noves oportunitats per a aquest món que es dibuixa i 2021 ha estat un exer-
cici clar d'impuls en aquesta direcció. Aquest any hem iniciat l'activitat de DFactory Barcelona, un 
nou pol per a la indústria 4.0 al sud d'Europa, un projecte innovador i pioner en el nostre país, que 
atraurà inversions i projectes vinculats a la indústria digital. Amb aquest mateix esperit d'obrir camí 
en activitats clau, hem contribuït a promoure la primera estació de servei d'hidrogen verd d'ús pú-
blic d'Espanya, juntament amb TMB. També hem participat en el Projecte Estratègic per a la Recu-
peració i Transformació Econòmica (PERTE) del vehicle elèctric connectat i mantenim una aposta 
clara amb la innovació a través del 3D Incubator.  

2021 també ha estat un any de compromís clar amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) i l'Agenda 2030. La lluita per la igualtat de gènere és en aquest sentit un objectiu estratègic. 
Després de llançar el Consell de la Dona, en el qual ja vam comptar amb la participació d'una quin-
zena d'empreses de l'àmbit industrial, el CZFB ha llançat enguany la primera edició de la Barcelona 
Woman Acceleration Week (BWAW) amb el propòsit clar de contribuir a l'avanç de la igualtat, con-
vençuts que hem d'aprofitar la meitat del talent de les nostres societats.  BWAW segueix l'estela de 

Pere Navarro  
Delegat Especial de l'Estat

en el CZFB

“El món viu moments 

d'incertesa, però el CZFB 

està més fort que mai, amb 

la determinació i la capacitat 

de contribuir a la generació de 

noves empreses innovadores, 

així com a la creació de nous 

llocs de treball de qualitat"

l'altra gran iniciativa en esdeveniments com ara la posada en marxa, des del CZFB, de la Barcelona 
New Economy Week (BNEW), que el 2021 ha celebrat una nova edició d'èxit i ampliada, i que ha 
tornat a situar Barcelona com a capital mundial de la nova economia.  

El balanç d'aquest exercici és, per tant, molt positiu. Seguim avançant com a motor transformador, 
compromesos amb la digitalització i la innovació i segurs que unint esforços podem contribuir a 
construir una societat més justa.  

El món viu moments d'incertesa, però el CZFB està més fort que mai, amb la determinació i la capa-
citat de contribuir a la generació de noves empreses innovadores, així com a la creació de nous llocs 
de treball de qualitat, i amb aquest mandat seguirem treballant.   
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Donant valor a Barcelona 

Principals eixos 
d'actuació del 
CZFB

La sostenibilitat és la 
nostra estratègia

L'Agenda 2030 marca 
estratègicament la nos-
tra activitat en orientar 
els compromisos que 
hem d'assolir quant a 
l'entorn social, mediam-
biental i econòmic.

Contribuïm a la 
projecció de Barcelona 

Volem que els agents 
econòmics internacionals 
descobreixin l'actiu es-
tratègic global que ofe-
reix la nostra regió me-
tropolitana.

Construïm aliances per 
al progrés 

Comptem amb una xarxa 
sòlida d'agents públics i 
privats, i establim aliances 
amb les principals entitats 
socials del nostre entorn.

Des de 1916 
anticipant el futur 

Més d'un segle sent un 
agent actiu que dinamitza 
el talent i la innovació. Ens 
basem en aquesta expe-
riència evolutiva per saltar 
cap a la indústria 4.0.

Defensem un entorn de 
treball equitatiu 

Estem implicats a fomen-
tar la igualtat de gènere i 
d'oportunitats en el món 
laboral, per la qual cosa ens 
esforcem a visibilitzar la 
dona en l'entorn industrial.

Potenciem el talent 

És imprescindible poten-
ciar la formació i conrear 
el talent per a la compe-
titivitat de les nostres 
empreses i la nostra so-
cietat. L'obertura a nous 
sectors, la formació per 
al canvi, la incubació d'em-
preses emergents i la 
seva visibilització en es-
deveniments són aspec-
tes clau per a això.  

15
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Donant valor a Barcelona 

17

El novembre es va completar l'accessibilitat a la Zona Franca de Barcelona 
mitjançant transport públic amb l'entrada en servei de 3 noves estacions de 
la línia L10 Sud de Metro:

Aquestes estacions ofereixen servei de transport diari de 05.00 a 00.00 hores. 

2021: entrada en servei de 
totes les estacions de metro 
de la ZF

2 parades subterrànies 
de l'L9 Sud:

Parc Logístic i Mercabarna

4 parades en superfície a l'L10 Sud:
Zona Franca, Port Comercial/

La Factoria, Ecoparc i ZAL/Riu Vell

Visió

Ser un pol industrial líder del Mediterrani que actua com 
a motor per atreure i projectar empreses de valor afe-
git, i dotar-les de recursos i de serveis d'innovació.

Missió

Dinamitzar l'economia de la regió metropolitana de Bar-
celona gestionant l'àrea industrial de la Zona Franca i la 
seva Zona Franca Duanera com a activitat principal per 
generar valor econòmic i social, i així afavorir la seva pro-
jecció internacional.

Valors 

Col·laboració i concertació 

Professionalitat 

Treball en equip i participació 

Innovació 

Sostenibilitat ambiental 

Transparència 

Consistència econòmica 

Hem treballat per fer realitat la transformació econòmica 

i social que imposa l'Agenda 2030, i hem assolit diverses 

fites en aquest sentit.
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Donant valor a Barcelona 

Els ODS en acció

1
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Som membres de la Taula per l'Impuls de l'Agenda 2030 de Barcelona, organisme de participació 
ciutadana que forma part del Consell de Ciutat i que examina els aspectes relacionats amb la sos-
tenibilitat de la urbs.

Hem publicat l'Informe bianual de Progrés 2020 davant l'associació Pacte Mundial, en què volem 
ser paradigma de la sostenibilitat en la gestió industrial.

Acords amb entitats socials i 
ONG per erradicar la pobre-
sa.

Directriu d'accessibilitat 
universal en accions corpo-
ratives.

Acords per impulsar la forma-
ció professional dual en les 
empreses.

Impuls de la recollida manco-
munada de residus a la Zona 
Franca.

Pla d'instal·lació de plaques 
fotovoltaiques i aliança amb 
TMB per crear una hidroge-
nera a la Zona Franca.

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

Participació en campanyes
de recollida d'aliments, roba 
i estris.

Foment de la mobilitat sos-
tenible a la Zona Franca de 
Barcelona.

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

Iniciativa “Microbiome” per a 
la bioestimulació dels micro-
bis d'aigües subterrànies que 
combaten la contaminació 
d'organoclorats.

Creació de l'esdeveniment 
BNEW per a la reactivació 
econòmica de Barcelona. 
Acceleració d'empreses 
emergents per crear un teixit 
productiu més fort.

Aliança entre empreses per 
produir respiradors de cam-
panya industrialitzables per 
lluitar contra
la COVID-19.

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

Impuls de l'Economia Circular 
en les empreses de la Zona 
Franca.

Accions per millorar la quali-
tat de l'aigua subterrània a la 
Zona Franca.

Iniciativa “Pensa en Verd” 
d'embelliment i la naturalitza-
ció de la Zona Franca.

Ampliació del 3DFactory 
Incubator d'impressió 3D. 
Acord amb Correus i l'Ajun-
tament de Barcelona per im-
pulsar un centre tecnològic a 
l'Edifici Correus.

Els ODS prioritaris per al CZFB: Els ODS a què també ens acollim:

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
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Wallbox, empresa líder en solucions intel·ligents de càrrega de vehicles elèctrics i que cotitza a Wall 
Street, ha escollit instal·lar la seva planta de fabricació a la Zona Franca de Barcelona per ser el 
millor entorn a Espanya per crear un hub d'electromobilitat.  

L'empresa “unicorn” nascuda a Barcelona inverteix massivament en R+D per al desenvolupament 
notable de tecnologies sostenibles en electromobilitat. La nova fàbrica: 

Pere Navarro, Delegat Especial de l'Estat al CZFB, i Enric Asunción, 

CEO de Wallbox, en la signatura del contracte per 10 anys a la Zona Franca

Construcció referent en sostenibilitat i economia circular,

“Cradle to Cradle”:

Ocuparà prop de

17.000 m2

ldC aplicat a la producció

Reutilitzant el 75% de l'energia consumida en el 
procés productiu

Donant valor a Barcelona 

Wallbox: exemple de nou 
perfil empresarial a l'àrea 
industrial ZF
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ZF, on neixen 
les oportunitats 
en innovació, 
sostenibilitat 
i lideratge 

Eixos d'actuació

A la Zona Franca creem 
oportunitats perquè les noves 

generacions desenvolupin el 

seu talent i impulsin l'avanç de 

la societat cap a la innovació, la 

sostenibilitat i el lideratge. 

23

Donar suport a activitats 
emergents  

Creació d'esdeveniments 
disruptius

Digitalització del negoci 
corporatiu

Lideratge

Impulsar el coneixement 
tecnològic més necessari

Trobar sinergies entre 
actors i projectes per a una 
resposta social

Construir aliances per 
atreure el talent

Impuls de l'economia circular

Promoció de l'energia 
renovable i l'eficiència 
energètica 

Foment de noves formes 
de mobilitat 

Innovació

Sostenibilitat
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La primera fase de DFactory Barcelona ofereix 

un espai de 17.000 m2 destinat a liderar el 

desenvolupament de la nova indústria.

Generem sinergies
en la indústria 4.0

25



L'edifici està equipat amb unitats mixtes d'investigació, laboratoris amb l'última 
tecnologia 4.0, espai d'incubació, àrees comunes i zona de restauració.

Fundació Leitat ha estat partner tecnològic del projecte el 2021. En aquesta eta-
pa, ha desplaçat a les instal·lacions equips professionals i equipament tècnic de 
companyies d'impressió additiva com HP. 

Laboratoris compartits:
 

Robòtica  
Impressió 3D  
Robòtica col·laborativa 
Laboratori d'IdC 
Laboratori d'IA i Ciberseguretat 
Laboratori de Fotònica 

Serveis tecnològics que s'ajusten a les necessitats de 
cada empresa de l'ecosistema: 

Implantació d'equips d'investigació ‘in company’ 
Projectes d'R+D+i 
Estudi de Viabilitat Tecnològica 
Serveis de Caracterització 
Prospectes tecnològics Ad Hoc 
Participació en missions tecnològiques 
Formació especialitzada 
Consultoria de finançament 

El projecte ha rebut les primeres incorporacions 

al seu ecosistema d'empreses relacionades amb la 

indústria 4.0.

Huawei

The e-Miles Company

OnRobot

Ferrovial Servicios 
Medioambiente (Cespa)

Siocast

Amphos 21

Innovae Group

Kuka

Nexiona

Cespa (Prezero)

DFactory Barcelona ja és un referent a escala nacional i ha rebut nombroses visites institucionals 
per conèixer-ne les instal·lacions i el funcionament.

En el marc de les jornades “Amèrica Llatina: Noves economies” impulsades per CZFB i Casa Amèrica 
Catalunya ens van visitar 15 representants de l'economia llatinoamericana.

Innovació

Sara Aagesen
Secretària d'Estat d'Energia  

Diana Morant
Ministra de Ciència i Innovació 

Pedro Duque
Ministre de Ciència i Innovació 

(juny 2018 – juliol 2021) 

Eisa Jaber al Kuwar
Cònsol general de Qatar a Barcelona 

Olivier Ramadour
Cònsol general de França a Barcelona  

Estil arquitectònic alineat amb els ODS: 

El hub és una eina per transformar el teixit productiu espanyol, augmentar-ne la 
competitivitat i acompanyar les empreses en el seu projecte de digitalització, com 
a palanca clau per a la transició ecològica.

A les seves instal·lacions, hi conflueixen tres tipus d'actors:

Empreses generadores de 
tecnologies de referència

Especialistes que actuen 
com a dinamitzadors

Empreses implementadores 
de solucions digitals

Transparent AccessibleSostenible

+INFO

Robotnik

Simon

Dassault Systèmes (3DS)

Alisys

AsorCAD

Mastertec

Dow Chemical

OnRobot

Picvisa

Windforce 3D



26

Innovació

3D Incubator, 
una història d'èxit 
3D Incubator s'ha consolidat com a centre líder en impressió 3D 
i està en vies de superar les seves expectatives d'incubar 100 empreses.

3 modalitats d'incubació:

Oficina pròpia Incubació virtual Zona de cotreball321

27

Distingit el juliol de 2021 amb 
el Premi Innova en el marc dels 
Premis Empresa de l'Any que 
atorguen El Periódico de Ca-
talunya i Banc Sabadell, per la 
seva contribució socioeconò-
mica a la regió. 

El 2021 la 3D Incubator: 

Pursang, motos amb peces produïdes 
en impressió 3D

Aerospace, volants de Fórmula 1 
per a eSports

Odiseimuisic, el saxo electrònic més 
petit i lleuger del món

Liq Eyewear, ulleres personalitzades

Ha ampliat la seva oferta formativa en ma-
tèries tecnològiques per a les empreses incu-
bades en col·laboració amb el Servei Català 
d'Ocupació (SOC)

Ha participat en l'elaboració de l'informe 
“Tendències i necessitats formatives en el 
sector de la impressió 3D” juntament amb 
l'Observatori de l'FP

Projectes d'èxit:

80 empreses 
incubades 

en 3 anys

512 sol·licituds 

presentades

935 visites 

en 1.095 dies

1.000 m2 amb 

6 tipologies 

d'impressió

+ INFO
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Innovació

La digitalització
ens fa millors

Les noves tecnologies ens han permès superar 
la pandèmia i seguir amb la nostra activitat, a 
més de millorar les condicions de seguretat i in-
tegritat de les nostres dades. Avui som una en-
titat més eficaç i moderna gràcies a l'optimitza-
ció dels nostres processos, la dinamització dels 
fluxos de treball i la interconnexió. 

Implantació del sistema de

gestió integral ERP 

El 2021 hem progressat en l'automatització 
general dels processos administratius. Gràcies 
a la digitalització, hem optimitzat els fluxos de 
treball per avançar cap a procediments paper-
less en tots els àmbits d'activitat corporativa. 
Aquest nou plantejament ens ha permès ser 
més eficients i sostenibles. 

Més 

connectivitat 
La pandèmia ha accelerat la connectivitat glo-
bal. El nostre sistema de TI ha fet un gran salt 
per assegurar la connexió en un entorn de tre-
ball remot.  

Nous instruments de 

treball i seguretat
 
Hem interioritzat completament l'ús de noves 
tecnologies, aplicant-les a algunes tradicions 
com Sant Jordi, que el 2021 va arribar amb un 
llibre electrònic sota el braç.  

Implementació 
ERP 
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Implementació de l'app de 
gestió de flota de vehicles 

FLOTAZF del CZFB 

Nova intranet de 
l'entitat 

Renovació Mediateca 
corporativa 

Implantació de telefonia 
IP de comunicacions 

Gestió 
integral ERP

Implantació de la 
signatura digital (paper 

zero) 

Renovació de la 
certificació ISO 27.001 

(10 anys consecutius) en 
seguretat d'informació



3130

Sostenibilitat Social

Les persones constitueixen el 
principal actiu d'una empresa, per 
això les situem al centre de les 
nostres accions. 

En aquest sentit, teixim aliances 
per construir una societat solidària 
i igualitària mitjançat la nostra 
responsabilitat social corporativa.  
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Sostenibilitat Social

Acords de Formació 

Professional Dual

Donem suport a la competitivitat de la indústria pro-
ductiva mitjançant la formació de les persones, ja sigui 
facilitant la transferència tecnològica o bé fomentant la 
formació professional. Tot això va motivar aliances molt 
importants el 2021. 

Ingrés del CZFB en 
l'Aliança per a la Formació 
Professional Dual 

Vam unir forces amb la Funda-
ción Bertelsmann en l'Aliança 
per la Formació Professional 
Dual en desenvolupament de 
l'educació de qualitat (ODS 4) 
i del treball decent i el creixe-
ment econòmic (ODS 8). 

Estudi sobre l'FP Dual al 
Delta del Llobregat i en-
questa a les empreses ZF  

Vam encarregar l'anàlisi, el 
diagnòstic i un pla d'acció per 
impulsar l'FP Dual en l'àmbit 
del Delta del Llobregat, així 
com la demanda d'aquesta mo-
dalitat i l'oferta formativa en 
l'entorn de la ZF. Així vam obrir 
una nova col·laboració entre 
les entitats clau de l'espai pú-
blic del Delta. 

Informe “Noves Tendències i Necessitats For-
matives en el Sector 3D” 

Amb la Fundació BCN Formació Professional col·labo-
rem en el diagnòstic dels perfils demanats per la indús-
tria del 3D i les necessitats en matèria de capacitació 
que s'han de desenvolupar. 

Beca Metròpolis 
FPLab 

Programa metropolità 
amb el qual bequem es-
tudiants d'FP per tro-
bar formes de facilitar 
la presència de la dona 
en la indústria. 

Acord “Forma’t al Port” 

Des de 2018, col·laborem en aquest programa de l'Es-
cola Europea de Short Sea Shipping del Port de Bar-
celona, dedicat a la formació dels nous professionals 
logístics. 

Workshop per 
a la Formació 
Professional Dual  

Presència a Fundació 
Institut d'Educació 

Contínua IDEC de la UPF

Fòrum de Talent 
Logístic 

ACCEDEIXI 
A L'INFORME
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Acord amb Mercabarna per a 
la Guarderia ZF 

Hem assolit un acord amb Mercabarna i Suara 
Cooperativa per posar l'escola infantil Somriu-
res a disposició dels empleats de totes les em-
preses instal·lades al polígon de la ZF. 

Estudi d' Accessibilitat 
del PIZF 

A través de COCEMFE vam ela-
borar un primer estudi sobre 
les condicions d'accessibilitat 
d'aquesta àrea productiva que 
ocupa un 6% del terme muni-
cipal de Barcelona. Es tracta 
d'un informe clau a partir del 
qual poder desenvolupar futu-
res intervencions en manteni-
ment i urbanisme. 

Sostenibilitat Social

Acords en el Consell de la Dona de la ZF

Durant el 2021 el Consell de la Dona ha passat de les 
8 empreses inicials a les 17 actuals. El compromís 
d'aquestes empreses per la igualtat va tenir BWAW com 
el seu major exponent. 

Aigües De Barcelona

BCL (Barcelona-Catalunya 
Centre Logístic)

Cocemfe Barcelona

Quimidroga

Area Metropolitana 
De Barcelona

Cellnex Telecom

Parc Logístic ZF

Consorci De La Zona Franca
 De Barcelona

Zal Port

Covestro

Mercabarna

Seat

TMB

DB Schenker

Nissan Motor Ibérica

Port De Barcelona

Sertram 

Acció social corporativa
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Premi Ciutat Solidària 

El guardó Premi Ciutat Solidària, patroci-
nat pel CZFB i Onda Cero, va premiar en 
la seva 9a edició l'Associació d'Asistència 
a Dones Agredides Sexualment (AADAS) 
i la Fundación PaliaClinic, d'asistència a 
persones vulnerables i en situació termi-
nal.  

Premi Seguretat 

El 2021 el nostre departament de Segu-
retat va ser distingit amb mencions ho-
norífiques per part de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona i de la Prefectura Superior 
de Policia Nacional.  

Plataforma Comunitat ZF per a la 
intercomunicació en l'àrea 

Vam crear aquest espai en el web corpo-
ratiu per millorar la comunicació directa 
amb l'ecosistema d'empreses de la ZF, i 
facilitar així l'establiment d'acords i l'or-
ganització de serveis i esdeveniments. 

Creació del Canal corpora-
tiu de Podcasts

Nova plataforma de difusió de 
contingut d'interès industrial i 
tecnològic. 

Llibre de suport als damnificats per 
l'erupció de La Palma 

L'entitat va expressar la seva solidaritat amb els 
afectats donant suport a la publicació d'aquest 
volum. 

Pere Navarro ingressa en 
el Consell Assessor de TMB 

Blanca Sorigué ingressa 
en el Consell Assessor de 
Catalunya de BBVA 

Sostenibilitat Social

ESCOLTI TOTS
ELS PODCASTS 
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Sostenibilitat Ambiental

L'entorn industrial és especialment 
sensible als comportaments vinculats al 
consum d'energia, d'aigua, de recursos 
naturals, a les dinàmiques d'energia 
circular i al respecte mediambiental.

En aquest escenari, per a nosaltres 
és essencial promoure les energies 
de fonts renovables i les actituds 
responsables amb el medi ambient.
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Sostenibilitat Ambiental

Iniciatives energètiques d'hidrogen 
per al transport públic

Suport a la Plataforma Vall de 
l'Hidrogen Verd de Catalunya de la 
URV 

Foment de la formació professional 
i les empreses emergents d'aquest 
sector 

Acord de Descarbonització amb AMB 

El maig de 2021 ens vam adherir a l'acord metropolità per al desenvolupament de 
tecnologies d'hidrogen renovable i per a una Catalunya descarbonitzada, la qual 
cosa confirma la nostra aposta per la promoció de la mobilitat verda i el nostre com-
promís amb la lluita contra el canvi climàtic. Amb aquest conveni donem suport a:

Promoció de l'ús d'energia fotovoltaica i 
la cooperació energètica 

Hem constituït grups de treball amb les empre-
ses del polígon per al foment de l'energia reno-
vable i la instal·lació de plaques fotovoltaiques, 
involucrant-hi prop de 30 companyies, i que 
obre perspectives per constituir comunitats 
energètiques a l'àrea industrial. 

Acord amb l'Ajuntament de Barcelona per 
a les cobertes industrials  

Vam tancar un conveni amb l'Ajuntament de Bar-
celona per fomentar l'ús de panells fotovoltaics, 
tant d'ús individual com comunitari. Vam promo-
cionar la generació fotovoltaica mitjançant els 
nous contractes, actuant com a facilitador per 
a aquesta modalitat energètica en col·laboració 
amb el municipi, que en fomentarà l'ús. 

Suport a la implantació de la 
primera estació d'hidrogen verd 
d'Espanya 

En el marc del conveni establert amb 
TMB, hem donat suport a la implantació 
a la Zona Franca de la primera estació 
de servei d'hidrogen verd d'ús públic 
d'Espanya, gestionada per Iberdrola i 
situada en una parcel·la al carrer D del 
polígon.  

L'energia i el transport, 
punta de llança 
de la sostenibilitat Creació d'un centre per a la 

investigació de l'hidrogen verd

 
Voluntat de col·laborar amb 
iniciatives d'hidrogen renovable 
d'altres zones d'Espanya 

Workshop Indústria i Transició Energètica 

Jornada virtual, amb la participació d'empreses del polígon, empreses energèti-
ques i de Teresa Ribera, vicepresidenta quarta del Govern i ministra de Transició 
Ecològica, per abordar la transició energètica en l'àmbit industrial.  
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Sostenibilitat Ambiental

Fa anys que fomentem l'economia circu-
lar per valoritzar o reduir els residus pro-
ductius de les empreses a través de la 
simbiosi empresarial. Els darrers mesos, 
aquest aprofitament sistèmic de recur-
sos ha involucrat 35 empreses de 10 
sectors que han cercat fórmules per re-
utilitzar sacs de jute, envasos industrials, 
residus orgànics, recursos hídrics i altres 
elements que deriven de la seva activitat 
diària. Vam exposar aquesta estratègia 
de simbiosi en la trobada professional 
HOTSPOT Catalunya Ecocircular que 
Barcelona va albergar el 2021.  

Prolongació del carril bici, que ja dis-
posa de més de 2 km d'extensió al po-
lígon industrial 

Habilitació dels punts de recàrrega 
elèctrica a l'entorn del DFactory Bar-
celona  

Promoció de modes de transport 
compartit 

Recuperació mediambiental de sòls 
contaminats per hidrocarburs i orga-
noclorats en diverses de les nostres 
parcel·les, un esforç en el qual vam in-
vertir més de 450.000€ 

Estudis per expandir la xarxa Ecoe-
nergies al polígon i per reactivar l'ús 
d'aigua regenerada a l'àrea industrial  

PERTE, vehicle elèctric connectat 

Formem part del grup d'entitats públiques, institucions i empreses que configuren el PERTE del 
Vehicle Elèctric i Connectat, integrat en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Mi-
nisteri d'Indústria, Comerç i Turisme amb l'objectiu de crear a Espanya l'ecosistema necessari per 
desenvolupar i fabricar vehicles elèctrics i connectats a la xarxa i convertir el país en el hub europeu 
d'electromobilitat. El PERTE preveu mobilitzar 24.000 milions d'euros, dels quals 4.300 milions 
els aportarà el sector públic. A més, la creació d'ocupació podria arribar als 140.000 llocs de tre-
ball. La ZFB posa la seva infraestructura al servei del projecte amb la proposta de dos circuits en 
els quals poder realitzar proves en casos d'ús que es puguin traslladar al mercat.

Aposta per la mobilitat de baix 
impacte  

Altres activitats que s'han dut a 
terme: 

Accions d'economía 

circular 



Cap a una Zona Franca 
més verda, humana 
i col·laborativa
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Sostenibilitat Ambiental

Treballem per convertir la Zona Franca en una àrea 

més sostenible, natural i agradable a través de: 

Millora del manteniment 

d'arbres i arbustos 

Plantació de més de 

300 arbres 

Creació d'espais 
enjardinats de descans 

en cinc punts del polígon 

industrial 
Nova senyalització 

de carrers

 

Instal·lació de monòlits de 
demarcació i pantalles 
digitals informatives en els 

accessos al polígon  
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Sostenibilitat Econòmica

Pla de projectes 
estratègics
La planificació estratègica dels nostres projectes respon als principals objectius 
corporatius i té en compte els pilars fonamentals d'actuació.  

Pilars Estratègics Objectius Estratègics Línies Estratègiques Projectes Estratègics 5

SOSTENIBILITAT 
ECONÒMICA DE ZF
A LLARG TERMINI

Incrementar el Patrimoni 
Net de CZFB

Mantenir un nivell alt de 
ROS

Incrementar el RONA 

Alinear Projectes a Pilars 
estratègics

Generar nous negocis

Incrementar l'eficiència 
dels negocis actuals

Eliminar negocis actuals

SE 1. Estandarditzar Scoring global de Projectes vs. 
Estratègia i ROI

SE 2. Definir estratègia de clients per a PIZF i ZFA quant a 
rendibilitat

SE 3. Definició nou model de negoci fires

SE 4. Incrementar eficiència operativa i organitzativa 

SE 5. Implantació nou ERP

SE 6. Pla desinversió projectes no estratègics

DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC 

DEL TERRITORI

Desenvolupar l'economia 
del territori mitjançant el 
desenvolupament de les 
seves empreses

Ser un motor de genera-
ció i demanda de talent

Ser el hub tecnològic 
d'Indústria 4.0 del sud 
d'Europa

Desenvolupar coneixe-
ment tecnològic

Aprofitar sinergies entre 
línies de negoci actuals

Aliances estratègiques 
per assegurar talent

DET 1. Pla d'atracció empreses Indústria 4.0 i pla 
transformació clients PIZF

DET 2. Pla de connectivitat 5G al PIZF

DET 3. Projecte Correus

DET 4. Creació Laboratoris/Incubadores Indústria 4.0 

DET 5. Ampliació de ZFA com a atracció indústria 4.0 
manufacturera

INTEGRACIÓ URBANA 
I SOSTENIBILITAT 
MEDIAMBIENTAL

Complir amb ODS sobre 
els que es pot actuar

Integrar amb l'entorn urbà 
de Barcelona el PIZF

Ser el referent en 
Economia Circular del 
territori

Desenvolupar Programa 
Economia Circular i 
estendre-la fora del PIZF

Incrementar l'eficiència 
energètica al PIZF i nous 
edificis

Integrar PIZF a l'entorn 
urbà

IUMA 1. Replantejar pla urbanístic PIZF i introduir-hi zones 
verdes, accessos ciutat, zona serveis i zones de lleure

IUMA 2. Millorar la mobilitat al PIZF: pla de remodelació 
de voreres, carrils bici, mobilitat urbana per evitar 
desplaçaments en vehicle propi

IUMA 3. Eficiència energètica

IUMA 4. Desenvolupament Economia Circular

Hub d' Innovació 
Aeronàutica a Sabadell 

Vam signar un protocol per 
potenciar la col·laboració amb 
l'Ajuntament de Sabadell, 
Aena, la Universitat Politèc-
nica de Catalunya – Barcelo-
naTech (UPC) per afavorir 
la innovació en el sector ae-
ronàutic i vam col·laborar en 
el desenvolupament de no-
ves idees, serveis i produc-
tes que permeti a les em-
preses del sector avançar, 
créixer i diversificar la seva 
activitat. 

Acord Mercabarna
parcel·la 22AL 

Vam assolir un acord amb 
Mercabarna per vendre la 
parcel·la 22AL, de 173.194 
m2 i contigua al seu recin-
te actual, per un valor de 
69.775.664 euros. La tran-
sacció beneficia l'economia 
de la regió metropolitana, 
cosa que permet al principal 
mercat majorista d'aliments 
frescos d'Europa afermar 
el seu lideratge en dotar-lo 
d'espai per als canvis que es 
produeixen en el sector. 
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Sostenibilitat Econòmica

Pressupost 2021 

Operacions continuades

1. Import net de la xifra de negocis 55,975

Vendes 55,975

2. Treballs efectuats per l'empresa per al seu actiu 1,378

3. Aprovisionaments -1,378

Treballs efectuats per altres empreses -1,378

4. Altres ingressos d'explotació 6,318

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 6,318

5. Despeses de personal -7,875

Sous, salaris i assimilats -6,413

Càrregues socials -1,462

Provisions 0

6. Altres despeses d'explotació -28,080

Serveis exteriors -20,100

Tributs -7,700

Pèrdues, deteriorament i variació de prov. per operac. comerc. -280

7. Amortització de l'immobilitzat -17,115

8. Imputació subvencions immobilitzat no financer i altres 105

9. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0

Deterioraments i pèrdues 0

Resultats per alienacions i altres 0

10. Altres resultats 0

Resultat d'explotació 9,328

14. Ingressos financers 120

De participacions en instruments de patrimoni 120

15. Despeses financeres -871

 Per deutes amb tercers -871

Resultat financer -751

Resultat abans d'impostos 8,577

Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades 8,577

Resultat de l'exercici 8,577
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Conegui el balanç de 
situació de 2021 aprovat pel 

Ple de l'entitat a 
https://memoria2021.zfbarcelona.es/ 

o a través del codi QR:   
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“Durant quatre dies, Barcelona va ser 

novament la seu de la nova economia i va 

mostrar tenir un teixit empresarial fort, 

consolidat i divers, a més d'un gran potencial 

pel que fa a digitalització, innovació i progrés. 

Ja hem confirmat la celebració de la tercera 

edició del 3 al 6 d'octubre de 2022”. 

Declaracions de Pere Navarro, Delegat Especial de l'Estat 
en el CZFB
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Lideratge

Celebrat del 5 al 8 d'octubre en
6 espais emblemàtics de Barcelona: 

Estació de 
França 

La Pedrera 

Roca 
Barcelona 
Gallery 

La Boqueria 

Casa SEAT Movistar 
Centre

Més de 12.000 
participants en línia 

3.000 
assistents físics  

33.000 
visualitzacions 

145 països: 47% 

d'internacionalitat 

En la segona edició de la setmana de la nova 
economia es van assolir xifres rècord:

Es van duplicar els sectors presents en la 
primera edició i es van assolir els 10 verticals:  

Logistics 

Digital Industry 

Real Estate 

Ecommerce 

Economic Zones 

RESUM
ESDEVENIMENT

+INFO

200 llocs de 

treball directes 

700 llocs de 

treball indirectes 

Desenvolupat en plena pandèmia, l'objectiu de BNEW des del seu inici ha estat 
impulsar la recuperació econòmica global. Amb aquesta segona edició ha reafirmat 
el seu paper de dinamitzador de la recuperació de l'economia i ha generat informació 
de gran qualitat i interès que pretén donar solucions al context de transformació 
social i econòmica, amb un focus clar en la sostenibilitat i la digitalització. 

BNEW 2021 consolida 
Barcelona com a capital 
mundial de la nova 
economia 

1.000 empreses 

emergents 

240 hores de 

contingut 

821 
speakers  

Sustainability 

Mobility 

Talent 

Science 

City
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Lideratge

Aquesta trobada contribueix a visibilitzar Barcelona com una ciutat clau per desenvolupar la nova 
economia, més sostenible i amb més estàndards en matèria de paritat de gènere. 

Esdeveniment organitzat juntament amb la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio, RTVE, 
WOMAN i amb la col·laboració del Consell de la Dona de la Zona Franca de Barcelona.  

La Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) arriba per trencar els esquemes: 

Participació i públic paritari i inclusiu

Propostes i solucions que impulsin una transformació real cap a una presència 
més important de la dona en el sector empresarial i industrial

Speakers de primer nivell

BWAW es posiciona 
com a esdeveniment de 
referència en accelerar la 
igualtat de gènere
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“BWAW va ser tot un repte davant el qual hem 

obtingut una resposta espectacular. El canvi 

per assolir la igualtat de gènere en l'àmbit 

empresarial i industrial ha d'arribar del treball 

conjunt de tota la societat”.  

Declaracions de Blanca Sorigué, Directora General del CZFB:

RESUM
ESDEVENIMENT

+INFO

Iniciativa guanyadora del XII Premi Corresponsables, el lliurament del qual va 
tenir lloc al Ministeri de Treball. 
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Lideratge

Esdeveniment 100% digital 

Totes les sessions han tingut lloc a RTVE Catalunya, a Sant Cugat, i a RTVE 
Madrid.  

Més de 2.200 assistents virtuals a l'esde-

veniment: 70% dones i 30% homes 

50 speakers, cercant l'equilibri entre dones 

i homes 
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Partners de l'esdeveniment:

“L'economia no pot prescindir del talent femení, 

i les dones poden aportar una visió diferent a la 

gestió dels negocis perquè, entre tots, sumem 

més. Aquest esdeveniment ens permet avançar 

en aquest sentit, per la qual cosa esperem 

continuar comptant amb la col·laboració 

d'experts de tots els sectors en les edicions 

següents”.

Declaracions de Pere Navarro, Delegat Especial de l'Estat en el CZFB:
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ZF de prop
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RIU LLOBREGAT

Estació
ferroviària

de mercaderies
de Can Tunis

Mercabarna

ZAL - Rui Vell

Ecoparc

Guardería Somriures

HIDROGENERA 
IBERDROLA

Consum

Seu central Consorci / 3D 
lncubator

ZF Duanera: Sector C

ZF Duanera: Magatzems Álvarez Serveis de manteniment, vigilància, 
gestió mancomunada de residus i 
fibra òptica

Metro

L10 Sud 

L9 Sud 

L2

Accés a rondes 

Estació Can Tunis

Aeroport de Barcelona 

Port de Barcelona

Pàrquing

Àrees de descans 

Desfibril·lador

Allotjament

Estació patinets

Guarderia Somriures

Parc de bombers

Pantalla d'informació

Servei de restauració

Gasolinera

Parades de bus

Línies TMB 21, 23, 37, 109, 110, 
V3

Línia Nitibus N1
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Dfactory 4.0

Edifici BP / Punt Incorpora

Central Ecoenergies

Ecopark

Hub alimentari Mercabarna

Centre Servei Zona Franca ZEPI

Edifici Industrial Dolors Aleu

Línia ZAL-BCN 88

Línia ZAL-PRAT PR4

Carril bici

ZONA 
FRANCA 

DUANERA
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ZF de prop

Actius
del CZFB
El CZFB i la Zona Franca, al servei 
de les empreses:

Ubicació amb serveisÀrea industrial de la Zona Franca de Barcelona 

Sistema de seguretat intel·ligent 
de control d'accessos: Central de Control de Seguretat: 

Sistema de gestió de la seguretat de la informació ISO/IEC 27001: 

3,6 milions de m2

Més de 40 multinacionals

98% de superfície arrendada

de superfície comercialitzable

instal·lades al seu territori 

Distribució per sectors:

Conjunt industrial i logístic referent a Europa 

Nexe entre la Unió Europea, el nord d'Àfrica i Iberoamèrica 

Connexió internacional mitjançant port, aeroport i ferrocarril

Seguretat en zones comunes 24 hores, 365 dies de l'any, amb agents de la Guàrdia Civil
i patrulles privades.

Primera àrea industrial: 

Cardioprotegida per DEA fix i mòbil 

Amb 6 estacions de metro (línies L9 Sud i L10 Sud) amb servei diari de 5 a 00 hores 

6 línies d'autobús públic (21, 23, 37, 109 i 110) amb una d'autobús nocturn (N1) 

150.000 km de patrullatge de 
seguretat el 2021 

(+34) 932 638 145

Més de

220 empreses Àrea Urbana

22 empreses

Àrea industrial

113 empreses

30 empreses

Centres tecnològics i 
de Serveis

Espais de ZF

26 empreses

Zona Franca Duanera

33 empreses

42% empreses industrials

30% empreses logístiques

27,5% empreses de serveis

Manteniment de 
xarxes 

Desenvolupament 
d'Aplicacions Mòbils 

Atenció als 
usuaris 

32128 contractes signats el 
2021 

23.113 m2 de superfície 
contractada
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Polígon Industrial de Constantí 

Parc Tecnològic del Vallès 

Projecte Polígon Industrial de Bellpuig 

Projecte Polígon Industrial Pla de Santa Maria 

Projecte Naus Industrials a Can Guitard 
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Una àrea de respecte mediambiental

Zona Franca Duanera

Centres de serveis

Projectes urbans

Parcs empresarials

Regatge i neteja d'àrees comunes amb 
aigua del freàtic 

Zones verdes, de descans i arbratge 

Carril bici 

Pantalles informatives 

Foment d'economia circular 

Foment d'energia renovable

Plaques fotovoltaiques, Hidrogenera, punts 
de recàrrega cotxe elèctric  

112.000 m2 de zones verdes

Més de 5.500 arbres 

Viure i treballar a Barcelona i la seva 
àrea metropolitana: 

Disposem de més de 9.700.000 m2 de sòl per al desenvolupa-
ment industrial en diferents àrees de Catalunya. 

Ubicacions privilegiades:

5 edificis per a l'economia productiva 
i l'R+D

564.500 m2 en nous 
desenvolupaments urbans 

3 barris de nou teixit urbà: City 
Mollet, Casernes de Sant Andreu, 
Barri La Marina

Primer polígon espanyol amb certificació me-
diambiental en la seva gestió (EMAS 2009 i 
ISO 14001):

Actiu estratègic i distintiu de la ZF. 
2 recintes logístics d'ubicació 
excepcional per al comerç amb tercers 
països de la Unió Europea 
i el trading internacional.

ZF de prop

ACCEDEIXI 
AL WEB

Polígons a ple rendiment

5.780.000 m2
Polígons en planificació 

3.926.000 m2ACCEDEIXI 
AL WEB

ACCEDEIXI AL WEB
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Esdeveniments

La creativitat supera 
La creativitat ha estat la gran aliada de la nostra determinació 
per contribuir a la promoció internacional de Barcelona, Catalun-
ya i Espanya, i s'ha mantingut viva l'expectativa de tornar a cele-
brar el 2022 els nostres grans salons BMP i SIL & eDelivery.   

En un 2021 encara marcat per les restriccions de la pandèmia, 
la Barcelona New Economy Week (BNEW) es va consolidar com 
l'esdeveniment de referència de la nova economia, i hem reforçat 
el nostre compromís amb la igualtat de gènere promovent, junta-
ment amb la Fundación Incyde i RTVE, la primera Barcelona Wo-
man Acceleration Week (BWAW). 

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

Creació i organització d'esdeveniments propis amb impacte 
sectorial internacional:  

Coordinació experta de salons professionals per a públic pro-
fessional i visitant

Posicionament de Barcelona com a centre neuràlgic i 
econòmic

Oferta àmplia de disseny i gestió de fires per potenciar la 
xarxa empresarial, logística i immobiliària 

Coneixement profund del sector firal específic i líders a Es-
panya i el Mediterrani 

ZF de prop

les restriccions
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Òrgans de govern

Ada Colau Ballano 
Alcaldessa de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Oriol Sagrera i Saula 

Secretari General d’Empresa i Treball 

Almudena Escobedo Canalda 
Cap Dependència Provincial

Duanes i Impostos Especials

Ramon M. Xuclà
Secretari General

Consorci Zona Franca de Barcelona 

Francesc Xavier Poza 
Director de Patrimoni 
Ajuntament de Barcelona

Pere Navarro i Morera 
Delegat Especial de l'Estat

Consorci Zona Franca de Barcelona 

Isidre Gavín i Valls 

Secretari de Territori i Mobilitat 

J. Alberto Carbonell i Camallonga 

Director General 

Autoritat Portuària de Barcelona

Blanca Sorigué Borrell 
Directora General 

Consorci Zona Franca de Barcelona 

Cristina Ozores Jack 
Advocada de l'Estat

Advocacia de l'Estat a Barcelona

Elsa Artadi Vila 

Regidora del Grup Municipal JuntsxCat

Ajuntament de Barcelona

Jordi Martí Grau 

Regidor d'Economia i Pressupostos

Ajuntament de Barcelona

María Luz Guilarte Sánchez 

Presidenta del Grup Municipal de C’s

Ajuntament de Barcelona

Manuel Valls Galfetti /
Eva Parera i Escerichs 

Regidor President (fins al 31/09) / 

Regidora Presidenta del Grup Municipal 

BCN pel canv

Ajuntament de Barcelona

Ernest Maragall i Mira 

Regidor president del Grup Municipal 

d'ERC

Ajuntament de Barcelona 

Jordi Pomarol Clotet 
Tresorer de la Cambra

Cambra de Comerç, Indústria i Navegació 

Jaume Collboni i Cuadrado 

Regidor President del Grup Municipal del 

PSC

Ajuntament de Barcelona

Pere Barrios i Esturlese 
Membre del Ple

Cambra de Comerç, Indústria i Navegació 

José Bou Vila 
President del Grup Municipal del PP

Ajuntament de Barcelona

Isaías Táboas Suárez 

President 

RENFE – OPERADORA 

Mercè Conesa i Pagès/Damià 
Calvet 
Presidenta (fins al 29/06) / President

Autoritat Portuària de Barcelona 

Camil Ros 

Secretari General 

UGT. Unió General de Treballadors de 

Catalunya

Josep Sánchez Llibre 

President 

Foment del Treball Nacional 

Javier Pacheco Serradilla 

Secretari General

CCOO Catalunya 

Antonio Cañete Martos 

President 

PIMEC 

Mª del Pilar Paneque Sosa 

Subsecretària d'Hisenda

Ministeri d'Hisenda

Xiana Margarida Méndez 

Secretària d'Estat de Comerç

M. d'Indústria, Comerç i Turisme

Mª José Rallo del Olmo 

Secretària Gral. de Transp. i Mobilitat

M. de Transp., Mobilitat i Agenda Urbana

Ple Comitè Executiu

Equip Directiu

PRESIDÈNCIA

VICEPRESIDÈNCIA

VOCALS

OBSERVADORS

VOCALS REPRESENTANTS DE 
L'ESTAT

VOCALS REPRESENTANTS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA

VOCALS NATS
(PER RAÓ DE CÀRREC)

Pere Navarro i Morera 
President i Delegat Especial de l'Estat

Consorci Zona Franca de Barcelona 

Mª José Rallo del Olmo 
Secretària General de Transports i 

Mobilitat

Ministeri de Transports, Mobilitat i 

Agenda Urbana

Almudena Escobedo Canalda 
Cap

Dependència Provincial de Duanes i 

Impostos Especials

Jaume Collboni i Cuadrado 
Vocal 

Regidor President del Grup Municipal del 

PSC | Aj. de Barcelona

Jordi Martí Grau 
Vocal 

Regidor d'Economia i Pressupostos de 

l'Aj. de Barcelona

José Alberto Carbonell i 
Camallonga 
Director General 

Autoritat Portuària de Barcelona

Jordi Pomarol Clotet 
Tresorer de la Cambra

Cambra de Comerç, Indústria i Navegació 

Pere Barrios i Esturlese 
Membre del Ple

Cambra de Comerç, Indústria i Navegació

Ramon M. Xuclà  
Secretari General 

Consorci Zona Franca de Barcelona 

Blanca Sorigué Borrell 
Directora General 

Consorci Zona Franca de Barcelona 

Sara Berbel Sánchez 
Observadora 

Gerent municipal | Aj. de Barcelona

Francesc Xavier Poza 
Director de Patrimonio 

Ajuntament de Barcelona

Jordi Campillo Gàmez 
Observador 

Gerent de l'Institut Municipal del Paisatge 

Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUQV) | Aj. 

de Barcelona 

Cristina Ozores Jack 
Advocada de l'Estat

Advocacia de l'Estat a Barcelona

OBSERVADORS

Pere Navarro i Morera
Delegat Especial de l'Estat

Blanca Sorigué Borrell
Directora General 

Ramon Maria Xuclà
Secretari General

Àrea Jurídica / Dipositari

Francisco Sensat
Àrea Immobiliària i Zona Franca Duanera

Mario Serrano
Àrea d'Urbanisme

Lluís López
Àrea de Comunicació Corporativa

Alfons Martínez
Àrea de Sistemes de la Informació

Montse Novell
Àrea de Responsabilitat Social 

Corporativa i ODS

Antonio Molina
Àrea de Seguretat

CONSORCI DE LA ZONA FRANCA 
DE BARCELONA 

CONSORCI ZF 
INTERNACIONAL 

Pere Navarro i Morera
President  

Joan Rangel Tarrés
Secretari

Blanca Sorigué Borrell
Apoderada 

Ramon Maria Xuclà
Compliance Officer 
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Descobreix les 
empreses que confien 
en nosaltres aquí

Empreses clients



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

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

www.bnewbarcelona.com
info@bnewbarcelona.com

www.silbcn.com
sil@zfbarcelona.es

www.bmpsa.com
bmp@zfbarcelona.es

www.incubator3d.org
Info@incubator3d.org

www.dfactorybcn.com
info@dfactorybcn.org

KREAB IBERIA, S.L.
www.kreab.es

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

B.16533-1995

www.edeliverybarcelona.com
info@edeliverybarcelona.com

EL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

CONSORCI ZF INTERNACIONAL, SAU

BNEW – BARCELONA NEW ECONOMY WEEK

SIL - FIRA INTERNACIONAL DE LA LOGÍSTICA, TRANSPORT, INTRALOGÍSTICA I SUPPLY CHAIN

BMP - FIRA INTERNACIONAL DEL REAL ESTATE BARCELONA MEETING POINT

3D INCUBATOR – PRIMERA INCUBADORA EUROPEA D'IMPRESSIÓ 3D

DFACTORY BARCELONA

EDICIÓ I DISSENY

FOTOGRAFIES

DIPÒSIT LEGAL

EDELIVERY BARCELONA EXPO & CONGRESS – FIRA INTERNACIONAL DE L'ENTREGA 
I L'ÚLTIM QUILÒMETRE EN EL COMERÇ ELECTRÒNIC




