
La Zona Universitària i l’aeroport de 
Barcelona quedaran enllaçats per 
metro a partir de demà, divendres 

CATALUNYA 
Set parades del nou traçat
estaran ubicades al terme 
municipal del Prat de Llobregat

El polígon industrial de la Zona 
Franca millora la connexió amb
el centre de la capital catalana

En marxa 
La L-9 estrena nou tram

MONOGRÀFIC. INAUGURACIÓ D’UNA INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA el Periódico 11 de febrer del 2016
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Zona Universitària

Campus Nord

Torrassa

Collblanc

Can Tries-
Gornal

Fira
Parc 
Logístic

Mercabarna

Les Moreres

Parc Nou

Mas Blau

Aeroport 
Terminal de càrrega
(no entra en servei encara)

Aeroport T-2

Aeroport T-1

La Ribera
(no entra en 
servei encara)

El Prat Estació

Europa/Fira 

Cèntric

EL PRAT

ZONA FRANCA

Aeroport

L’HOSPITALET

L-9

Camp Nou
(no entra en servei encara)

En una època en què el terme de ‘smart city’ s’utilitza constantment, no està de més recordar 
que la mobilitat sostenible representa una peça bàsica de qualsevol metròpolis que vulgui ser 
‘intel·ligent’. L’estrena del tram sud de la L-9 del metro s’emmarca en aquest concepte, ja que 
aconsegueix vertebrar una part del territori metropolità que fins ara havia quedat una mica 
desconnectada de la resta. El pas per l’aeroport, la fira, els polígons industrials i els nuclis urbans 
significa incrementar el seu potencial econòmic, però també construir les bases del creixement 
des d’un punt de vista més sostenible i social.

Un territori més ‘intel·ligent’

Xavi Datzira II MONOGRÀFICS

L
a línia 9 del metro –i amb ella 

el seu segon braç, la línia 

10– està desenvolupant el 

seu argument per tempora-

des, com si fos una sèrie de televisió 

que deixa en suspens l’espectador fins 

a la següent estrena. Entre el 2009 i 

el 2010 es va inaugurar l’extrem nord 

del traçat, que connecta La Sagrera 

amb Can Zam, a Santa Coloma de 

Gramenet. Demà divendres, sis anys 

després, arriba la première més espe-

rada i més comentada en tot aquest 

temps: la posada en marxa del tram 

sud de la L-9, entre Zona Universitària 

i l’aeroport del Prat. El següent capí-

tol tindrà a veure amb l’extensió de 

la L-10 per la Zona Franca, anunciat 

ja per al 2017, i després quedarà el 

desenllaç obert fins que s’emprengui 

la unió pel centre de Barcelona del cap 

i la cua de la línia, encara sense data 

prevista. 

En tot cas, aquest 12 de febrer en-

tra en servei el tram que, al llarg de 

20 quilòmetres i 15 estacions, con-

nectarà en 32 minuts les facultats 

de l’avinguda Diagonal amb les dues 

terminals aeroportuàries. El transport 

públic espera així guanyar 23 milions 

de validacions anuals i situar l’àrea 

metropolitana a l’altura de les grans 

metròpolis internacionals, que tenen 

des de fa temps un enllaç suburbà 

amb els seus aeroports de referència. 

És cert, tal com diuen alguns crítics, 

que no serà un trajecte especialment 

ràpid, ja que fins a arribar al centre de 

la ciutat –prenent com a referència la 

plaça de Catalunya– es podria neces-

sitar fins a una hora. Encara que se-

gueixen havent-hi altres opcions més 

ràpides per arribar a aquest punt com 

el taxi o l’aerobús.

A TEMPS. No obstant, el gran valor 

d’aquesta nova L-9 es reparteix entre 

l’arribada a l’aeroport i la connexió amb 

punts vitals d’activitat econòmica, com 

el recinte firal de Gran Via a l’Hospitalet 

de Llobregat, Mercabarna i polígons 

com Mas Blau. De fet, l’estrena de la 

línia el 12 de febrer no és casual, sinó 

que respon a la celebració entre el 22 

i el 25 de febrer del Mobile World Con-

gress. Una mica més d’una setmana 

de rodatge perquè el metro funcioni ja 

a ple rendiment durant el gran esde-

veniment de la telefonia mòbil. De fet, 

el 2013, John Hoffman, el president 

de l’empresa que organitza la fira, ja 

va deixar entreveure que l’arribada del 

metro a la porta de Fira Gran Via era 

imprescindible perquè seguís apostant 

per la capital catalana. 

Una motivació extra per aconseguir 

el finançament necessari per finalitzar 

les obres, de 200 milions d’euros, que 

va permetre posar en funcionament 

una inversió total de 2.899 milions 

d’euros, tal com va explicar el con-

seller de Ter ritori i Sostenibilitat, Josep 

Rull. Les 15 estacions que estaran 

operatives són Zona Universitària, 

Collblanc (transbord amb la L-5), To-

rrassa (transbord amb la L-1), Can 

Tries/Gornal, Europa/Fira, Fira, Parc 

Logístic, Mercabarna, Les Moreres, El 

Prat Estació, Cèntric, Parc Nou, Mas 

Blau, Aeroport T-2 i Aeroport T-1. Per 

la seva banda, les estacions Camp 

Nou, La Ribera i Aeroport Terminal de 

Càrrega entraran en servei en fases 

posteriors. El preu del bitllet per anar 

a l’aeroport serà de 4,50 euros, però 

els viatgers amb títols de transport 

socials, com la T-50/30, la T-Mes, la 

T-Jove, la T-Trimestre, la Targeta Rosa 

o la T-4, quedaran exempts d’aquest 

sobrecost. 

MODERNA. La nova L-9 respon a 

una concepció moderna del transport 

suburbà, amb tota una sèrie de carac-

terístiques que diferencien aquesta línia 

de la resta, començant pel fet que es 

tracta d’un traçat d’una longitud sense 

precedents, ja que d’una sola tacada 

es posen en marxa 20 quilòmetres, la 

mateixa extensió que tota la L-1. Fun-

cionarà de forma automàtica sense 

conductor i les estacions tindran un 

format característic, amb estructura 

INAUGURACIÓ AQUEST DIVENDRES

El metro connectarà punts vitals com l’aeroport, la
fira de Gran Via, Mercabarna i polígons industrials

El tram sud de 
la L-9 s’estrena 
amb voluntat de 
dinamització 

en forma de pou i túnel de 12 metres 

de diàmetre per on els trens circularan 

en dos nivells de via, amb una llosa 

intermèdia. A més, s’utilitzaran nous 

models de servei i de gestió de metro, 

així com nous sistemes d’informació 

al client.

D’aquesta manera, divendres 

s’inaugura un tram que serà vital en 

termes econòmics i turístics, però al 

mateix temps, que pot contribuir a ge-

nerar una mobilitat molt més sostenible 

a l’àrea metropolitana de Barcelona. El 

fet que tingui parades a Mercabarna i 

a diversos polígons industrials del Baix 

Llobregat, a l’espera de l’extensió de 

la L-10 per la Zona Franca, suposa 

una nova possibilitat perquè els milers 

de treballadors que es desplacen a 

aquests punts diàriament puguin tenir 

a l’abast una forma de transport més 

eficaç, econòmic, segur i ecològic que 

el cotxe particular.M

bBarcelona se situa 
a l’altura de les 
grans metròpolis, 
amb línia suburbana 
fi ns al Prat

AVANTATGES

bEl recinte fi ral 
de l’Hospitalet té 
ara una connexió 
clau amb la capital 
catalana i la T-1 i T-2

bEs reforça el 
transport públic a 
centres de treball 
que generen molts 
desplaçaments

GorgGorg

Can ZamCan Zam

Aeroport T-1Aeroport T-1

L-9

L-9

L-10

Túnel encara sense perforar

Zona Universitària

Sagrera

Lesseps

Guinardó

Sarrià

EL PRAT
L’HOSPITALET

BARCELONA

SANTA
COLOMA

BADALONA

Fira

Els passatgers que vagin a l’aeroport 
o en surtin pagaran un suplement 
si no viatgen amb un títol intensiu
(T-50/30, T-Mes, etcètera)

INAUGURACIÓ DIVENDRES, 12 DE FEBRER SENSE DATA D’ESTRENA EN SERVEI DES DEL 2009

32 minuts

7 minuts

4,50 €

de Zona Universitària
a Aeroport T-1

de freqüència mitjana 
(4 minuts en esdeveniments 
especials)

preu del bitllet senzill

El nivell inferior 
és buit, no té 

vies ni instal·lacions

ANDANA

TÚNEL

Les vies de cada 
sentit van en 
diferent sentit 
dins del túnel

El tipus de subsòl 
permetia la 
construcció d’un 
túnel de grans 
dimensions

La xarxa segueix 
creixent
Amb la prolongació de 20 quilòmetres del 
tram sud de la L-9 (una longitud equivalent a 
tota la línia 1), la xarxa de metro de Barcelona 
ja té 122 quilòmetres i arriba a municipis 
metropolitans que fins al moment n’havien 
quedat fora, com és el cas del Prat de 
Llobregat.
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L 
a posada en marxa de la L-9 del 

metro és una notícia llargament 

esperada al Prat de Llobregat, 

que feia temps que reclamava 

aquesta infraestructura i que va ha-

ver d’assumir amb paciència el retard 

el 2007 derivat de la falta de recursos 

econòmics a causa de la crisi econòmi-

ca. A partir de divendres, la ciutat veurà 

com les seves possibilitats de mobilitat 

amb transport públic es multipliquen, i 

això incrementarà la sostenibilitat i obrirà 

tota una sèrie de noves possibilitats tam-

bé a nivell econòmic.   

-¿Es podria dir que el Prat ha ne-

cessitat recórrer un llarg camí per 

arribar fins aquí?

-Les inversions referents a sistemes 

de transport de masses tan complexos 

com el metro solen ser llargues, des 

dels estudis previs i la definició de pro-

jecte fins a la recerca de finançament i 

l’execució de l’obra. En el cas de la línia 

9, a més, com que són projectes que 

afecten diferents municipis, es va haver 

de buscar un acord entre tots ells sobre 

el traçat, i això també va ser laboriós. I 

desgraciadament, l’arribada d’una crisi 

terrible va fer que tot fos encara més 

difícil i va provocar un retard. Però ara 

finalment arriba la posada en funciona-

ment del tram sud de la línia i això és una 

molt bona notícia. Estem molt il·lusionats 

i convençuts que millorarà la mobilitat 

pública de l’àrea metropolitana d’una 

forma sensible i eficaç. 

-Set parades es troben al terme 

municipal del Prat, quatre d’aquestes 

al nucli urbà. ¿El metro suposarà un 

abans i un després?

-Els experts ens expliquen que quan 

una línia de metro comença a operar 

en un territori on ja hi ha altres formes 

de transport públic passen coses, però 

no se saben quines seran exactament. 

Per això, ara s’ha de produir una ob-

servació durant un any per veure els 

canvis d’hàbits i pautes de comporta-

ment dels ciutadans, i a partir d’aquí 

s’ha de reajustar tot el sistema. Sens 

dubte, la línia 9 provocarà canvis en la 

mobilitat i això comportarà, per exem-

ple, reformular la xarxa d’autobusos 

de forma intel·ligent. S’ha de tenir en 

compte que gairebé la meitat de veïns 

del Prat treballen o estudien fora de la 

ciutat, així que la nova línia i els seus 

punts d’interconnexió afegiran noves 

possibilitats, i això és molt positiu.

-Una de les noves parades coinci-

deix amb l’estació ferroviària del Prat, 

¿com es podrà aprofitar la connexió 

de metro i tren?  

-Això és un fet molt rellevant, i que 

està passant una mica desapercebut. 

Fins ara, totes les persones del sud i de 

l’interior de Catalunya –Tortosa, Tarra-

gona, Reus, Vilanova, Sitges…– que vo-

lien anar a l’aeroport en transport públic 

havien d’anar fins a l’estació de Sants, 

i després tornar enrere agafant un altre 

tren. Amb l’arribada del metro es podrà 

fer aquesta interconnexió directament 

aquí, i amb això s’estalviarà temps, es 

guanyarà eficàcia i es reduirà la càrrega 

de Sants. Ara hem de treballar en el pro-

grama ferroviari, per convertir el Prat en 

un hub de connexió entre el litoral sud 

i l’aeroport.

-¿Les persones que pugin al metro 

al Prat per anar a l’aeroport també 

hauran de pagar el recàrrec del bitllet 

senzill, és a dir, 4,50 euros en total?

-Sí, les condicions seran les mateixes 

que les que tindran els passatgers de Bar-

celona i l’Hospitalet, amb aquest preu to-

tal de 4,50 euros per al bitllet senzill. De la 

mateixa forma, les persones que comptin 

amb títols com la T-50/30, la  T-Mes, la 

T-Jove, la T-Trimestre, la Targeta Rosa 

i la T-4 (no la T-10) podran anar fins a 

l’aeroport sense cap recàrrec. I també 

em consta que s’ha negociat un acord 

amb els sindicats de l’aeroport perquè els 

treballadors disposin d’una T-10 especial 

sense aquest recàrrec. 

-¿El metro permetrà atraure més in-

versions i emplaçaments d’empreses 

als polígons industrials del Prat, com 

ha sigut el cas de la multinacional 

Amazon, que s’instal·larà a Mas Blau?

-És un tema que, molt o poc, hi in-

fluirà segur, encara que és difícil de 

quantificar. Està prou estudiat que un 

dels factors que més pesen en la loca-

lització d’inversions té a veure amb la 

bona accessibilitat i la connexió. En el 

cas d’Amazon, ho han considerat com 

un element rellevant. Per una altra banda, 

s’ha de tenir en compte que en el con-

text actual, amb l’elevat atur, els salaris 

mísers i les mitges jornades, no disposar 

de bon transport públic suposa moltes 

vegades haver de renunciar a una opor-

tunitat laboral. Perquè per 400 euros al 

mes no et compraràs un cotxe i pagaràs 

gasolina per accedir al lloc de treball, ja 

que no surt a compte. Així que l’aposta 

pel transport públic és determinant a ni-

vell econòmic i d’ocupació, així com de 

seguretat, sostenibilitat i qualitat de l’aire. 

-En aquest sentit, ¿com es pot con-

tribuir des de l’ajuntament perquè la 

instal·lació de noves empreses al Prat 

pugui repercutir en la creació de llocs 

de treball per als veïns?

-Aquest és un servei estructural que ja 

està totalment integrat en els operatius 

d’intermediació i relació de l’ajuntament 

amb les empreses. Disposem d’un ser-

vei de suport a la localització empresa-

rial, i per tant sempre es produeix una 

interlocució amb totes les inversions 

que arriben al Prat per posar sobre la 

taula la borsa de serveis de promoció 

econòmica, els equipaments disponi-

bles, els cursos de formació a la car-

ta, la formació contínua... Aquesta és 

la pràctica habitual als serveis muni-

cipals d’intermediació, de tal manera 

que l’ajuntament sempre intenta que el 

màxim d’oportunitats derivades de la no-

va activitat econòmica repercuteixin en 

els veïns de la zona, especialment en els  

que estan a l’atur.M

BENEFICIS

“Ara hem 
d’observar el 
canvi de pautes i 
reajustar la xarxa 
de transport”

“Molt o poc, 
la nova línia 
influirà en la 
localització 
d’inversions” 

“Aquesta aposta 
és determinant 
per a l’ocupació, 
la seguretat i la 
qualitat de l’aire” 

LLUÍS TEJEDOR
ALCALDE DEL PRAT DE LLOBREGAT

“Gairebé la meitat de veïns de la ciutat 
treballen o estudien fora, i ara tindran 
més opcions per moure’s””

“La L-9 millorarà de forma sensible 
i eficaç la mobilitat metropolitana”

“El procés ha sigut llarg, però el metro finalment 
ja és aquí i això és una molt bona notícia”

b “El Prat es pot convertir en un ‘hub’ de 
connexió entre el litoral sud i l’aeroport”

b

D’estrena. Una de les andanes de la nova estació Cèntric 
de la L-9, ubicada al nucli urbà del Prat.
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Modern. Cabina d’un comboi d’última 
generació fabricat per Siemens. 

UNA INFRAESTRUCTURA CLAU
Núria
Marín
ALCALDESSA DE 
L’HOSPITALET

EN EL BON CAMÍ

F
a unes setmanes feia la meva 

conferència anual al vestíbul 

de l’estació Fira de la nova 

línia 9 del metro, un espai 

que vaig triar de forma premeditada, 

ja que la mobilitat i les infraestructures 

del transport han sigut una 

reivindicació constant en el meu dia a 

dia des que sóc alcaldessa.

La posada en servei d’aquest 

tram de la línia 9 és un pas més que 

consolida l’Hospitalet com a punt 

estratègic de l’economia de l’àrea 

metropolitana i de Catalunya. En 

poc temps, la plaça d’Europa i, per 

extensió, tot el districte econòmic 

Granvia L’H, s’ha convertit en 

referent, amb una intensa activitat 

econòmica, social, comercial, 

urbana i de serveis. La presència 

de Fira de Barcelona, amb 

esdeveniments com el Mobile World 

Congress (MWC) o Alimentaria, 

i la contínua arribada de noves 

empreses a la plaça d’Europa, 

contribueixen a l’impuls econòmic 

de la ciutat, que ara es veurà reforçat 

amb l’arribada del metro.

Però, per arribar aquí, hem 

hagut de sumar moltes voluntats. 

Les voluntats d’ajuntaments, 

institucions, empresaris i usuaris 

del transport públic. Una suma que 

parteix del convenciment que el 

metro és una infraestructura vital 

per a la mobilitat i la vertebració 

de l’àrea metropolitana: trasllada 

de forma eficaç i eficient les 

persones, contribueix decisivament 

al desenvolupament econòmic 

i és fonamental per reduir la 

contaminació atmosfèrica i millorar 

l’aire de les nostres ciutats.

ramal de la Zona Franca, compromís 

que han assumit també el president 

de la Generalitat i l’alcaldessa de 

Barcelona.

La línia 9 és una infraestructura clau 

per a l’Hospitalet, sí, però també per 

al conjunt de l’àrea metropolitana i 

el seu desenvolupament econòmic. 

És el que ens uneix a les ciutats per 

competir de forma conjunta amb 

el món. Ara tenim la línia 9, però 

no hem d’oblidar que ens en falten 

altres tant o més importants, com 

el túnel urbà, que ha de permetre el 

Tot i que l’Hospitalet sempre ha 

estat ben comunicada amb transport 

públic, l’entrada en escena de la línia 

9 suposa un gran salt, perquè per fi 

comunica el nord i el sud de la ciutat; 

augmenta les connexions amb la 

resta de la xarxa; amb l’aeroport, i 

millora els accessos a la Fira. Seran 

cinc noves estacions de metro a la 

ciutat, i amb les de les línies 1 i 5 ja 

en sumen 17. La xarxa, no obstant, 

s’ha de seguir ampliant. En aquest 

sentit, celebro l’anunci del conseller 

Josep Rull de tirar endavant ja el 

soterrament de les vies de Rodalies 

al seu pas per l’Hospitalet i el nou 

intercanviador a la Torrassa. Totes 

dues permetran redimensionar el 

conjunt de la xarxa ferroviària amb la 

finalitat d’incrementar freqüències i 

convertir-se en el metro regional que el 

país necessita.

Aquesta és una actuació ja 

convinguda i acordada fa anys 

per totes les administracions 

implicades i només està pendent 

de la decisió política del Govern 

central de dotar-la econòmicament. 

En moments de dificultats 

econòmiques és un greu error que 

la inversió en infraestructures quedi 

en un segon plade l’agenda política. 

És necessari que, entre tots, 

sumem forces i prioritzem, a partir 

de criteris de rendibilitat econòmica 

però també social, i tornem a 

posar la mobilitat en el lloc que li 

correspon. Només així avançarem 

cap a un sistema socialment 

inclusiu, territorialment cohesionat 

i econòmicament i ambientalment 

sostenible.M

E
l disseny i la construcció 

de la línia 9 ha suposat un 

gran repte des del punt 

de vista tècnic, financer, 

polític i de servei públic. L’objectiu 

era cobrir amb una sola línia 

diverses necessitats. Fer arribar el 

metro a àrees metropolitanes amb 

una important densitat de població 

i un dèficit de transport públic, 

com Santa Coloma, Badalona o 

l’Hospitalet. Equilibrar els fluxos de 

la xarxa de metro al tram central, 

creant nous intercanviadors entre 

els serveis de transport ferroviari, 

com Sagrera, Zona Universitària 

o Collblanc. I, finalment, portar 

el metro a l’aeroport i a la Zona 

Franca.

La topografia accidentada i la 

densitat de població, sense espais 

lliures en superfície per construir 

les estacions, han requerit túnels 

a gran profunditat, de fins a 90 

metres. L’enginyeria civil ho ha 

resolt de forma innovadora amb 

tuneladores de diàmetre superior 

al convencional, que ha permès 

dividir el túnel en dos pisos, un 

per cada sentit de la marxa, de 

manera que estacions i andanes 

hi tinguin cabuda; d’altra banda, 

amb accessos a les estacions amb 

ascensors d’alta capacitat que es 

podien encaixar en espais mínims 

de la superfície.

Això, juntament amb el fet que 

és la línia de conducció automàtica 

més gran que s’ha posat en marxa 

a Europa, fa que la línia 9 s’hagi 

de mirar com una de les obres 

d’enginyeria més destacades 

dels últims temps. També 

creiem, com a enginyers, que és 

necessari completar el projecte 

per compensar plenament el cost 

amb el benefici i cobrir els objectius 

marcats. Tot indica que estem en el 

bon camí.M

Oriol
Altisench
DEGÀ DEL COL·LEGI 
D’ENGINYERS DE CAMINS, 
CANALS I PORTS

INS, ,,,,

FOTO CEDIDA PER SIEMENS

Estrena. Dos trens estacionats en una 
de les noves estacions de metro.

FOTO CEDIDA PER SIEMENS

TRIBUNES
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E
ls treballadors i les empreses 

situades al polígon industrial 

de la Zona Franca que han 

suportat més de deu anys 

d’obres del metro començaran a veure 

els avantatges d’aquesta infraestruc-

tura amb l’entrada en funcionament 

demà divendres de la L-9 i, especial-

ment, amb l’entrada en servei de la 

L-10, el tram en viaducte que travessa 

el polígon i que, segons acord públic, 

es posaria en servei el 2017. 

Aquesta extensa àrea de sis milions 

de metres quadrats que gestiona el 

Consorci de la Zona Franca de Bar-

celona (CZFB) per a la implantació in-

dustrial és el lloc de treball de gairebé 

300 empreses amb uns 70.000 tre-

balladors directes i uns 250.000 llocs 

de treball indirectes. Allà hi ha des de 

la Zona Franca Duanera fins al Parc 

Logístic o Mercabarna.

Per fi, aquesta àrea productiva que-

darà còmodament unida a la ciutat de 

Barcelona mitjançant dues parades 

del suburbà: Parc Logístic i Merca-

barna. D’aquesta forma, millorarà 

automàticament la connectivitat de 

la zona, d’on ja parteixen algunes de 

les principals artèries de comunica-

ció de la ciutat: el port, l’aeroport, les 

rondes (i els seus respectius enllaços 

a carreteres i autopistes) i el tren de 

mercaderies.

A més, el Consorci de la Zona Fran-

ca reafirma el seu compromís amb la 

mobilitat adaptant el recorregut de la 

línia de bus número L-110 (que finança 

juntament amb CILSA, la societat ges-

tora de la ZAL del port de Barcelona, 

i Transports Metropolitans de Barce-

lona), perquè es converteixi en llança-

dora des de la nova estació de metro 

Parc Logístic i doni servei a aquestes 

600 hectàrees d’extensió. 

La L-110 seguirà convivint amb les 

línies de bus 21, 23, 37, 109 i el servei 

nocturn N-1.M

Pol d’atracció. Vista aèria 
del polígon de la Zona Franca.

A 7 km

El gran polígon es fa accessible
El districte industrial de la Zona Franca millora 
la seva connexió amb el centre de Barcelona

b Les parades Parc Logístic i Mercabarna 
obren l’any del centenari del Consorci

b

La línia L-110 
de bus servirà 
com a llançadora 
i distribuirà els 
usuaris per la zona

dUBICACIÓ
La idoneïtat de la Zona Franca 

per a la implantació empresa-

rial parteix de la seva estratè-

gica ubicació ja que es conver-

teix en una de les portes més 

importants tant a Espanya com 

a la resta del continent. 

Un dels seus principals atrac-

tius és, sens dubte, la seva 

proximitat al port (amb acces-

sos viaris i ferroviaris d’ample 

internacional) i l’aeroport, que 

han ampliat de forma decisiva 

les seves connexions interna-

cionals, així com el mercat cen-

tral de Mercabarna. Barcelona 

s’erigeix com a líder i pont en-

tre el sud d’Europa, Iberoamèri-

ca, l’Orient i el nord d’Àfrica. 

dSERVEIS
Destaca el paper del Centre 

de Serveis Zona Franca (des-

tina 13.000 metres quadrats a 

locals comercials, despatxos 

i ofi cines); el magatzem ADR 

(àrea de custòdia de produc-

tes infl amables o perillosos); 

el recinte d’exempcions fi scals 

temporals de la Zona Franca 

Duanera; o el recinte del Parc 

Logístic.

Plataforma amb múltiples atractius

POL LOGÍSTIC GLOBAL

Així mateix, el CZFB gestiona 

de forma centralitzada el servei 

de neteja.

dSEGURETAT
A la seu del CZFB es troba el 

centre de control del personal 

de vigilància (hi ha un servei de 

patrullatge propi a les zones 

comunes). 

A més hi ha un telèfon 

d’emergències que atén les 

trucades d’auxili i incidències, 

en col·laboració amb la Poli-

cia Nacional, la Guàrdia Urba-

na, la Guàrdia Civil, els Mossos 

d’Esquadra, els bombers i els 

serveis mèdics d’emergència. 

dSOSTENIBILITAT
El polígon ha evolucionat cap 

a estàndards mediambientals 

avançats, compta amb certi-

fi cacions internacionals per la 

gestió dels seus recursos i és 

una àrea que avança cap a una 

cultura industrial integrada en 

el concepte urbà.

Aquest puixant pol logístic 

i industrial compta amb equi-

paments punters, com la Cen-

tral de Generació d’Energies, 

epicentre d’un dels projec-

tes més importants en matèria 

d’efi ciència energètica del sud 

d’Europa (es calcula que, el 

2019, produirà l’energia equi-

valent a una ciutat de 60.000 

habitants). 

Altres de les mesures respec-

tuoses amb el medi ambient 

que s’han posat en marxa a la 

zona són l’aprofi tament de les 

aigües freàtiques per al reg de 

les zones verdes (fi ns a 112.000 

metres quadrats) i la implan-

tació d’enllumenat públic mi-

tjançant sistema led (de baix 

consum energètic). 

Així mateix, en consonàn-

cia amb el seu compromís me-

diambiental, el Consorci de la 

Zona Franca ha establert una 

àrea d’especial protecció de ni-

difi cacions específi ques.

dDISPONIBILITAT
Obert a la contractació empre-

sarial en règim de lloguer, el po-

lígon industrial de la Zona Fran-

ca disposa avui de parcel·les 

d’entre 4.500 i 10.000 metres 

quadrats disponibles per ubi-

car una gran varietat d’usos 

productius: logístic, indus-

trial, magatzems, equipaments, 

etcètera. Les condicions de llo-

guer són fl exibles.

Entre els terrenys que s’han 

sumat recentment a l’oferta de 

lloguer hi ha 6,2 hectàrees per-

tanyents a l’antiga Seat.
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