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AUDINGINTRAESA i CIMALSA col·laboraran 
en l'execució de projectes internacionals 

relacionats amb la logística i les 
infraestructures 

 
L'enginyeria AUDINGINTRAESA,  especialitzada en el disseny, construcció i operació 
d'infraestructures i CIMALSA,  empresa pública de la Generalitat de Catalunya 
encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d'infraestructures, centrals 
per al transport de mercaderies i la logística han signat un acord que remarca l’aposta 
de CIMALSA en la col·laboració  público-privada de la companyia per a la 
internacionalització en l'àmbit de les infraestructures per al transport. 
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L'acord assolit per totes dues entitats tindrà una durada de dos anys i ha estat signat 
per Enric Font, conseller delegat d’AUDINGINTRAESA i per Enric Ticó, president de 
CIMALSA. Aquesta col·laboració té l'objectiu de reforçar la internacionalització de les 
seves activitats respectives, oferint-se per a l’execució dels projectes relacionats amb la 
logística i les infraestructures del transport de caràcter internacional.  Destaquem els 
principals punts de l’acord: 
 
 

• Redacció d'estudis i projectes constructius d'infraestructures. Direcció d'Obra i 
Assistència Tècnica 

• Projectes d'Enginyeria ferroviària: 
• Redacció de projectes bàsics i constructius de línies i sistemes ferroviaris de 

ferrocarrils interurbans, regionals o rodalia. 
• Direccions d'obra i Assistències tècniques de línies ferroviàries interurbanes, 

regionals o rodalia. 
• Estudis tècnics i treballs de consultoria especialitzada en l'àmbit ferroviari 

(estudis de viabilitat, plans d'operació i manteniment, etc…) 
• Redacció de Planejaments, Projectes d'urbanització i edificació de sectors i 

naus logístiques. 
• Redacció d'estudis uni/intermodals i projectes constructius d'infraestructures. 
• Direccions d'obra i Assistències Tècniques de sectors i naus logístiques. 
• Estudis Tècnics i treballs de consultoria especialitzada en l'àmbit del 

desenvolupament de sectors logístics (Estudis de Viabilitat, MasterPlans, 
etc..) . 


