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CIMALSA té prevista una 
inversió d’aproximadament 9 milions 

d’euros pel 2020 
 

Les inversions es concentraran en les demarcacions 
de Girona i Tarragona 

 
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, presidida per Enric Ticó té previst concentrar les seves 
actuacions d'inversió en les demarcacions de Girona i Tarragona, sense descartar 
algunes operacions puntuals en les demarcacions de Lleida i Barcelona. 

Demarcació de Girona 

Davant la creixent demanda al LOGIS Empordà, s’iniciaran  els treballs d'urbanització 
del polígon. En l'actualitat té una superfície d'unes 70 hectàrees de les quals avui ja n’hi 
ha 17 d’urbanitzades. 
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En referència a la terminal de Vilamalla és completament necessari dotar-la d'ample UIC 
i,  en aquest sentit,  s’està negociant  el conveni que doni cobertura a aquesta operació 
amb ADIF. Actuació que CIMALSA executa  conjuntament amb el Port de Barcelona, 
mitjançant la societat Terminal Intermodal Empordà, SL (TIE). 

La inversió total que CIMALSA té previst destinar a aquestes dues infraestructures és 
d’aproximadament uns 7,4 milions d’euros. 

 

Pel que es refereix al CIM la Selva, els pressupostos previstos són d’uns 1,15 milions 
d’euros, que es destinaran a la construcció d’un edifici que serà el Centre d’Innovació i 
Suport al Transport de Mercaderies, que gestionaran conjuntament CIMALSA i 
ASTRANS-Girona. Es tractarà d’un edifici sostenible, tant pel que fa al seu disseny i 
construcció, com al seu funcionament, preveient que arribi a l’autoconsum. L’edifici 
acollirà les oficines de CIMALSA al CIM i el Centre d’Innovació d’ASETRANS, i des d’on 
s’impartiran accions formatives d’interès pel sector de la logística i el transport de la 
zona. També està previst la construcció de  l’EDAR definitiva de la central, que s’ha 
dissenyat perquè la depuració es dugui a terme pel mètode de filtració subsuperficial 
vertical vegetada. 
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Demarcació de Tarragona 

 

 

A la demarcació de Tarragona CIMALSA, amb el suport de l’Incasol, treballa en 
l’ampliació de la CIM el Camp  amb uns pressupostos assignats d’uns 600.000 euros,  
amb la possibilitat de realitzar la construcció d’una nau destinada al lloguer. 

Es continuarà treballant en les eines de planejament de la futura central de Montblanc  
on preveiem fer diferents actuacions en temes mediambientals, com la instal·lació de 
punts de recàrrega per vehicles elèctrics o la col·locació de plaques fotovoltaiques per 
l’autoconsum. 
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Demarcació de Lleida 

 

A la demarcació de Lleida està previst treballar en la comercialització de  l’última 
parcel·la disponible que CIMALSA té al CIM de Lleida, amb la possibilitat d’impulsar un 
projecte claus en mà. 

Demarcació de Barcelona 

Davant la situació d’emergència climàtica i la necessitat d’afrontar el repte de la mobilitat 
de mercaderies en l’àmbit urbà, amb la pressió de  l’última milla (no només per l’entrega 
a client final, sinó també per la distribució a punts de venda), es preveu impulsar algun 
projecte en aquest sentit, parlant de microplataformes i de centres de distribució urbana. 

 


