La plataforma promoguda per Saba i el Consorci de la Zona Franca frega la plena
ocupació amb la signatura d’aquest últim contracte

L’OPERADOR LOGÍSTIC ALDISCA S’INCORPORA AL PARC
LOGÍSTIC DE LA ZONA FRANCA AMB EL LLOGUER DE 4.000m2
Barcelona, 2 de desembre del 2014
ALDISCA, proveïdor logístic integral, ha confiat en el Parc Logístic de la Zona Franca
(PLZF) per llogar-hi una superfície de 4.000 metres quadrats. La companyia, que
traslladarà la seva activitat a aquestes noves instal·lacions a partir del mes de gener, ha
signat un contracte de lloguer per als pròxims cinc anys. Amb aquesta operació, el PLZF
assoleix una ocupació del 94%, fet que confirma aquesta infraestructura logística com
una de les més rellevants de Catalunya.
Amb el trasllat, ALDISCA vol augmentar la seva competitivitat responent a totes les
necessitats logístiques i de serveis de valor afegit demandades pels seus clients. Entre
els seus objectius: fer créixer el volum de mercaderies amb una gestió àgil i eficient en
la recepció i entrega de les mateixes, adaptar-se a les necessitats dels seus clients i
seguir millorant el valor de l’empresa.
Després de més de 20 anys d’experiència en el sector logístic, ALDISCA ha sabut
adaptar-se a les exigències d’un mercat sempre canviant. L’empresa compta amb
experiència en el tractament de tot tipus de mercaderies, així com en l’oferta de
serveis derivats. Compromesos amb l’objectiu d’oferir serveis de qualitat als seus
clients, ALDISCA és avui un proveïdor logístic jove i dinàmic.
Com a Operador Econòmic Autoritzat (OEA), ALDISCA disposa de diferents
autoritzacions de Recinte Duaner (ADT, DAP y DDA) i oferirà serveis com la recollida i
recepció de mercaderies o la gestió i control d’estocs. Activitats que els seus clients
poden seguir en temps real a través de la seva plataforma on line. A més a més, la
companyia compta amb Registre Sanitari, així com amb llicència per a
l’emmagatzematge de mercaderies ADR.
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Sobre el Parc Logístic de la Zona Franca
Parc Logístic de la Zona Franca, societat participada pel Consorci de la Zona Franca i
Saba Parcs Logístics, compta amb 130.000 metres quadrats de naus logístiques
d’última generació dividides en 9 edificis i 35.000 metres quadrats d’oficines
representatives dividides en tres edificis que són les seus corporatives del Consorci de
la Zona Franca, Abertis Infraestructures i Saba Infraestructures.
Ocupa una superfície total de 41 hectàrees a la Zona Franca de Barcelona, a tocar de la
Ronda Litoral, i té en el seu entorn immediat la Fira i el Port de Barcelona, l’àrea
econòmica de L’Hospitalet, l’estació de tren de mercaderies de Can Tunis, les rondes
de Barcelona i un ràpid accés a l’Aeroport del Prat. El projecte Parc Logístic està
considerat un dels més rellevants de la Barcelona actual i l’any 2016 comptarà amb
una estació pròpia de la L9 del Metro.

Sobre Saba Parcs Logístics
Saba Parcs Logístics és la divisió de logística del grup Saba, operador industrial de
referència en la gestió d’aparcaments, des del 1966, i en la de parcs logístics des del
1999. La companyia opera en sis països: Espanya, Itàlia, Xile, Portugal, França i
Andorra. La superfície dels parcs logístics de Saba és de més de 600 hectàrees, amb
prop d’1 milió de metres quadrats construïts. Gestiona una xarxa de parcs a Barcelona,
Sevilla, Àlaba, Lisboa i Toulouse (www.sabalogistica.com; www.saba.eu).
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