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El Logis Empordà incorpora l’empresa OKM 
Química Ortopèdica 

 
L’empresa, dedicada a l’acoblament i distribució de material tècnic i 
productes ortopèdics, ha comprat 19.000 m2 i preveu instal·lar-s’hi a 
finals d’any 

 

 
Perspectiva aèria dels terrenys on està ubicat el Logis Empordà. 

  

El Logis Empordà, promogut i gestionat per Cimalsa, acaba d’incorporar 
l’empresa OKM Química Ortopèdica, SL. Amb l’arribada 
d’aquests  especialistes en la producció i distribució de solucions tècniques per 
a l’ortopèdia i que exporten a més de 50 països, el projecte logístic de les 
comarques gironines rep un nou impuls, que es suma a la reactivació del que 
ha de ser la futura estació intermodal de l’Empordà. 
 
En concret, l’empresa ha adquirit un total de 19.163 metres quadrats, el que li 
permetrà instal·lar-s’hi a finals d’any en una primera fase, i abordar el seu 
creixement a mig termini.  
 
Així, el Logis Empordà agafa força i amb les 73 hectàrees de superfície 
d’aquest centre per a la logística, distribució i activitats de valor afegit, amb 
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vocació transfronterera, situat al costat de l'estació intermodal de Vilamalla, es 
posiciona com a motor econòmic del nord-est de Catalunya, gràcies també a la 
seva capacitat per gestionar mercaderies ferroviàries d’ample ibèric i europeu.  
 

Actualment el centre logístic compta amb diferents serveis garantits en totes les 
parcel·les, com la gestió d´aigües residuals sostenibles, un dipòsit d´aigua 
potable, subministrament elèctric en mitjana tensió i xarxa contra incendis 
comunitària i en destaca la seva accessibilitat viària: a 4 quilòmetres de 
l´autopista AP-7, a menys d´1 quilòmetre de la carretera nacional N-II i a peu de 
carretera de la C-31. 
 

 

 
Barcelona, 9 de gener de 2019 

 


