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CIMALSA TRUCK de Castellar del Vallès 
incorpora el sistema de subministrament AdBlue 

 
Recentment CIMALSA TUCK de Castellar del Vallès ha incorporat el sistema de 
subministrament AdBlue pels abonats del recinte i pel públic en general, a 
l’estació de serveis Nuroil, situada a l’interior de l’aparcament de vehicles 
pesants de la instal·lació.  

 

En aquest sentit, des de CIMALSA, es destaca la importància de continuar 
apostant per una política de protecció i conservació del medi ambient, per la 
gestió d’infraestructures, i centrals pel transport de mercaderies i la logística, 
oferint els màxims estàndards d’accessibilitat, qualitat i serveis. 

  
L’ aparcament de vehicles pesants,  que CIMALSA TRUCK gestiona a Castellar 
del Vallès, està situat en el polígon industrial “Pla de la Burguera”.  Consta d’una 
superfície total rectangular de 15.400 metres quadrats, amb un total de 126 
places destinades a l’aparcament de vehicles pesants de fins 17 metres.  

 

Actualment amb places disponibles aquesta infraestructura gestionada per 
CIMALSA disposa de controls d’accessos i sortides, a més consta de sistemes 
avançats de control, vigilància i protecció durant les 24 hores, mantenint la 
connexió amb els cossos de seguretat. 
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    Imatge de l’accés a l’aparcament de vehicles pesants de Castellar del Vallès 

 
 

 

Sobre CIMALSA 

CIMALSA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya encarregada de la 
promoció, el desenvolupament i la gestió d’infraestructures i centrals pel transport de 
mercaderies i la logística. 

CIMALSA té como a missió oferir als sectors del transport i la logística els millors 
emplaçaments per a la seva competitivitat. 

La voluntat de CIMALSA és la de sumar la seva aportació a la d’altres infraestructures 
amb la  participació pública en Catalunya, com ara la xarxa de carreteres, els ports, les 
zones d’activitats logística, els aeroports o els ferrocarrils. 
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