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CIMALSA reafirma el seu compromís d'eficiència 
energètica prevista en el seu Pla Estratègic 

 
El Truck Catellar ha substituït el seu sistema d'ilꞏluminació per LED 

 
Recentment l'empresa pública de la Generalitat de Catalunya, CIMALSA, encarregada de la 
promoció, el desenvolupament i la gestió d'infraestructures, centrals per al transport de 
mercaderies i la logística, presidida per Enric Ticó, ha presentat concurs per a la instalꞏlació de 
punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en el CIM el Camp, CIM Vallès, Aparcament Truck 
Castellar i el CIM La Selva. 

En el Pla Estratègic aprovat recentment, per la companyia, es contemplava un pla en el qual es 
preveu accions mediambientals en les infraestructures que CIMALSA gestiona. En aquest sentit, 
s'ha publicat concurs per a la instalꞏlació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics per un valor 
estimat de 84.373 euros i termini d'execució de 5 setmanes en quatre de les instalꞏlacions de 
l'empresa pública. Aquesta actuació, opta a ser subvencionada en el marc del projecte MOVES, 
cofinançat per la Unió Europea amb fons FEDER. 

Ilꞏluminació LED en el Truck Castellar 

L'aparcament situat a Castellar del Vallès, Truck Castellar, gestionat per CIMALSA i que ocupa 
una parcelꞏla de 15.400 metres quadrats amb un total de 126 places destinats a l'aparcament de 
vehicles pesants de fins a 17 metres. Ha realitzat recentment el canvi del seu sistema 
d'ilꞏluminació tradicional de vapor de sodi per ilꞏluminació LED. A més de realitzar una millora de 
la visibilitat de les instalꞏlacions ha reduït el consum considerablement. Aquestes mesures són 
les primeres de tot un seguit de canvis, com els 6 punts de recàrrega i la millora en l'actual oferta 
de places de la infraestructura previst en el Pla Estratègic de la companyia. 

 


