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CIMALSA se suma al projecte Xarxa de 
Microcims Sostenibles 
 

• L’objectiu és reduir els desplaçaments urbans vinculats amb la 
logística 

 
CIMALSA, empresa pública dependent del Govern de la Generalitat i 
especialitzada en el sector de la logística, s’ha adherit al projecte Xarxa de 
Microcims Sostenibles, que impulsa l’empresa Cargobici juntament amb altres 
entitats, en el marc de la seva política de compromís amb la reducció de les 
emissions i la recerca de models logístics més sostenibles.  

 

Antonio José Domínguez i Enric Ticó 

Així, el president de CIMALSA, Enric Ticó i el representant de Cargobici, Antonio 
José Domínguez, han signat el conveni de col·laboració i transferència de 
coneixement entre ambdues entitats per estudiar com reduir els desplaçaments 
urbans vinculats a la logística i com potenciar un model ecològic i sostenible 
basat en la reducció del vehicle industrial i l'ús de vehicles verds.  
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Concretament, els objectius del projecte són: 

• Desenvolupament de microcims —centrals integrals de mercaderies 
de dimensió reduïda— sostenibles per complir amb els compromisos 
adquirits amb la Comissió Europea. 

• Consolidació de mercaderies per districtes per aconseguir un 
repartiment més sostenible, agilitar la logística de l'última milla i evitar 
la congestió de les ciutats.  

• Optimització dels horaris de repartiment als nuclis urbans.  
• Descongestió del trànsit, reducció de l'emissió de gasos i partícules 

contaminants.  
• Fomentar la incorporació al mercat laboral de persones amb diversitat 

funcional. 

El conveni contempla la col·laboració en la recerca de finançament per al 
projecte, la realització d'estudis i treballs conjunts orientats a la consecució dels 
objectius, reunions periòdiques per compartir coneixements, la divulgació del 
projecte i la celebració d'actes públics on es recullin les actuacions que es porten 
a terme. La durada inicial del conveni és de tres anys, amb la possibilitat de 
prorrogar-se per períodes successius d'un any. 


