
 
 

 

NOM DEL PROJECTE 
22L. Estudi sobre un districte logístic a Barcelona 
 
MUNICIPIS 
Barcelona i el Prat del Llobregat 
 
TITULAR 
S’estudia la viabilitat d’un districte logístic, 22L. 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
L’àrea metropolitana de Barcelona compta amb la singularitat de disposar d’un espai pròxim i 
ben connectat en el qual coexisteixen grans infraestructures logístiques amb àmplies 
potencialitats de promoció internacional. Les ampliacions en curs del port, de l'aeroport i de la 
seva ciutat aeroportuària, conjuntament amb l'espai logístic de la Zona Franca, són les peces 
clau que configuren aquesta àrea. 
 
L'objectiu de la proposta és estudiar els avantatges que pot representar la configuració d'un 
districte econòmic, a l'estil d'altres ja existents, que en aquest cas tindria l'especialització de la 
logística i les seves activitats vinculades. En una economia oberta a escala global, la 
disponibilitat d'una àrea d'aquestes dimensions obre noves expectatives i noves oportunitats 
cap a la promoció i consolidació de l'àrea de Barcelona com un centre logístic de primer nivell 
europeu i mundial. 
 
Les institucions vinculades a les infraestructures esmentades (port, aeroport, Zona Franca), 
juntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona i el Pla Estratègic Metropolità, han 
convingut la necessitat de posar en marxa un informe que explori aquestes oportunitats i dibuixi 
els eixos principals de la seva definició, concreció i formes de treballar d'una manera molt més 
en xarxa entre els diferents actors i les plataformes logístiques implicades. 
 
En una economia de mercats globals, el sector de la logística adquireix una major importància 
quan es disposa de les infraestructures necessàries per al seu desenvolupament, com és el 
cas de l'àrea de Barcelona. Alhora, la logística es reconverteix cap a un sector també de 
transformació i de generació de valor, la seva promoció és un vector de creació de riquesa per 
a tota la seva àrea econòmica. 
 
Per avaluar les oportunitats, l'informe ha d'abordar també els resultats d'altres exemples 
europeus d'àrees logístiques i, a partir dels seus resultats, elaborar recomanacions sobre les 
bones pràctiques i les possibilitats de la seva aplicació en el nostre cas. L'informe és previst 
que estigui enllestit a mitjan 2009. 
 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA 
http://www.pemb.cat/public/docs/34_oi_15.pdf 
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