
Alfil Logistics tanca el seu exercici 2019 amb un 
creixement sostenible 

Els resultats de 2019 arriben als 113,5 M€ de facturació, un 4% més 

respecte el 2018 

Alfil Logistics segueix bolcat en la lluita contra el Covid-19 col·laborant en 

la distribució de respiradors i bifurcadors i en la importació de material 

sanitari 

Foto: instal·lacions gestionades per Alfil Logistics a la ZAL 

Barcelona, 7 d’abril de 2020.- Alfil Logistics, operador logístic participat per DAMM i 

RENFE, va aprovar ahir, en la sessió telemàtica que va reunir al seu Consell 

d’Administració, els resultats de l’exercici 2019 amb una facturació de 113,5 M€, el 

que representa un increment respecte l’any anterior d’un 4,1%. La companyia 

logística ha mantingut aquesta tònica des de la seva creació l’any 2000, el que permet 

afrontar aquest 2020 particularment difícil en tots els sectors, amb serenitat. 

L’any 2019 ha destacat per l’augment de la cartera de clients en tots els sectors, 

dels serveis oferts i de l’ampliació en més de 35.000 m2 de les seves instal·lacions 

a la Zona d’Activitats Logístiques del Port de Barcelona al Prat de Llobregat, arribant 

a una superfície total de magatzem de 135.000 m2. 

Per a Jaume Bonavia, director general d’Alfil Logistics: “El 2019 ha estat un altre 

any de creixement, però en aquest moments el més rellevant és lluitar per poder sortir 

d’aquesta crisi sanitària. Tot l’equip d’Alfil Logistics està realitzant grans esforços per 

mantenir l’activitat i per això, vull envia’ls-hi tot el meu agraïment. Ara mateix, per Alfil 

Logistics, el més important és oferir tota la col·laboració possible a la societat, aportant 

el nostre gra de sorra amb la distribució dels respiradors i bifurcadors, així com amb la 

importació de material sanitari procedent de la Xina”. 



Alfil Logistics i el seu suport a la lluita contra el COVID-19 

Des de que s’anunciés l’alerta sanitària, Alfil Logistics ha recolzat la lluita contra la 

pandèmia i hi està col·laborant amb diferents accions. 

Una d’aquestes accions solidàries és la distribució, de manera gratuïta, juntament amb 

Correos i Fundació CARES, dels respiradors i bifurcadors de campanya que 

l’aliança del Consorci de la Zona Franca de Barcelona està fabricant a través de la 

impressió 3D. 

Així mateix, Alfil Logistics es consolida com un partner estratègic en la relació amb 

l’àrea d’Àsia-Pacífic i, especialment amb la Xina, ja que l’activitat d’import-export des de 

i cap a aquesta zona geogràfica cada vegada és més important en el conjunt de la 

companyia que, des de fa més d’un any, compta amb una seu estable a la ciutat de 

Xangai. Prova d’això és que, durant aquestes setmanes, Alfil Logistics ha gestionat la 

importació de material sanitari (guants i mascaretes) per combatre els efectes del 

COVID-19. 

De la mateixa manera, per ajudar en el lliurament de comandes dels clients, Alfil 

Logistics ha posat en marxa el seu servei d’e-commerce Alfil Express, fent la distribució 

de l’última milla a qui ho requereixi.. 

#quedatacasa 

Sobre Alfil Logistics 

Alfil Logistics, operador logístic multimodal, va ser fundat l’any 2000 conjuntament entre Damm i 
Renfe. Actualment, la companyia està present a la Península Ibèrica amb 19 plataformes 
logístiques situades a Barcelona, Madrid, Màlaga, Almeria, València i Múrcia, que suposen una 
superfície dedicada de 500.000 m2. 

Ofereix serveis logístics d’emmagatzematge, transport terrestre, marítim i aeri, manipulats i 
impostos especials per a clientes de sectors tan diversos com: alimentació i begudes, retail, 
packaging, tèxtil, electrodomèstics i alcohol i impostos especials. 

El 2019, la seva facturació va superar els 113 milions d’euros i la plantilla total de l’empresa es 
va situar en més de 100 persones al tancament de l’any. 
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