
 
          

 
CONTRACTE ENTRE EL CONSORCI I ELIS MANOMATIC 

 
ELIS MANOMATIC INVERTIRÀ 21 MILIONS D’EUROS EN UNA 
BUGADERIA INDUSTRIAL A LA ZONA FRANCA QUE CREARÀ  

300 LLOCS DE TREBALL 
 
Barcelona, 28 de novembre de 2016.- La empresa multi-servei ELIS 
Manomatic, líder europeu en el seu sector, ha subscrit un contracte amb el 
Consorci de la Zona Franca (CZFB) per ubicar a una parcel·la del polígon 
industrial barceloní una planta de bugaderia industrial que comportarà una 
inversió de 21 milions d’€ i la creació d’uns 300 llocs de treball, informa ELIS. 
 
L’operació ha estat un exemple de col·laboració institucional i ha comptat amb 
la intermediació i assessorament de Catalonia Trade&Investment d’Acció de la 
Generalitat. 
 
La multinacional d’origen francès ha concertat amb el Consorci un acord per 
llogar una parcel·la de 26.160 m2 de la Zona Franca –en concret al número 28-
30 del carrer D del polígon-, per un període de 50 anys prorrogables a 25 anys 
més. La parcel·la anteriorment havia estat ocupada per Correos.  
 
A aquesta parcel.la, ELIS edificarà una planta de 13.000 m2 que podrà tractar 
un volum de roba llisa de 500 tones cada setmana per hotels i restaurants de 
Catalunya, segons fonts d’aquesta empresa.  
 
ELIS, fidel a la seva imatge, preveu dotar la instal·lació amb les darreres 
tecnologies disponibles en matèria de producció i estalvi energètic. L’ús 
d’energia solar permetrà proveir-se del 20% de l’energia necessària per 
l’escalfament de l’aigua. ELIS treballa també amb les empreses i 
administracions locals  per a més de reciclar l’aigua internament poder 
recuperar el màxim d’aigua disponible a la zona. 
 
ELIS és un grup multi-servei, líder europeu en el lloguer i manteniment de la 
roba llisa, de la uniformitat de treball i d’equipaments d’higiene i benestar a 
Europa i a Amèrica Llatina. Compta amb 21.000 treballadors repartits a 13 
països i amb un volum de negoci de 1.415 milions d’euros. 
 
ELIS compta amb més de 240.000 clients de tota mida en els sectors 
d’hostaleria i restauració, de la salut, de la indústria i dels comerços i serveis 
gràcies a la seva xarxa de 300 plantes de producció  i les seves 13 sales 
blanques, la qual cosa li permet aproximar-se al màxim als seus clients. 
 
Clicant a l’enllaç tenen http://ftpw.el-consorci.com/web/_MG_9540_ret_med.jpg, 
una foto de la parcel·la. 
 
Departament de Comunicació CZFB 
PressConsorciZF@el-consorci.com 
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