
 
 

          
 

LA  ZONA FRANCA DE BARCELONA,  ENCLAU DE COMERÇ INTERNACIONAL 
 

L’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL D’OPERADORS ECONÒMICS 
AUTORITZATS I LA DUANA D’AZERBAITJAN PRESENTEN AL 

CONSORCI LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE BAKU  
 

Barcelona, 13 febrer 2018.- El president executiu del Consorci de la Zona 
Franca de Barcelona (CZFB), Jordi Cornet, s’ha reunit avui amb el president 
de l’Associació Internacional d’Operadors Econòmics Autoritzats, Antonio 
Llobet, i amb el cap del Comitè Duaner Estatal d’Azerbaitjan, Javad Gasimov, 
per abordar la Conferència Internacional d’Operadors Econòmics Autoritzats 
que tindrà lloc a Bakú aquest any 2018.  
 
La conferència tindrà lloc els dies 2,3 i 4 de maig a la capital azerbaitjana i és 
una trobada de gran interès pel col·lectiu professional logístic que treballa a 
l’entorn de l’activitat duanera i de comerç internacional. L’Associació 
Internacional d’Operadors Econòmics Autoritzats (OEA) co-organitza aquest 
esdeveniment dirigit a tots els actors de la cadena de subministrament en el 
comerç internacional, que l’any passat va tenir lloc al Saló Internacional de la 
Logística i la Manutenció SIL Barcelona. 
 
Azerbaitjan té una de les economies de més ràpid creixement del món i és un 
node important en la nova ruta de la seda entre Europa i Àsia Central, punt 
estratègic de la infraestructura Bakú-Tiblisi-Kars del Middle Corridor ferroviari. 
 
La trobada entre la delegació azerbaitjana, la de l’OEA i el CZFB ha vingut 
propiciada pel creixent protagonisme del Consorci en l’àmbit logístic a través de 
la gestió de la seva Zona Franca Duanera, l’organització del SIL Barcelona, així 
com de la projecció que està donant a la ciutat de Barcelona dins del mapa 
internacional de Zones Franques Duaneres i de plataformes logístiques. 
 
El networking d’entitats al voltant del món de les duanes ha servit també per 
donar projecció de la candidatura del Consorci de la Zona Franca de Barcelona 
per acollir la seu mediterrània de l’organització Mundial de Zones Franques 
(WZFO) i per informar de la celebració a Barcelona, dins del marc del SIL 2018 
-del 5 al 7 de juny-, del Congrés de l’Associació d’Agents de Duanes de les 
Amèriques (ASAPRA). 
 
En el SIL Barcelona de 2019 es celebrarà també el Congrés Mundial de Zones 
Franques (WZFO) i el congrés ALACAT de l’Associació d’Agents de Càrrega i 
Operadors Logístics Internacionals d’Amèrica Llatina i el Carib. 
 
Clicant aquí poden descarregar-se una instantània de la trobada. 
 
Departament de Comunicació CZFB 
PressConsorciZF@elconsorci.es 
tel. 932 638 165 
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