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Constituïda la Confederación Española de Áreas Empresariales (CEDAES)  

 

Els parcs empresarials s’uneixen per fer front a la 

càrrega tributaria i a la falta d’atenció de les 

administracions 

 
 El 50% del PIB espanyol es genera en els parcs empresarials, segon indica el recentment 

elegit president de l’organització, Santiago Salvador. 

 

 CEDAES representa aproximadament 400 parcs empresarials d'Espanya, amb més de 

20.000 empreses i 140.000 treballadors. 

 

 La Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) forma part de la nova confederació i 

exerceix el paper de vocal. 

 

Barcelona, 16 de març de 2015.- Els parcs empresarials s’uneixen per formar la Confederación 

Española de Áreas Empresariales (CEDAES), organització que té per objecte representar 

aquestes àrees en l'àmbit nacional i fer arribar a les administracions públiques les seves 

inquietuds i problemes. La confederació, un aliança inexistent fins avui en dia, vol posar de 

manifest la important càrrega tributària que no es tradueix en contraprestació o algun tipus de 

serveis. 

 

El seu president, Santiago Salvador, ha volgut expressar que “CEDAES suposa una magnífica 

plataforma que ens permetrà progressar en la gestió dels nostres parcs empresarials, lloc en el 

qual es genera aproximadament el 50% del PIB d'Espanya”. Pel que fa a magnitud, representa 

aproximadament 400 parcs empresarials d'Espanya, amb més de 20.000 empreses i 140.000 

treballadors. 

 

Representació en vuit comunitats autònomes  

 

Són membres fundadors de CEDAES, la federación de Parques Empresariales de la Comunidad 

Valenciana (FEPEVAL), Àreas Empresariales d'Astúries, la Federación de Parques Empresariales 

de la Región de Múrcia (FEPEMUR), la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), la 

Federación Galega de Parques Empresariales (FEGAPE), així com la Asociación de Empresarios 

de Campollano (ADECA) de Castilla-la Mancha, la Asociación del Polígono Industrial Tanos 

Viérnoles (APETAVI) de Cantàbria i la Comunidad de Propietarios del Parque PISA de Sevilla. 

 

En l'assemblea constituent ha estat escollit president per unanimitat Santiago Salvador 

(FEPEVAL); Francisco Cabrera, vicepresident primer (FEPEMUR); Enrique Barbasán (PISA), 

vicepresident segon; Pablo García-Vigón (ÁREAS), tresorer; José Eduardo López-Espejo 

(ADECA), secretari; finalment, com a vocals, Fermín García (APETAVI), Josep Morell (UPIC) i 

Santiago Gómara (FEGAPE).  

 

CEDAES té previst fer arribar al legislatiu i executiu nacionals iniciatives fent referència al 

necessari compromís de l'administració pública local en mantenir, conservar i avançar en fórmules 
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de col·laboració público-privada, així com la millora de les infraestructures de comunicació i 

d'informació. 

 

  

  http://premsa.cambrabcn.org                                       

@presscambrabcn   #cambrabcn 
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