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Serveis de Transport i Logística

Compromesos amb els
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible



Flexibilitat
Atenció 

personalitzada
Resolutius Compromís Treball en equip Respecte i 

honestitat

MISSIÓ
Concentrar en un únic punt una 
solució logística amb un servei 

flexible, generant confiança.
 
 

Ens regim per el respecte, l'honestitat, el 
compromís i el treball en equip. Creiem 
en un desenvolupament empresarial amb 

una responsabilitat ètica.
 

VALORSVISIÓ
El nostre compromís per millorar el sector

logístic és convertir Alianza Logistics en una
marca de referència. En la empresa

dediquem el nostre esforç en la creativitat i
innovació, en el valor i el respecte per la

nostra gent.
 

+100
Professionals

1600
Mitjana de viatges 

en una setmana 
habitual

 

+70.000
Càrregues en 

l'últim any

6
Objectius de 

desenvolupament 
sostenible (ODS)



Serveis de Transport per carretera Nacional, d'Importació, Exportació i Intracomunitaris. Possibilitat de dur a terme càrregues seques i 
refrigerades i Exportació de grupatge de fruita i verdura des de l'arc mediterrani a Europa.

Recorreguts sempre ascendents, sent u dels principals operadors logístics del sector. 

Som capaços d'aportar una flexibilitat en transport gràcies a les nostres cooperacions a nivell nacional i europeu, a més de la motivació, 
formació i implicació del nostre equip humà.

Oferim solucions 
flexibles en 
transport i logística, 
adaptades a 
cadascún dels 
nostres clients. VICENTE AGUILAR

GERENT
 

ALEXIS DASCA
DESENVOLUPAMENT DE 
NEGOCI I ESTRATÈGIA

 
 

ADOLFO ALABADÍ
CONTABILITAT I FINANCES

 

ALICIA ROIG
VENDES, IMATGE I 

TALENT

PABLO CERVERA
RRHH I SISTEMES DE 

GESTIÓ



Exportació Importació Intracomunitaris Recollides

Indústria i
paqueteria

Nacional

Servei Express Embarcament i 
Taxes

Assegurances

Especialistes 

Serveis

FlotaCarburant

Alimentació 
seca

Alimentació
refrigeradaEnvasos Supermercats



Estructura flexible que ens permet oferir disponibilitat sense límit de càrregues. Comptem amb aliances de flota amb l'última tecnologia de 
refrigerat, localització i control de traçabilitat. Aquestes capacitats ens constitueixen com a un operador diferenciat i amb un valor afegit 
per a tots els nostres clients. 

Donem resposta a les teues necessitats

Monotemperatura 

Bi - Temperatura*

Multitemperatura *

Separador tèrmic* 

Lones corredisses

Megas *

Box - Furgón

Jumbo

 *   Consultar disponibilitat segons rutes.



Els nostres professionals estan repartits en diferents 
punts per garantir una gran cobertura per tota Europa, 
oferint uns serveis amb una logística resolutiva, 
flexible i professional. 

Repartits per tota Europa

Delegacions

Magatzems

Operadors de trànsit



Línies Estratègiques de Calitat

Màxima satisfacció dels nostres clients 
complint les seues expectatives. 

Suport constant als treballadors a partir 
de la millora de les condicions de treball i 
formacions gratuïtes. .

Preu just amb els nostres proveedors i 
claredat en la comunicació. 

Millora continua del sistema de gestió 
empresarial i dels nostres serveis.

Apliquem la responsabilitat social 
corporativa en el nostre entorn. 

Actitut proactiva per a la seguretat, integritat i 
innocuïtat de les mercaderies.  

ISO 9001:2021  IFS Logistics  QS Scheme for Food

Aplicació de principis ètics en la 
contractació de clients i proveedors.  

Compliment de la legislació vigent i les 
normes establertes. 

Actitut anticorrupció: Transparència, 
confidencialitat i vigilància.

 GDP Medicaments



La sostenibilitat està integrada en totes les nostres instal·lacions i duem a terme projectes amb l'objectiu de promoure 
canvis en el nostre sector. Una de les nostres responsabilitats com empresa és ser responsables amb el planeta i 
generar valor compartit a a la societat.

La nostra estatègia de sostenibilitat està alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
promoguts per la ONU. A més, Alianza Logistics impacta de forma positiva en els 6 objectius següents:

Seguim en la línea de minimitzar l'impacte de la nostra activitat en el àrea mediambiental, contribuint al mateix 
temps en millor la vida de les persones. 
S

Compromesos

SOCIETATPERSONES MEDI AMBIENT



www.alianza-logistics.com
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