Bones pràctiques. Centre de logística de Les Hortes del Camí Ral

Ubicació:
Polígon industrial de Les Hortes del Camí Ral.
Descripció:
Creació d'un espai de 19.961 m2 i d'un annex de 12.000 m2 al passeig de Marina que acullen
de forma centralitzada algunes empreses de transport que ofereixen els seus serveis a la
ciutat. Aquestes noves instal·lacions ajuden a evitar l'entrada de vehicles pesants a la ciutat i
milloren la mobilitat en el nucli urbà. El Centre, ubicat en un polígon industrial, disposa d'una
capacitat d'aparcament de 82 places per a vehicles pesants, i de 100 places més a l'espai
annex ubicat al passeig de Marina. Compta amb equipaments de serveis complementaris com
ara oficines, bar-restaurant, túnel de rentat, taller de reparació de vehicles i assortidors de
gas-oil i biodiesel.
Objectius:
Quantitatius: reduir la circulació de vehicles pesants al nucli urbà mitjançant la centralització
d'aquests en el Centre de logística, i distribuir la seva càrrega en diferents vehicles de
transport més petits que la reparteixen pels diferents punts de la ciutat.
Qualitatius: disminuir la contaminació de l'aire per l'emissió de fums i els sorolls ocasionats
per aquests tipus de vehicles i millorar la mobilitat de la ciutat.
Valoració:
Indicadors de seguiment:
Percentatge d'ocupació
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Inici del projecte:
2002
Organisme promotor:
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA)

Vincles d’interès:
Promocions urbanístiques PUMSA http://www.grup-pumsa.cat
Gestió Integral de Trànsit Mataró SL (GINTRA).
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Més informació:
Gestió Integral de Trànsit Mataró SL (GINTRA). Grup PUMSA.
Ronda Rafael Estrany, 36, planta 1
08304 Mataró
Tel. 93 757 89 54
Fax:93 758 26 52
A/e: contactar@grup-pumsa.cat
Horari: de dilluns a dijous de 9 a 13 i de 16 a 18.30 h i divendres de 9 a 14 h
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