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Mesures prèvies a l’atorgament de la Llicència

1. Condicions de seguretat viària de la cruïlla entre el c/ del Cànem i el c/ Santander

a) Eliminació del gir a l’esquerra del c/ Santander per accedir tant al nou polígon com al c/ del 

Cànem.

b) Construcció d’una rotonda remuntable en el creuament del c/ Santander amb el c/ Fra Juníper 

Serra per tal que els vehicles que circulin pel c/ Santander en sentit Besòs i vulguin entrar al 

nou polígon o al c/ del Cànem puguin fer el canvi de sentit en aquesta nova rotonda.

c) Semàforització de la cruïla del c/ Santander amb el c/ del Terç de la Mare de Déu de 

Montserrat, tal i com està previst en el projecte del Pont de Santander.

d) Execució de la cruïlla semaforitzada del c/ del Cànem amb el c/ Santander, garantint la seva 

compatibilitat amb el projecte del Pont de Santander i tenint en consideració allò indicat en el 

punt a).

e) Establir sentit únic d’entrada al vial paral·lel al carrer del Cànem per reduir els sentits dels 

fluxos a l’entrada de la parcel·la i la perillositat que això implica.
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Mesures posteriors a l’atorgament de la Llicència

1. Creació d’una comissió de seguiment de l’impacte de la mobilitat generada per Amazon.

Les funcions de la comissió serà :

• Analitzar les dades de trànsit: itineraris recomanats i congestió

• Validar el PDE redactat per Amazon

• Proposar les mesures correctores per a millorar els desplaçaments no motoritzats i per 

disminuir l’impacte del trànsit

2. Elaboració del PDE (Pla de Desplaçaments d’Empresa)

Elaboració d’un PDE 6 mesos després de l’inici de l’activitat a validar per la comissió de 

seguiment i que inclourà mesures complementàries que redueixin la incidència de la mobilitat 

sobre la contaminació atmosfèrica.

3. Evitar el pas de vehicles pesants pel barri de la Catalana.

Es prendran les mesures necessàries per garantir que els vehicles vinculats a l’empresa 

evitaran els pas pel barri de La Catalana de Sant Adrià de Besòs. En cas d’incompliment es 

sol·licitarà a l’empresa Amazon la instal·lació d’elements físics que impedeixin el pas de 

vehicles pesants pel barri de La Catalana, a Sant Adrià de Besòs.

4. Pla d’electrificació de la flota de repartiment i inici de la seva electrificació

5. Actuacions de difusió de l’oferta de transport públic, justificació dels fluxos de mobilitat en 

hora punta i els recorreguts de la flota.
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Altres mesures en estudi

1. Adequar l’itinerari per a vianants entre l’empresa i l’estació de la L2 “la Verneda”

Es tracta d’analitzar la situació actual i proposa les actuacions necessàries per aconseguir un 

itinerari que s’ajusti als 6 components que es valoren per millorar la inclusivitat d’un espai 

(façana, elements urbans, vials i paviment...)Aquetes mesures estaran validades a la comissió 

de seguiment i seran cofinançades per l’empresa Amazon.

2. Disposar d’una estació de Bicing més propera a la implantació singular.

3. Perllongament del carril bici del carrer Santander fins a la rotonda de Fra Juníper Serra. 

4. Modificació del projecte del Pont de Santander per donar-li permeabilitat per sota a través 

del Pg. de la Verneda.


