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1. INTRODUCCIÓ I CONCEPTES PREVIS

El pla de desplaçaments d’empresa (PDE) és l’estratègia per optimitzar la mobilitat vinculada al centre 
de treball o equipament, afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat i 
racionalitzant l’ús del cotxe. 

El PDE permet assolir avantatges tant per als treballadors/es com per l’organització. 

OBJECTIU
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1. INTRODUCCIÓ I CONCEPTES PREVIS

ENS CAL TENIR UN PDE PER...

Gestionar la mobilitat vinculada al centre de treball, tant en les 
condicions habituals com excepcionals (per exemple en cas d’episodis 
ambientals de contaminació atmosfèrica).

Ser més eficients i optimitzar costos associats als desplaçaments.
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Garantir millors condicions als empleats per accedir a l’empresa i reduir 
els accidents quan es desplacen.

Reduir l’emissió de gasos contaminants dels vehicles que es fan servir 
en els desplaçaments casa-feina.

Enfortir la responsabilitat social corporativa, promovent  una cultura de la 
mobilitat més sostenible i gestionada de forma més eficient.



1. INTRODUCCIÓ I CONCEPTES PREVIS

AJUTS, AVANTATGES I OBLIGACIONS

L’administració disposa de línies d’ajuda per a l’assessorament tècnic i el 
finançament d’actuacions associades a la mobilitat, a més d’exempcions 
tributàries. Les més rellevants són:

•Bonificacions en l’impost d’activitats econòmiques d’alguns 
ajuntaments a les empreses que disposin d’un pla de transport per als 
seus treballadors.
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seus treballadors.

•Programa de ayudas para actuaciones de cambio modal y un uso 
más eficiente de los modos de transporte (FNEE)” de l’IDAE. 

En els centres de treball amb una major mobilitat associada, resulta 
necessari disposar d’un PDE per complir la normativa vigent, tant de 
l’Administració catalana com de la Regió Metropolitana de Barcelona 
d’acord amb els requeriments del Pla Director de Mobilitat de la RMB.



2. DIAGNOSI DE LA MOBILITAT

CONDICIONS DE L’ENTORN

La ubicació del centre de treball o equipament condiciona la mobilitat en el seu accés. Per això cal: 

BICICLETES TRANSPORT PÚBLIC
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Analitzar les característiques i accessibilitat a le s diferents 
xarxes de mobilitat de l’entorn del centre de treba ll/equipamentVIANANTS

TRANSPORT D’EMPRESA

XARXA VIÀRIA

APARCAMENT

MERCADERIES



2. DIAGNOSI DE LA MOBILITAT

CARACTERITZACIÓ DE L’EMPRESA

També cal descriure la informació vinculada directa o indirectament amb la 
mobilitat del centre de treball/equipament:

INFORMACIÓ PLANTILLA
Nombre de treballadors, lloc de residència, torns, accidentalitat registrada... 
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RECURSOS ACTUALS
Flexibilitat horària, tipus de jornada, teletreball...

AJUTS / COSTOS
Descripció dels ajuts per l’accés en diferents modes de transport existents...

FORMACIÓ
Actuacions de comunicació i formació en seguretat viària i mobilitat sostenible…



2. DIAGNOSI DE LA MOBILITAT

CARACTERITZACIÓ DE LA MOBILITAT

I analitzar les diferents mobilitats vinculades al centre de treball o equipament:
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D’ACCÉS AL LLOC DE 
TREBALL (IN ITINERE )

VINCULADA A LA 
JORNADA LABORAL
(IN LABORE) 

ALTRES (VISITANTS, 
PROVEÏDORS...)



Per incrementar l’èxit en la implementació del pla, resulta clau que aquest
compti amb la validació per part dels responsables de l’empresa i el
vistiplau dels treballadors . Algunes de les propostes que es podrien
incloure en el PDE són:

3. PROPOSTES D’ACTUACIONS

MESURES VIANANTS
 Accessibilitat als accessos
 Informar de disfuncions de l’entorn
Implementar altres aspectes relacionats que facilitin la mobilitat no 
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Implementar altres aspectes relacionats que facilitin la mobilitat no 
motoritzada (dutxes i vestidors  per canviar-se...)

MESURES BICICLETES
 Aparcaments segurs per a bicicletes.
 Punts de manteniment bàsic a l’empresa
 Preveure senyalística específica i mantenir i il·luminar els camins de la 
zona de l’empresa 

MESURES BICICLETES



3. PROPOSTES D’ACTUACIONS

MESURES  TRANSPORT PÚBLIC
 Promoure i facilitar els tiquets transport
 Difondre l’oferta de transport públic
Transport d’empresa conjunt entre diferents empreses del polígon

MESURES VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT
 Instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics 
 Facilitar l’aparcament per a vehicles ECO i VAO
 Formació en conducció eficient

MESURES  MERCADERIES
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MESURES  MERCADERIES
 Disposar d’espais per facilitar la distribució de mercaderies
 Ajustos horaris per minimitzar la seva incidència
Distribució de mercaderies amb un baix impacte ambiental

MESURES ORGANITZATIVES
 Teletreball
 Videoconferències
 Flexibilitat horària
Propostes temporals durant la declaració d’episodis ambientals

CAL ESCOLLIR LES ACCIONS QUE MILLOR S ’ADAPTIN A L ’EMPRESA O ORGANITZACIÓ



4. IMPLEMENTACIÓ, SEGUIMENT 
I DIFUSIÓ

Per a la bona implementació es recomana disposar d’un responsable 
d’impulsar l’execució del PDE i de gestionar les necessitats actuals i futures 
relacionades amb la mobilitat del centre de treball / organització. Així mateix, 
per fer-ne el seguiment i valorar la seva efectivitat cal: 

Elaborar un informe de seguiment del pla que actualitzi la informació i si 
cal que redefineixi les accions a implementar (cada 2-3 anys ).
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cal que redefineixi les accions a implementar (cada 2-3 anys ).

La revisió completa del PDE (cada 6 anys ).

Resulta oportú comunicar i difondre l’estratègia de mobilitat del centre de treball 
tant per donar informació com per recollir tots els suggeriments i peticions de 
millora de la mobilitat vinculada al centre de treball.



5. EL SEGELL DEL PDE

L’ATM ha creat el segell del PDE com a instrument de reconeixement a les 
empreses que han incorporat la mobilitat sostenible en un centre de treball 
(emplaçament) o bé en el conjunt de l’organització. L'obtenció d'aquest segell 
també els hi permet posicionar-se en relació a la responsabilitat social 
corporativa.
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