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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ALTRES ENS
CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ
RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, per la qual es dona publicitat al procediment d’acreditació per a
l’obtenció del segell del Pla de desplaçaments d’empresa (PDE).
El Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció atmosfèrica aprovat per l'acord
de Govern GOV/127/2014 estableix la necessitat de realitzar un Pla de desplaçaments d'empresa (en endavant
PDE) a tots els Centres generadors de mobilitat d'acord amb l'article 3.4 del Decret 344/2006, de regulació dels
estudis d'avaluació de la mobilitat generada, que generin més de 5.000 viatges al dia i que estiguin inclosos en
l'àmbit dels municipis declarats “Zones de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric”.
Per altra banda, el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 2013-2018 estableix en la
Mesura EA7.5 la necessitat que tots els centres de treball amb més de 500 treballadors/es elaborin i aprovin
un PDE.
No obstant això, tot i el temps transcorregut del primer pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a
les zones de protecció atmosfèrica, encara hi ha un gran nombre d'empreses que no han elaborat el seu PDE.
És per aquest motiu que l'ATM té interès a continuar acreditant la suficiència tècnica dels PDE i facilitar
l'obtenció del corresponent segell acreditatiu per aquells PDE que han estat validats tècnicament per l'ATM.
Aquest segell esdevé un 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.
Ateses les anteriors consideracions, el Consell Executiu de l'ATM, reunit en sessió ordinària de data 13 de
febrer de 2018, va considerar pertinent la creació d'un segell dels PDE com a instrument reconeixement als
centres de treball que han incorporat la mobilitat sostenible en un centre de treball (emplaçament) o bé en el
conjunt de l'organització.
En compliment de l'anterior, l'àrea competent d'aquest consorci ha elaborat un document -adjunt en annexque recull el procediment d'habilitació que hauran de complir els sol·licitants per a l'obtenció i ús del
corresponent segell dels PDE.
En conseqüència,

Resolc:

Donar publicitat, als efectes legals escaients, del procediment adjunt en annex d'acreditació per a l'obtenció del
segell del Pla de desplaçaments d'empresa (PDE).

Barcelona, 6 de març de 2019

Pere Torres Grau
Director general

ANNEX
PROCEDIMENT D'ACREDITACIÓ PER A L'OBTENCIÓ DEL SEGELL DEL PLA DE DESPLAÇAMENTS D'EMPRESA
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I.- Introducció
El Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció atmosfèrica aprovat per l'acord
de Govern GOV/127/2014 estableix la necessitat de realitzar un pla de desplaçaments d'empresa (en endavant
PDE) a tots els Centres generadors de mobilitat d'acord amb l'article 3.4 del Decret 344/2006, de regulació dels
estudis d'avaluació de la mobilitat generada, que generin més de 5.000 viatges al dia i que estiguin inclosos en
l'àmbit dels municipis declarats “Zones de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric”.
Per altra banda, el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 2013-2018 estableix en la
Mesura EA7.5 la necessitat que tots els centres de treball amb més de 500 treballadors/es elaborin i aprovin
un PDE.
No obstant això, tot i el temps transcorregut del primer pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a
les zones de protecció atmosfèrica, encara hi ha un gran nombre d'empreses que no han elaborat el seu PDE.
És per aquest motiu que l'ATM té interès a continuar acreditant la suficiència tècnica dels PDE i facilitar
l'obtenció del corresponent segell acreditatiu per aquells PDE que han estat validats tècnicament per l'ATM.
Aquest segell esdevé un 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.
Ateses les anteriors consideracions, el Consell Executiu de l'ATM, reunit en sessió ordinària de data 13 de
febrer de 2018, va considerar pertinent la creació d'un segell dels PDE com a instrument reconeixement als
centres de treball que han incorporat la mobilitat sostenible en un centre de treball (emplaçament) o bé en el
conjunt de l'organització.
El present document recull el procediment d'habilitació que hauran de complir els sol·licitants, mitjançant
l'acreditació del compliment dels requeriments fixats a aquests efectes en el present document i la posterior
signatura de l'acord corresponent a l'acreditació de la suficiència del PDE i a l'obtenció i ús del corresponent
segell dels PDE.

II.- Procediment de certificació
a) Sol·licitud
- Requeriments administratius
Els sol·licitants interessats en què l'ATM els certifiqui el PDE hauran de complir els requeriments econòmicadministratius necessaris per a l'habilitació, tot presentant la següent documentació:
- Sol·licitud d'habilitació segons model acompanyat com ANNEX I.
- Documentació acreditativa de la seva personalitat, només en el cas de no haver-se acreditat prèviament
davant de l'administració:
Si es tracta d'una persona física, fotocòpia del DNI o equivalent legitimada per Notari o degudament
compulsada.
Si es tracta d'una persona jurídica, original, còpia autèntica o còpia legitimada de l'escriptura de constitució o
modificació de la societat o escriptura anàloga, inscrita al Registre Mercantil o anàleg, quan aquest requisit
sigui exigible. Si no ho és, l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acte fundacional, o
document anàleg, en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrit, si s'escau, en el
corresponent registre oficial. També s'haurà d'aportar una fotocòpia del CIF o document anàleg legitimada per
Notari.
Si es tracta d'una societat que actua mitjançant representació, ha de presentar l'original o còpia autèntica de
l'escriptura de poders o document anàleg degudament inscrit en el Registre Mercantil o anàleg, acompanyada
de la declaració jurada de la seva vigència emesa per la persona o l'òrgan competent per a la seva expedició, i
també una fotocòpia del DNI o document anàleg legitimada per Notari.
Quan es presentin diverses empreses que constitueixin una unió temporal d'empreses, conforme a la Llei
18/1982, de 26 de maig, modificada per la Llei 12/1991, de 29 d'abril, cadascun dels proveïdors o fabricants
que les compongui ha d'acreditar la seva personalitat i representació mitjançant els documents abans
esmentats. A més, han d'indicar els noms i les circumstàncies dels proveïdors o fabricants que la subscriuen.
Caldrà també que declarin que queden obligats, conjunta i solidàriament, davant l'ATM, en l'exercici dels seus
drets i en el compliment de totes les obligacions derivades de l'acord tipus que signin. Han d'indicar la
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participació de cadascuna de les empreses i designar un representant o apoderat únic de la unió temporal
d'empreses, que ha d'ésser una persona física, i també el domicili de la unió a efectes de notificacions.
Si la unió temporal d'empreses resulta habilitada per l'ATM, les empreses que la constitueixen han d'atorgar
l'escriptura pública corresponent de la seva constitució, segons el que disposa l'article 8 de la Llei 18/1982, de
26 de maig. Han de conferir a un representant o apoderat de la unió poders suficients per exercir tots els drets
i complir totes les obligacions que es puguin derivar de l'acord a signar amb l'ATM.
- Correu electrònic a efectes de comunicacions i notificacions.
La documentació s'haurà de presentar a la seu de l'ATM, bé personalment o bé per correu ordinari, a través del
corresponent registre d'entrada, sens perjudici que també es pugui realitzar a través d'altres mitjans admesos
en dret.
Les sol·licituds podran presentar-se en qualsevol moment a comptar des de la data de publicació d'aquest
document al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
- Requeriments d'habilitació tècnica
Els sol·licitants interessats en què l'ATM els certifiqui el PDE hauran de complir els requisits tècnics necessaris
per a l'obtenció del PDE, tot presentant la següent documentació:
- Elaboració del document del PDE d'acord amb els criteris tècnics que es fixen en la guia metodològica
publicada en el web de l'ATM (http://www.atm.cat) i amb la Guia metodològica per a l'elaboració dels plans de
desplaçaments d'empresa publicada al web del Departament de Territori i Sostenibilitat o bé d'alguna guia
equivalent que la substitueixi.
L'abast del present procediment comprèn els centre/s de treball ubicats dins l'àmbit territorial en el qual l'ATM
hi té competències.
b) Valoració i certificació
Un cop l'empresa disposi del corresponent informe favorable per part de l'ATM, podrà sol·licitar l'obtenció del
segell. Per a poder presentar la sol·licitud serà necessari disposar de la informació requerida a l'ANNEX I
d'aquest document.
D'acord amb la documentació tècnica presentada, l'ATM valorarà cada sol·licitud i resoldrà el procediment
d'obtenció del segell corresponent, el qual estarà vinculat exclusivament a què l'informe sigui favorable. En
aquest cas l'empresa podrà disposar del corresponent segell acreditatiu d'aquesta condició, el qual serà facilitat
per l'ATM.
En concret es valorarà si les propostes incloses al PDE per a assolir una mobilitat sostenible i un transport més
eficient són adequades a aquesta finalitat, s'ajusten amb les previstes en altres plans com el Pla de Mobilitat
Urbana del municipi on s'emplaça el centre/es de treball corresponent o amb el Pla Director de Mobilitat de la
Regió Metropolitana de Barcelona vigent i segueixen les directrius dels documents esmentats en l'apartat
Requeriments d'habilitació tècnica.
En cas que l'informe sigui favorable, l'empresa podrà disposar del corresponent segell acreditatiu d'aquesta
condició.
c) Condicions del segell
A continuació es fixen les condicions d'ús del segell:
Durada i vigència de la certificació
La certificació tindrà una durada màxima de 3 anys, comptats a partir de la data de recepció de l'informe
favorable de l'ATM. A partir d'aquesta data serà necessària la seva revisió, la qual podrà obtenir una pròrroga
de 3 anys més, fixant així un termini màxim de 6 anys, moment en el qual caldrà fer un nou document de PDE.
Obligacions del sol·licitant per a l'ús del segell acreditatiu
Disposar d'un PDE del centre/s de treball ubicats dins l'àmbit territorial que l'ATM hi té competències i amb el
corresponent informe favorable de l'ATM. Les empreses que disposin d'un PDE tramitat i informat
favorablement per l'ATM en una data inferior a 3 anys també podran sol·licitar l'obtenció del segell.
Ús del Segell
L'atorgament del Segell dóna dret a usar el logotip durant el període de vigència. L'ATM compta amb els drets
de propietat de la imatge gràfica del segell i resta prohibida la seva modificació.
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Resta prohibida qualsevol mena de publicitat que pugui enganyar respecte a les propietats o característiques
del mateix i la infracció d'això serà sancionada d'acord amb les determinacions de la Llei 1/1990, de 8 de
gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i usuaris.
L'acreditació del segell únicament resulta aplicable a l'empresa i centre o centres de treball que disposen del
corresponent PDE amb informe favorable de l'ATM, corresponent a l'àmbit territorial d'actuació de l'ATM, i
resulta intransferible per a altres casuístiques.
Així mateix, per ús indegut s'entendrà aquell que incompleixi les condicions aquí fixades, i també aquells altres
que poguessin alterar el significat i el valor del segell.
L'organització que en disposi podrà utilitzar el segell en la pàgina web, correu electrònic i altres productes
gràfics o audiovisuals de l'empresa, si bé resultarà obligatori que s'indiqui l'àmbit de la certificació (global o bé
en l'àmbit de centre de treball).
El segell s'ha d'aplicar de manera clara i honesta, i ha d'evitar generar confusió.
La reproducció del segell haurà de respectar la dimensió, els colors, la tipografia i les formes especificades, i
que el contingut sigui llegible, i en resta prohibit fer-hi adaptacions o modificacions.
Es podrà aplicar el segell a: 1) informes, fulletons, presentacions, correspondència. 2) publicitat corporativa,
llocs web, correus electrònics, xarxes socials; 3) rètols, estendards, banderes corporatives i 4) exposicions o
altres elements de difusió.
Publicitat
L'atorgament del segell es publicarà a l'apartat corresponent als PDE del web de l'ATM
(http://www.atm.cat/web/ca/PDE.php) indicant com a mínim, nom i municipi del centre de treball i període de
validesa de l'ús del segell.
Incompliment
L'incompliment d'una o més de les normes d'ús comporten la pèrdua del segell.

Si de manera manifesta l'ATM detecta l'incompliment o no aplicació de les accions proposades en el PDE podrà
retirar, previ informe motivat, el segell acreditatiu del PDE.
En tot cas, l'empresa queda subjecta a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

ANNEX I
SOL·LICITUD

(Vegeu la imatge al final del document)
20190305 Annex Anunci procediment_Habilitacio_Segell_PDE.pdf

(19.065.099)
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ANNEX I
Sol·licitud per a l’obtenció del segell del Pla de desplaçaments d’empresa
Dades de la persona que formula la sol·licitud (amb poders suficients):
Cognom i nom: ........................., ..............

DNI: ..................

Persona jurídica en nom de la qual intervé, si s’escau:
Nom de la raó social: ....................
Domicili seu social: .......................
Població i CP: ...........................

NIF: ...................
Telèfon: .............
Fax: ..................

Domicili / adreça de correu electrònic a efectes de notificacions:
....................................................................

Documentació que aporta segons el següent índex detallat:
Si es tracta de persona física, fotocòpia del DNI o equivalent legitimada per Notari o degudament compulsada.
Si es tracta d’una persona jurídica, original, còpia autèntica o còpia legitimada de l'escriptura de constitució o
modificació de la societat o escriptura anàloga, inscrita al Registre Mercantil o anàleg, quan aquest requisit sigui
exigible. Si no ho és, l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acte fundacional, o document
anàleg, en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrit, si s'escau, en el corresponent registre
oficial.
Si es tracta d’una persona jurídica, també s'haurà d'aportar una fotocòpia del CIF o document anàleg legitimada per
Notari.
Si es tracta d'una societat que actua mitjançant representació, ha de presentar l'original o còpia autèntica de l'escriptura
de poders o document anàleg degudament inscrit en el Registre Mercantil o anàleg, acompanyada de la declaració
jurada de la seva vigència emesa per la persona o l'òrgan competent per a la seva expedició, i també una fotocòpia del
DNI o document anàleg legitimada per Notari.
Si es tracten de diverses empreses que constitueixin una unió temporal d'empreses, conforme a la Llei 18/1982, de 26
de maig, modificada per la Llei 12/1991, de 29 d'abril, cadascun dels proveïdors o fabricants que les compongui ha
d'acreditar la seva personalitat i representació mitjançant els documents abans esmentats, així com les declaracions
pertinents.

A ..........., a ........................
_____________________
Sr./a .......................
Empresa ................
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INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES I BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT (Reglament (UE)
2016/679 general de protecció de dades)
El tractament lícit de les seves dades personals per l’Autoritat del Transport Metropolità, necessàries per a la
gestió de la certificació i del segell PDE, es fonamenta en l’exercici de poders públics, derivat d’una
competència legalment atribuïda.
El citat tractament es realitzarà per l’ATM amb les dades mínimes necessàries, respectant la finalitat de les
dades recollides i limitant la seva conservació a les finalitats del tractament previstes i informades.
Responsable
tractament
Finalitat
tractament

del

AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

del

Segell PDE

Exercici de drets de
les
persones
interessades

Pot
consultar
informació ampliada i
detallada
en
la
informació a sota
relacionada

D'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades,
limitació i d'oposició al tractament, davant de l'adreça de
correu electrònic: atm@atm.cat

Informació ampliada i detallada sobre el tractament de dades personals relativa a l’activitat de
tractament: Certificació i segell PDE.
Responsable del tractament
Identificació: AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ
Direcció: carrer Muntaner número 315-321, 08021 de Barcelona.
Correu electrònic de contacte: atm@atm.cat
Finalitat del tractament
Gestionar el segell del PDE
Terminis/Criteris de conservació de les dades: durant el manteniment
de la relació del sol·licitant amb l’ATM i fins que no existeixin
possibles responsabilitats derivades de la relació.
Base jurídica de la licitud del Exercici de poders públics conferits a l’ATM, d’acord amb les
tractament
competències atribuïdes pels seus Estatuts, aprovats per Acord de
Govern de la Generalitat de Catalunya de data 21 de febrer de 2017.
Categories de dades: dades identificadores, relatives a les
característiques personals i professionals.
Destinataris de les dades
Destinataris de cessions de dades: només estan previstes
exclusivament les derivades del compliment d’obligacions legals.
Destinataris de transferències internacionals de dades: no estan
previstes.
Encarregats del tractament: no està previst.
Drets
de
les
persones Els interessats poden exercir el dret d'accés a les seves dades
interessades
objecte de tractament per l’ATM, de rectificació de dades errònies o
inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no
siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides, i a la
portabilitat de les dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la
limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament
es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva
situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de
les seves dades. L’ATM deixarà de tractar les dades, excepte per
motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles
reclamacions.
Aquests drets poden exercir-se enviant un missatge a l'adreça de
correu electrònic: atm@atm.cat
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