PER MOURE’S
BÉ CAL TENIR
AQUEST PLA

Per complir la normativa vigent, tant de
l’Administració catalana (Llei catalana de
la mobilitat 9/2003 i 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)
com de la Regió Metropolitana de
Barcelona (Mesura EA7.5 del Pla
Director de Mobilitat 2013-2018)

Per garantir millors condicions als
empleats per accedir a l’empresa i
reduir els accidents quan es desplacen

Millora de la qualitat
de l'aire que
respirem

Millora de les condicions
dels treballadors i
proveïdors

Millora de la
mobilitat a l’entorn
de l’organització

Estalvi de temps
i augment de la
productivitat

Adequació a la
normativa vigent

Ajuts i beneficis
fiscals

Per reduir l’emissió de gasos contaminants dels vehicles que es fan
servir en els desplaçaments al lloc de
treball i aconseguir el distintiu de
flotes eficients de la Generalitat de
Catalunya

Per ser econòmicament més eficients i
optimitzar costos associats als
desplaçaments

Per gestionar la mobilitat dels
treballadors en el cas d’episodis
ambientals de contaminació atmosfèrica

PLA DE DESPLAÇAMENTS D’EMPRESA

PDE, EL PLA QUE MILLORA LA
MOBILITAT I BENEFICIA A TOTHOM

PLA DE DESPLAÇAMENTS
D’EMPRESA (PDE)

Per contribuir a una societat més
responsable i promoure una cultura
de la mobilitat més sostenible i
gestionada de forma més eficient i
així enfortir la responsabilitat social
corporativa de l'empresa

Per consultar més
informació sobre els PDE,
visiteu el web
www.atm.cat/pde

EL PLA PER
GARANTIR LA
MOBILITAT
SOSTENIBLE DE LA
VOSTRA EMPRESA

PER UNA MOBILITAT
EFICIENT, RACIONAL
I SOSTENIBLE

GUIA METODOLÒGICA
PER ELABORAR
UN PDE

AJUTS I AVANTATGES
DE L’ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA PER ALS PDE

Els Plans de Desplaçaments d’Empresa (PDE) defineixen un conjunt
d’actuacions per promoure la mobilitat sostenible i segura entre els treballadors
de la vostra empresa.

La metodologia per realitzar aquests plans es recull a la
guia interactiva per a la redacció de PDE, elaborada per
l’ATM i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.

Les administracions locals, la Generalitat de Catalunya i l’Administració General de
l’Estat, a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE),
disposen de línies d’ajuda per a l’assessorament tècnic i el finançament d’actuacions associades a la mobilitat, a més d’exempcions tributàries.

Els PDE són uns instruments imprescindibles per millorar les condicions de
mobilitat a l’entorn de l’empresa, però també és molt important aconseguir una
cultura de la mobilitat a totes les àrees d’activitat de l’organització. Així, les
accions planificades en el PDE seran molt més eficaces i productives.

Podeu consultar mes informació a la web:
atm.cat > Planificació > Plans de desplaçaments d’empresa

Bonificacions en l’impost d’activitats econòmiques (fins a un màxim del 50 %
de la quota) d’alguns ajuntaments a les empreses que disposin d’un pla de transport per als seus treballadors.

Si voleu elaborar un PDE, heu de seguir els següents passos:

1

2

3

4

5

Conèixer la
realitat present,
realitzant estudis
i/o enquestes als
treballadors i a
d’altres col·lectius
que es relacionen
amb l’empresa o
l’organització.

Establir uns
objectius
assolibles,
quantificables i
avaluables, amb
un termini determinat i uns recursos
assignats.

Determinar un programa
d’actuacions que respongui als
objectius plantejats i que tingui un
criteri clar de prioritats. Aquestes
actuacions també poden implicar
altres actors: administracions
públiques, altres empreses, entitats
socials i ciutadans.

Establir un
calendari
d’implantació
d’aquestes
actuacions,
tenint en compte
la disponibilitat de
recursos, els
condicionants de
l’entorn i els
mecanismes de
seguiment i
correcció.

Tramitar el PDE
davant l’Autoritat
del Transport
Metropolità (ATM)
de la Regió
Metropolitana de
Barcelona (RMB),
que és l’administració que s’encarrega
d’aprovar-lo i de
comprovar la seva
adequació a la
normativa vigent.

Fins al juny de 2017, l’ATM ha informat favorablement sobre 63 PDE (38
corresponen a administracions públiques i 25 a organitzacions privades).
Aquestes organitzacions ja gaudeixen del seu PDE:

En destaquem algunes:

Per garantir un bon desenvolupament
del PDE es recomana la creació d’una
figura interna que lideri la seva implementació, així com incorporar un pla de
comunicació que ajudi a la difusió i
coneixement del PDE i permeti involucrar als agents que hi participen.

Reducció de les cotitzacions a la Seguretat Social. El Reial Decret 231/2017,
vinculat a la reducció de l’accidentalitat en l’àmbit laboral, estableix que els plans de
mobilitat vial de l’empresa formen part de les accions preventives complementàries.
Xecs transport per als treballadors (és a dir, exempció de l’Impost sobre la
renda de les persones físiques i la quota de la Seguretat Social de les quantitats
destinades per part de les empreses al transport col·lectiu), segons el Reial Decret
1788/2010.
“Programa de ayudas para actuaciones de cambio modal y un uso más
eficiente de los modos de transporte (FNEE)” de l’IDAE. Es tracta d’una línia de
subvencions de fins al 30 % del pressupost del projecte (fins a 200.000 €, amb un
mínim de 15.000 €).

