
Pla de Desplaçaments d'Empresa 2021

Qui som?
Barcelona Activa és l'agència de 
desenvolupament econòmic local de 
Barcelona i la nostra missió és contribuir a la 
millora de la qualitat de vida de les 
persones promovent la competitivitat 
econòmica de la ciutat i el reequilibri dels 
territoris.

La Política de Responsabilitat 
Social de Barcelona Activa està 
orientada a la integració de la 
gestió econòmica, ètica, social i 
ambiental a l’organització.
L'eix estratègic de Medi ambient 
prioritza a la lluita contra 
l’emergència climàtica.

Pla de Desplaçaments d’Empresa (PDE)
millora de les formes de mobilitat, en qüestió dels desplaçaments relacionats 
amb l’activitat laboral, per tal d’optimitzar la mobilitat dels treballadors i 
treballadores, afavorint l’ús de modes de transport mediambientalment 
responsables.

Metodologia

Etapa 0 Introduir la mobilitat sostenible

Etapa 1 Anàlisi de diagnosi de l'escenari actual

Etapa 2 Definició d'objectius específics

Etapa 3 Pla d'acció: eixos estratègics

Etapa 4 Planificació de l'execució
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https://www.barcelonactiva.cat/documents/20124/34467/Poli%CC%81tica+RSC_BA.pdf/75b9676e-2dc2-f625-443d-d818a5989204?t=1610626081068


Objectius principals

1
Millora de condicions dels desplaçaments.

2
Seguretat i salut: reduir l’accidentalitat.

3
Reduir el consum energètic.

4
Minimitzar les emissions de contaminants a l’atmosfera.

5
Gènere i diversitat: promoure la igualtat d'oportunitats.

6
Fomentar la mobilitat inclusiva.

7
Millora de la qualitat de vida.

8
Construir una cultura de la mobilitat.

Resultats de l'enquesta

199 respostes
49,4% participació
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El 72% té edats entre 40 i 59 anys, un 18% entre 30 

i 39, un 6% entre 21-29 i un 4% més de 60.

La distancia mitjana entre la residència i el centre de 

treball és de 14,9 km, i el temps mitjà de 

desplaçament 38' per trajecte. 

Resultats de l'enquesta: Modalitats de transport

25%

26%

49%

No motoritzat

Vehicle privat

Transport
públic

Barcelona Activa (pre-COVID) Barcelona Activa (COVID)

Mobilitat laboral de la ciutat de 
Barcelona (pre-COVID)

30%

28%

34%

8%

No motoritzat

Vehicle privat

Transport
públic

No es desplaça

30%

27%

43%

No motoritzat

Vehicle privat

Transport
públic

PERSONES ENQUESTADES

17%

83%

HOMES DONES
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2. Foment d'ús del 
transport públic

4. Gestió de la 
mobilitat

1. Foment d'ús de 
modes no motoritzats

3. Reducció 
d'emissions 

derivades del 
vehicle privat

Eixos Estratègics
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1. Foment d’ús de modes no motoritzats

Acció 1.1. Disposar d’aparcaments per a bicicletes i patinets dins dels 
edificis/instal·lacions.

Acció 1.2. Estudiar la possibilitat d’incorporar l’ús de bicicletes elèctriques per a la 
mobilitat en missió.

Acció 1.3. Estudiar la implementació del servei bici empresa AMB.

Acció 1.4. Difusió del servei de bicicleta pública.

Acció 1.5. Estudiar la possibilitat de disposar de serveis addicionals per a la 
mobilitat activa.

Acció 1.6. Difondre informació dels itineraris disponibles per a desplaçar-se en 
modes actius (tant per les persones treballadores com persones usuàries).

Acció 1.7. Campanyes periòdiques de foment de la bicicleta i els modes actius 
entre les persones treballadores i persones usuàries.

Acció 1.8. Creació d’un grup de caminants/ciclistes in itinere.

Pla d'Actuació
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2. Foment d’ús del transport públic

Acció 2.1. Difondre l’oferta del transport públic i avantatges del seu ús entre els 
treballadors/ores.

Acció 2.2. Fomentar l’ús del transport públic entre els treballadors/ores.

Acció 2.3. Incorporar informació del transport públic en temps real a les oficines. 
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3. Reducció d'emissions derivades del vehicle privat

Acció 3.1. Iniciatives per a fomentar el vehicle compartit:

Acció 3.1.2. Incorporar una plataforma que faciliti el car-pooling.
Acció 3.1.3. Promoure els vehicles de sharing més eficients.

Acció 3.2. Iniciatives vinculades a la gestió de l’aparcament propi de 

Barcelona Activa:

Acció 3.2.1. Establir reserves d’aparcament propi per als vehicles d’alta ocupació.

Acció 3.2.2. Valorar i/o implementar punts de recàrrega elèctrica en aquestes places.

Acció 3.3. Sensibilització per a la mobilitat sostenible així com conducció 
eficient.

Acció 3.4. Recomanacions vinculades al foment de vehicles de baixes 

emissions:
Acció 3.4.1. Establir recomanacions en la renovació del vehicle de les persones  
treballadores i aconseguir condicions favorables en la seva adquisició.
Acció 3.4.2. Promoure la mobilitat en vehicle de baixes emissions.

Acció 3.5. Establir criteris de mobilitat sostenible en les empreses 
proveïdores (taxi elèctric/híbrid, flotes certificades, empreses amb PDE, 
empreses neutres en carboni...).
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4. Gestió de la mobilitat 

Acció 4.1. Incorporació de la mobilitat com a àmbit específic de la Política de 
Responsabilitat Social Corporativa de Barcelona Activa.

Acció 4.2. Actualització periòdica del PDE i realització d’una enquesta de 
mobilitat a les persones treballadores.

Acció 4.3. Obtenir informació més precisa de la mobilitat de les persones 
usuàries.

Acció 4.4. Dissenyar un pla de comunicació i de foment de la mobilitat sostenible.

Acció 4.5. Incorporar en el Pla d’acollida de les persones treballadores informació 
sobre la mobilitat sostenible.

Acció 4.6. Donar continuïtat a la flexibilitat horària i horari compactat, i ampliar-la 
en situacions de necessitat extra de la plantilla.
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4. Gestió de la mobilitat 

Acció 4.7. Estudiar la possibilitat d’implementar el teletreball a Barcelona Activa.

Acció 4.8. Impulsar l’ús de videoconferències tant en la comunicació interna com 
externa (teleatenció).

Acció 4.9. Estudiar la possibilitat d’incorporar incentius no econòmics per a les 
persones que es desplacen de manera sostenible a la feina, així com la 
implementació d’actuacions i/o proves pilot per potenciar la mobilitat activa i la 
micromobilitat.

Acció 4.10. Plantejar actuacions per tal de contrarestar l’impacte mediambiental 
de l’organització.

Acció 4.11. Elaborar un document de recomanacions i polítiques de mobilitat 
sostenible de Barcelona Activa.
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Mobilitat sostenible: reptes 2022-2024





















Mobilitat mediambientalment responsable.

Reducció de l’accidentalitat.

Millora del benestar social i de la qualitat de vida.

Millora en la conciliació i la gestió del temps.

Foment de la mobilitat inclusiva i la igualtat d’oportunitats.

Un augment de la mobilitat no motoritzada.

Augment de la mobilitat en transport públic.

Reducció de la mobilitat en vehicle privat.

Reducció del consum energètic.

Reducció de les emissions.

Per a més informació podeu consultar 
Pla de Desplaçaments d'Empresa 2021
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https://www.barcelonactiva.cat/documents/20124/49136/Pla+de+Mobilitat.pdf/149acf8d-4b21-977a-f261-f4b243815594?t=1643315264891

