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Valors
L’activitat de Barcelona Activa es desenvolupa al voltant 

d’aquests 4 valors:

1. Igualtat
d’oportunitats i 
progrés social

2. Cooperació 
dins l’organitza-
ció i amb altres

3. Economia al 
servei de les 
persones: social i 
sostenible 

4. Esperit de servei 
públic i ètica 
professional 
i personal

Sobre Barcelona Activa

Visió
Les accions de l’entitat es regeixen per la 

voluntat de fer de Barcelona una ciutat de 
referència internacional per treballar, 
emprendre i viure amb valors socials i 

ambientals.

Missió
Barcelona Activa vol contribuir a la millora de la 
qualitat de vida de les persones promovent la 
competitivitat econòmica de la ciutat i el 
reequilibri dels territoris, a través del foment de 

l’ocupació de qualitat, l’impuls a 

l’emprenedoria i el suport a un teixit 

empresarial plural, divers i sostenible, des 

d’una perspectiva econòmica, social i 

ambiental.
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Què fem?

Acompanyem les 
persones que 

cerquen feina durant 

tot el procés

Donem suport a les 
persones emprenedores 
per fer realitat la seva 

idea de negoci

Ajudem les empreses 
i organitzacions a  

impulsar la seva 

activitat

Oferim formació a les 

persones que cerquen 

feina, emprenedores i 

professionals.

barcelonactiva.cat/treball barcelonactiva.cat/emprenedoria barcelonactiva.cat/empreses barcelonactiva.cat/formacio

Sobre Barcelona Activa

PROXIMITAT, INNOVACIÓ I IGUALTAT
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https://treball.barcelonactiva.cat/
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/
https://empreses.barcelonactiva.cat/
https://www.barcelonactiva.cat/formacio
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Suport a les empreses 
dels polígons industrials 
de l’Eix Besòs en la 
redacció dels Plans de 
Desplaçament 
d’Empresa.

PROGRAMA DE MOBILITAT SOSTENIBLE EIX BESÒS 2021-2022

▪CONTEXT:

• Polígons industrials encaixats enmig d’un 

teixit residencial i comercial

• Bona accessibilitat en transport públic (metro, 

autobús, tren) però poc ús

• Discontinuïtat en els recorreguts de mobilitat 

activa (riu, infraestructures, espais 

degradats...)

• Tendència a la pèrdua de llocs d’aparcament 

(creixements residencials, zona verda, 

pacificacions...)

• Circulació de vehicles de gran tonatge per 

càrrega i descàrrega que genera saturacions

• Ara: 68% vehicle privat, 21% transport públic, 

11% mobilitat activa
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Suport a les empreses 
dels polígons industrials 
de l’Eix Besòs en la 
redacció dels Plans de 
Desplaçament 
d’Empresa.

▪OBJECTIU: Mobilitat sostenible per a empreses dels polígons industrials de l’Eix Besòs és un 

programa d’acompanyament individualitzat en el qual s’analitza la mobilitat de les empreses i 

es proposen accions de millora en termes de sostenibilitat.

▪EXEMPLE ACCIONS (projecte en curs):

✓ Cotxe compartit/bus d’empresa

✓ Incentivació ús del transport públic o de la bicicleta

✓ Aparcament de bicicletes

✓ Priorització aparcament de cotxes elèctrics i carregadors

✓ Distribució de mercaderies de baixes emissions

✓ Millores organitzatives (teletreball)

✓ Millores a l’entorn

▪DIAGNOSI:

• Condicions de l’entorn

• Caracterització de l’empresa

• Mobilitat in itinere (anar i tornar de la feina)

• Mobilitat in labore (activitat de l’empresa)

• Mobilitat visitants

PROGRAMA DE MOBILITAT SOSTENIBLE EIX BESÒS 2021-2022

▪EMPRESES ACOMPANYADES:

• Ambulancias Domingo: transport sanitari (523 persones) – Polígon de la Verneda Industrial

• GPA Innova (251 persones): tractament de metall – Polígon del Bon Pastor

• Grupo Montplet (100 persones): indústria química – Polígon de la Verneda Industrial

• ISC (41 persones): instal·lacions industrials – 22@
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Oferta formativa sobre 
gestió de mobilitat

▪OBJECTIU: Ajudar a les empreses a realitzar el seu Pla Desplaçament d’Empresa (PDE). 

CURS DE FORMACIÓ SOBRE GESTIÓ DE MOBILITAT A L’EMPRESA

▪DESTINATARIS:  Dirigit a Responsables o Tècnics de RSE, Sostenibilitat, Medi Ambient, RH, 

Directius, Tècnics o representants d'empreses que puguin ser designats com a coordinadors 

de Mobilitat.

▪DURADA I FORMAT: 

• 16 hores

• Curs gratuït, online i digital d’autoformació obert permanentment

▪CONTINGUTS

1 Marc normatiu existent

2 Què és un PDE

3 La fase de diagnosi

4 El disseny  de l’enquesta de mobilitat

5 Càlcul d’externalitats (ambiental, accidentalitat, congestió, econòmic...)

6 El Pla d’acció

7 Eines de difusió i comunicació

8 Exemples de casos pràctics

▪ INICI: Setembre 2022 



Barcelona 
Activa

barcelonactiva.cat


