
Data
Dilluns 2 de desembre de 2013

Hora
12.00 h

Lloc
Sala d'actes del Departament
de Territori i Sostenibilitat
(Av. Josep Tarradellas, 2-6,
Barcelona)

Més informació
www.gencat.cat/territori

Inscripció
Activitat gratuïta
Cal fer la inscripció prèvia a
sgcg.tes@gencat.cat

Organització

Col·laboració

Europa i Catalunya

Programa

12.00 h Presentació
Sr. Pere Padrosa i Pierre | Director general de Transports i Mobilitat

12.15 h Xarxes d'autobusos d'altes prestacions a Europa
Sr. Arno Kerkhof | UITP Unió Internacional de Transport Públic

13.00 h La xarxa exprés.cat
Sra. Cristina Pou i Fonollà | Cap del Servei de Coordinació i Gestió del Transport per
Carretera

13.45 h Cloenda
Sr. Ricard Font i Hereu | Secretari d'Infraestructures i Mobilitat
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Gestió de flotes de 
vehicles i mobilitat  
en el marc dels sistemes 
de gestió ambiental  
(EMAS i ISO 14001)

Data
Dijous 22 de setembre 
de 2016

Hora
9 h

Lloc
Sala d’actes 
Departament de Territori  
i Sostenibilitat
Av. Josep Tarradellas, 2-6 
(Barcelona)

Accés amb transport 
públic
Metro: L3 i L5
Rodalies: R1, R2, R3, R4, 
R7 i R10
Xarxa d’autobusos

Parades de Bicing

Inscripció
Gratuïta
Places limitades, es 
respectarà l’ordre 
d’inscripció.
Cal fer la inscripció prèvia 
omplint aquest formulari

Informació
Per a més informació 
contactar amb  
Club EMAS, 93 318 80 58  
info@clubemas.cat

L’administració, el sector empresarial i la societat tenim dos importants reptes 
ambientals estretament lligats amb la mobilitat i que ens afecten de forma directa 
a Catalunya: la qualitat de l’aire i el canvi climàtic.

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció 
especial de l’ambient atmosfèric té com a objectiu assolir els nivells de qualitat de 
l’aire per a les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i el diòxid de nitrogen 
(NO2) als nivells que determina la legislació europea. Aquest Pla també afecta a les 
empreses donat que per rebaixar els nivells de contaminació atmosfèrica local, 
s’ha d’actuar sobre els focus emissors de les zones afectades que solen coincidir 
amb aglomeracions urbanes econòmicament dinàmiques i actives en quant al 
transport de persones i mercaderies. 

En relació a les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle tot i ser un repte global 
totes les empreses tenen a l’abast una petita part de la solució i, en concret, la 
mobilitat ofereix l’oportunitat d’actuar a diversos nivells (distribució de mercaderies, 
mobilitat dels treballadors, viatges lligats a l’acció comercial, etc.).

Si bé les emissions directes de les empreses han estat un aspecte ambiental 
que la majoria d’empreses ha gestionat en el marc del seu sistema de gestió, les 
emissions lligades a la mobilitat i logística no sempre han rebut la mateixa atenció 
i la seva gestió pot ser més complexa al implicar algunes variables alienes a la 
gestió directa de l’empresa. A la llum de les novetats de la norma ISO 14001 i dels 
avenços i noves eines a l’abast de les empreses, aquesta jornada pretén:

Descriure com fer front als temes lligats amb la mobilitat, especialment la  -
gestió de flotes de vehicles, i la qualitat de l’aire en el nou marc dels sistemes 
de gestió ambiental.

Presentar experiències empresarials en relació a la gestió de la mobilitat dins  -
l’abast del sistema de gestió ambiental.

Identificar opcions de millora en la gestió de la mobilitat i dels impactes  -
associats. 

Promoure el Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental per flotes de  -
vehicles.

Oferir la possibilitat d’intercanvi entre els assistents. -

https://www.google.es/maps/place/Av.+de+Josep+Tarradellas,+2,+08029+Barcelona/@41.3811663,2.1404564,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a498807fca7935:0x5a54da2453a5907a!8m2!3d41.3811663!4d2.1426451
https://www.google.es/maps/place/Av.+de+Josep+Tarradellas,+2,+08029+Barcelona/@41.3811663,2.1404564,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a498807fca7935:0x5a54da2453a5907a!8m2!3d41.3811663!4d2.1426451
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-bus
http://www.clubemas.cat/forms/jornadamobilitat2016
mailto:info@clubemas.cat


Programa

9.00 h Registre dels participants

9.30 h Benvinguda i introducció de la jornada. Polítiques de Qualitat 
de l’Aire i Canvi Climàtic
Sra. Mercè Rius i Serra, directora general de Qualitat Ambiental del 
Departament de Territori i Sostenibilitat

9.50 h Mobilitat i qualitat de l’aire en entorns urbans. Estratègies de 
gestió a diferents ciutats europees. Riscos i oportunitats asso-
ciades? 
Sr. Miquel Hernández, gerent de Medi Ambient de l’Institut Cerdà

10.15 h Mobilitat sostenible: Promoció del vehicle elèctric i de gas. 
Plataforma LIVE  
Sr. Àngel López, director de la Plataforma LIVE de l’Ajuntament de 
Barcelona

10.35 h Pausa cafè

11.00 h Casos pràctics de gestió de millora

Calidad Pascual (Vehicles Transports Mercaderies) – José Carlos 
Espeso, Mobility Coordinator de Calidad Pascual 
Urbaser (Vehicles Gestió de Residus) - Victor Cardador Gonzalez, 
delegat Urbaser Barcelona 
Denso Barcelona (Mobilitat Treballadors) – Miquel Cols, coordinador 
ambiental 
Comissió Europea (Administració pública) – Vídeoentrevista amb 
Benoît Losseau (Mobility Manager) i Michael Rourke (EC EMAS 
Central Team) 
FALCK VL Servicios Sanitarios (Transpor Sanitari) – Jordi Amat, 
responsable de Desarrollo de Operaciones

12.30 h Precs i preguntes

13.00 h Tancament de la jornada

Sr. Pere Poblet, Subdirector General d’Intervenció i 
Qualificació Ambiental del Departament de Territori i 
Sostenibilitat

    

Gestió de les vostres dades
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal (LOPD), li informem de que les seves dades personals incloses en el formulari 
d’inscripció a la jornada seran incloses en fitxers propietat del Club EMAS que la seva finalitat és 
la difusió d’informació i la gestió dels cursos i jornades que ofereix l’associació. Per a exercitar 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei pugui dirigir-se mitjançant 
el correu electrònic info@clubemas.cat o per correu postal a C. Aragó 208-210, Àtic 1a, 08011 
Barcelona.

Organitza 

Amb el suport de

Amb la col·laboració de

Emmarcat dins

http://www.clubemas.cat/ca/
http://territori.gencat.cat
http://mobilitat.gencat.cat/setmana
http://mobilitat.gencat.cat/setmana

