PLA D’ACCIÓ
B+S
TRANSCALIT

1. Dades de l’organització
Nom:

TRANSCALIT, FEDERACIO CATALANA DE TRANSPORTS DE BARCELONA

Breu descripció:

ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL QUE FEDERA A 10 ASSOCIACIONS DE TRANSPORTS DE
MERCADERIES DE BARCELONA.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTES DISCRECIONALES DE MERCANCÍAS
POR CARRETERA
Legalizada según el B.O.P. de fecha 26 de Septiembre de 1.977.
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TRANSPORTES Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS "TRANSECO"
Legalizada según el B.O.P. de fecha 26 de Septiembre de 1.982.
ASOCIACIÓN CATALANA DE GRÚAS Y TRANSPORTES ESPECIALES
Legalizada según el B.O.P. de fecha 22 de Noviembre de 1.977.
ASOCIACIÓN DE MUDANZAS DE CATALUÑA
Legalizada según el B.O.P. de fecha 26 de Septiembre de 1.977.
ASOC. PROV. DE TRANSPORTE DE LÍQUIDOS Y GASES LICUADOS "ASOLIGAS"
Legalizad según el B.O.P. de fecha 24 de Septiembre de 1.977.
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTES DE VEHÍCULOS POR CARRETERA
Legalizada según el B.O.P. de fecha 10 de Octubre de 1.977.
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AGENCIAS DE CARGA COMPLETA.
Legalizada según el B.O.P. de fecha 21 de Junio de 1.988.
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AGENCIAS DE CARGA FRACCIONADA.
Legalizada según el B.O.P. de fecha 21 de Junio de 1.988.
ASOC. EMPRESARIOS TRANSPORTISTAS DE CONTENEDORES “ATEC” .
Les empreses afiliades a la Federació per les diferents associacions son mes de
500 i tenen mes de 6.000 treballadors i mes de 10.000 vehicles vinculats a les
mateixes

Dades de contacte

EUGENIO MAÑES ORDUÑA.
933116311
-- fax 933469860
Eugeni_manyes@transcalit.com
Eugeni_manyes@transcalit.com
Enllaceu, si s’escau, la pàgina web de l’organització.
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Data de la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
2012-2022:

dimecres, 14 / maig / 2014

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
Foment de l’estalvi d’energia, reunions amb els afiliats i propostes per la millora del medi ambient
amb vehicles ecològics i material reciclat als embalums i material d’oficina.
Signatura de compromisos i acords amb subministradors de energies alternatives i difusió dels
acords entre les empreses Federades.
Jornades de divulgació dels vehicles del futur que consumeixen combustibles alternatius i exposició
de les empreses que han adquirit aquest tipus de vehicles.
Data de publicació del Pla d’Acció:

2019

Vigència del Pla d’Acció:

anual

Pla o plans d’acció anteriors:

anual

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
Actualment les empreses es preocupen de l’adquisició de vehicles amb combustibles alternatius i
material reciclats per les seves gestions de la seva activitat.
Estan efectuant proves amb vehicles a gas, elèctrics i transformats per veure els retorns de les
inversions tant a nivell de costos externs com interns.
Els Ajuntaments del AMB , principalment el de Barcelona, està fitxant , polítiques de restriccions
de circulació per els vehicles mes contaminants i la nostre Federació impulsant , d’acord, amb
aquestes polítiques administratives la conscienciació empresarial i criteris econòmiques i d
‘inversions que aprofundeixin en aquestes tendències empresarials .

Propòsit principal del Pla d’Acció:

A aconseguir una millora del medi ambient i en conseqüència una reducció d’emissions dels
vehicles afectes a la distribució urbana de mercaderies i el transport en general.
Procurar una millora de la mobilitat que redueixi les emissions, fomentant la distribució de
mercaderies nocturna entre els afiliats.

4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta

MILLORA

FORUM ECOTRANSPORTE III
AMBIENTAL

SENSE
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actuació:

REDUIR EFICACIA EMPRESARIAL

Breu descripció:

Davant la preocupació de la qualitat de l’aire i els nivells de contaminació de la ciutat
de Barcelona i la seva àrea metropolitana, Transcalit va organitzar aquesta jornada
per unir al debat a totes les parts implicades i informar sobre l’entrada en vigor de
l’etiqueta ambiental i distintiu per a flotes de transport i com afecten al
transportista, conducció eficient i la renovació de flotes, noves tecnologies al vehicle
industrial i l’experiència d’alguns transportistes amb vehicles més eficients i menys
contaminants; de mobilitat elèctrica i l’aposta pel vehicle d’emissions zero i
combustibles alternatius.
El Fòrum Ecotransport posarà de relleu que la millora ambiental en l’impacte del
transport va de la mà de la major eficiència d’aquest i, per tant, de reduir tant els
consums de combustible com les despeses de l’activitat. I que el transport de
mercaderies per carretera està implicat a la pràctica totalitat de processos logístics
que acompanyen la vida diària de la nostra societat i per tant ha de tenir un paper
fonamental en la consecució d’una societat ambientalment sostenible. Es pretén
consolidar el fòrum de forma anual de forma que sigui un acte periòdic a fi de
mentalitzar al sector de la necessitat de millorar el medi ambient.
La Jornada contarà amb la presència de l’Administració autonòmica i la intervenció
dels Directors Generals de Transports i Qualitat Ambiental, l’Ajuntament de
Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Fabricants de vehicles Industrials i
Transportistes, totes les parts implicades per demanar i plantejar cadascun les
mesures, les seves actuacions e inquietuds al respecte i amb la finalitat de prestar el
servei amb vehicles més eficients i menys contaminants.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació: Innovació , de millora i de
continuïtat.

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
Referencieu a quina o quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat va associada
l’actuació. Indiqueu només els números.

Persona o àrea responsable:

SECRETARIA I COORDINADORA
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Calendari d’execució previst:

ANUAL- MAIG JUNY 2019

Recursos humans i/o econòmics:

PERSONAL DE LA FEDERACIÓ,

Observacions:

III JORNADA ECOTRANSPORT 20 de juny

Indicador/s:
Assistents a la jornada , increment 18% assistència, increment marques patrocinadores fabricants vehicles
industrials.

FORMACIO CAP

2. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

1er.- FORMACIÓ CAP, QUE
INCLOU AL PROGRAMA CONDUCCIÓ
EFECIENT I ESTALVI COMBUSTIBLE.
2º.- PROGRAMACIO I
ORGANITZACIÓ DE LA IV
FORUM ECOTRANSPORT 2020 TRANSPORT DE MERCADERIES
SOSTENIBLE.
3º.- ACORD (PENDENT DE SIGNATURA)
AMB GAS NATURAL PER LA
COL.LABORACIO I PROGRAMACIO
D’ADQUISICIÓ DE VEHICLES
PROPULSATS AMB GAS I
TRANSFORMACIÓ DELS ACTUALS.

Breu descripció:

1.- Durant l’any 2019 està previst realitzar 24 cursos CAP (ja s’han realitzat 16
amb 261 participants, dels quals 45 pertanyen a empreses ubicades a la ciutat
de Barcelona). Són cursos de formació per a conductors professionals
que es realitzen cada 5 anys. Al temari del curs es desenvolupa la matèria de
conducció eficient i estalvi de combustible. Aquests cursos són de 35 hores i
les dedicades a conducció eficient i estalvi de combustible són 7 hores per
curs. Per tant, dintre d’aquesta actuació està previst dedicar 168 hores a
formació en conducció eficient i estalvi de combustible.
2.- Donat l’èxit i bona acollida de les tres edicions realitzades del Forum
Ecotransporte per tal de difondre entre les empreses federades, l’ús de
combustibles menys contaminants i noves tecnologies i pràctiques que
beneficiïn la millora mediambiental, des de TRANSCALIT hem decidit mantenir
aquesta jornada amb caràcter anual i estem ja organitzant la propera edició.
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Amb els mateixos objectius que les anteriors, volem donar-li un nou format
que pugui resultar encara més atractiu i arribi a més empreses. Per tant el
nostre objectiu serà augmentar la participació i implicació de les nostres
empreses cap a la tardor de 2.020
3.- Arribar a un acord de col·laboració amb l’empresa GAS NATURAL –
FENOSA, per tal de difondre entre les empreses associades l’adquisició i/o
transformació de vehicles propulsats a gas amb unes condicions que els hi
resultin atractives comercial i mediambientalment.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació: Innovació, millora i
continuitat

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
Referencieu a quina o quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat va associada
l’actuació. Indiqueu només els números.

Persona o àrea responsable:

SECREATRIA I COORDINADORA

Calendari d’execució previst:

ANUAL

Recursos humans i/o econòmics:

PERSONAL DE LA FEDERACIÓN I PATROCINI FABRICANTS

Observacions:

La realització de cursos, jornades i la difusió d’acords de
col·laboració es publicita entre els afiliats mitjançant
l’enviament de circulars, notes informatives i
l’organització de sessions divulgatives.

Indicador/s:
Definiu el o els indicadors que utilitzareu per quantificar o qualificar els beneficis esperats d’aquesta
actuació. Exemples: nombre d’assistents a una jornada, estalvis assolits, etc.
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Valor actual
Data: juny-19

Valor esperat al
cap d’un any:

Valor assolit
Data 1r any:

ECOTRANSPORTE

ASSISTENCIA
ASSITENCIA
PATROCINADORES, MARCAS

2017
2018
2019

Incrementar un
18% l’assistència

109
111
135

CURSOS CAP, AMB PART DEL TEMARI
CONDUCCIÓ EFECIENT I ESTALVI
COMBUSTIBLE

ASSISTENCIA ALUMNES

24 cursos i uns 260
participants

350 participants i
24 cursos

350 assistents i
17 cursos

ACORD COL·LABORACIÓ GAS NATURAL

Estudi de viabilitat/conveni

Per definir

Assistència i participació al Pacte de la
Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona
per una mobilitat mes sostenible.

Participació jornades i
aportació visió sector i
problemàtica del mateix

Participació Consell Mobilitat AMB

Participació jornades i
aportació visió sector i
problemàtica del mateix
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Valor assolit
Data 2n any:
Feu clic per
escriure una
data.
4
7
7
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.

6. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionades amb les
actuacions del Pla d’Acció:

Objectiu

Línies d’acció

1. Biodiversitat

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2. Espai públic i mobilitat

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3. Qualitat ambiental i salut

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5. Ús racional dels recursos

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6. Bon govern i responsabilitat social

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7. Benestar de les persones

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

8. Progrés i desenvolupament

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

9. Educació i acció ciutadana

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10. Resiliència i responsabilitat planetària

10.1

10.2 10.3 10.4 10.5 10.6

10.7 10.8 10.9

10.10

7. Col·laboracions i treball en xarxa
Formem part dels següents grups de treball:
- Autoritat Portuària del Transport_DUM
- Àrea Metropolitana de Barcelona. Consell de Mobilitat.
- Pacte de la Mobilitat. Ajuntament de Barcelona
- Fòrum Ambiental. Barcelona Centre Logístic
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