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INFORMACIÓ: 

Transició cap a la 
mobilitat sostenible 
Com a part del nostre compromís amb la 

sostenibilitat i com a via eficaç per a la lluita 

contra el canvi climàtic, a Aigües de 

Barcelona hem impulsat mesures per liderar 

la transició cap a la mobilitat sostenible. El 

nostre objectiu és reduir les emissions, 

fomentar l'eficiència energètica, millorar la 

qualitat de vida de les persones a les zones 

on actuem i conscienciar els nostres 

treballadors i treballadores. 

 

Vehicle elèctric 

Implantació progressiva del cotxe elèctric a la 

flota de vehicles, que ha arribat al 2020 a 145 

vehicles 100% elèctrics pensats per ser 

utilitzats en vies urbanes i interurbanes, amb 

una autonomia mitjana de 130 quilòmetres. 

La transformació de la flota suposa un canvi 

en la filosofia de la recàrrega dels vehicles, i 

implica una transformació de les 

infraestructures dels edificis; equipant-los 

amb sistemes de càrrega adaptats a les 

necessitats d’aquests vehicles. 

 

Mesa de Mobilitat d’empresa 

Hi participen diverses àrees de l’empresa i 

dona visibilitat a la feina feta amb el Pla de 

mobilitat i el Pla de desplaçament d’empresa 

de l’edifici de Collblanc. Anima els 

professionals a adoptar hàbits de mobilitat 

més sostenibles, segurs i saludables en els 

seus desplaçaments. Amb aquests canvis els 

nostres treballadors i treballadores 

contribueixen a millorar el medi ambient de 

l’àrea metropolitana. A principis del 2020 es 

va dur a terme per quart any consecutiu el 

curs pràctic “Conducció eficient i segura”, i 

es va assolir l’objectiu de formar el 100% dels 

conductors habituals in labore. 

 

Projecte Smart Mobility 

En el marc de la 2a Expedició Digital 

Employee, liderada per la xarxa d’Influencers 

Digitals d’Aigües de Barcelona, un dels equips 

va abordar l’objectiu Smart Mobility amb la 

finalitat d’identificar solucions smart al 

voltant de la mobilitat sostenible interna que 

permetin impulsar el treball de la Mesa de 

Mobilitat i obtenir un impacte positiu en 

l’àmbit social, econòmic i mediambiental. 

Línies de treball: 

- Redacció d’una política de mobilitat 

sostenible que assenti les bases per assolir els 

objectius fixats. 

- Assignació de places de pàrquing amb 

criteris de sostenibilitat. 

- Promoció de la bicicleta amb flota pròpia. 

- Accés a la flota de vehicles i càrrega de 

vehicles elèctrics particulars als aparcaments. 

Dins d’aquesta línia de treball, el passat 9 

d’octubre es va sol·licitar la subvenció 

Biciempresa que atorga l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona. Aquesta subvenció en espècie 

cedeix 5 bicicletes plegables elèctriques 

durant 6 mesos, per per gestionar-les de 

manera que es promogui l’ús de la bicicleta 

entre els empleats i empleades, 

preferiblement en els desplaçaments in 

itinere. 
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