L’ATM estableix un programa d’ajuts a empreses i
organitzacions per a implementar els Plans de
Desplaçaments d’Empresa (PDE)
•

La dotació global del programa d’ajuts és de 500.000 €

•

S’estima que més d’un centenar d’empreses o organitzacions se’n puguin
beneficiar

•

La durada del programa d’ajuts és de fins 3 anys

Dins del seu pla d’impuls d’una estratègia de mobilitat a les organitzacions, l’ATM ha establert
un programa d’ajuts per a la realització de plans de desplaçaments d’empresa (PDE) adreçat a
empreses i centres generadors de mobilitat.
La dotació global d’aquest programa és de 500.000 € en un trienni (o fins a l’esgotament de la
partida pressupostària), i esdevé una aposta per part de l’ATM per establir plans de mobilitat a
les empreses i organitzacions.
De forma general es tracta d’una subvenció a fons perdut i l’import de l’ajut és del 50% del cost
de la redacció del PDE, amb un màxim de 5.000 €, si bé es contemplen algunes variacions tant
en l’import com en el percentatge segons la dimensió del centre de treball o la seva ubicació
territorial.
Aquest programa va dirigit a persones físiques, empreses i societats mercantils de l’àmbit de
l’ATM de l’àrea de Barcelona, que compleixin amb algun dels següents requeriments:
•
•
•
•
•
•
•

Edificis, centres de treball i complexos on treballin més de 50 persones.
Establiments comercials amb superfície de venda superior a 2.500 m2.
Edificis per a oficines amb un sostre de més de 5.000 m2.
Instal·lacions esportives/lúdiques/culturals, amb un aforament superior a 1.000
persones.
Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 100 llits.
Centres educatius amb una capacitat superior a 500 alumnes.
Altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al
dia superior a 2.500.

El pla de desplaçaments d’empresa (PDE) és el document que fixa l’estratègia per optimitzar la
mobilitat vinculada al centre de treball o equipament, afavorint una mobilitat més sostenible i
segura. En l’actualitat l’ATM ja n’ha informat més de 80, el que fa que al voltant de 50.000
treballadors gaudeixin dels beneficis d’un PDE.

Els treballs de redacció del PDE hauran de seguir les indicacions de l’ATM publicades a la web
dels PDE (https://www.atm.cat/web/ca/PDE.php) i en tots els casos caldrà la validació tècnica
del seu contingut per part de l’ATM.
Podeu consultar la informació detallada d’aquest programa d’ajuts al següent enllaç:
https://www.atm.cat/web/ca/PDE-ajudes.php
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