SEMINARI TÈCNIC
Els plans de mobilitat d’empresa per a la reducció de l’accidentalitat i
dels costos associats als desplaçaments
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Presentació
Els plans de mobilitat per a empreses permeten
conèixer els hàbits generals i específics de
desplaçaments dels seus treballadors in itinere i in
labore, així com la flota corporativa de l’empresa. El
coneixement i l’aplicació d’aquesta eina tenen com a
objectiu:
- Reduir l’accidentalitat: estalviar els costos socials i

econòmics derivats dels accidents.
- Millorar les condicions laborals dels empleats: reduir

els costos individuals, millorar la qualitat de vida i
augmentar la seguretat viària.
- Reduir les emissions: afavorir la responsabilitat social

corporativa, en col·laboració amb la millora de la
qualitat de l’aire i l’estalvi de costos empresarials en el
consum energètic.
En aquest seminari tècnic s’identificaran els aspectes
relacionats amb les externalitats de la mobilitat a motor i
s’exposaran les eines bàsiques per a la prevenció de
riscos i la contribució a la millora de les condicions
laborals dels treballadors.

Programa
1. Introducció a la mobilitat sostenible i segura.
2. Externalitats de la mobilitat a motor: Costos socials i
econòmics associats a la congestió, accidentalitat i
emissions contaminants.

3. Aspectes relacionats amb la seguretat viària in
itinere i in labore.

4. Diagnosi de l’escenari de mobilitat actual de
l’empresa, definició dels objectius i KPI (indicadors
clau d’acompliment).

5. Pla d’acció per a la millora de la mobilitat dels
treballadors:

- Estratègia de gestió i seguiment
- Programació i comunicació interna
6. Anàlisi de les actuacions per a la millora de la
mobilitat i la seguretat viària.

7. Casos pràctics d’implantació en empreses.

Objectiu

Dirigit a

A MC MUTUAL impulsem la divulgació i la promoció de
la prevenció de riscos laborals, amb la finalitat de
prestar el millor servei i atenció als nostres mutualistes i
en compliment de l’Ordre TAS/3623/2006. En aquest
sentit, impartim seminaris destinats a informar,
assessorar i contribuir a la integració de la prevenció en
tots els nivells de les organitzacions.

Tècnics i responsables de prevenció de riscos laborals,
així com gestors de flota de les empreses mutualistes.

Durant aquest seminari, els assistents coneixeran els
conceptes bàsics de la mobilitat i de la seguretat viària
en l’empresa, i els avantatges d’implantar un pla de
mobilitat aplicat a les organitzacions.

Formador
Marc Fíguls Rovira: Tècnic de projectes de mobilitat de
la Fundació RACC.

