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Descripció de la iniciativa

El grup Calidad Pascual ha impulsat el 
Pla de gestió de l’impacte ambiental 
2013-2015, que vol millorar l’acompliment 
ambiental de l’activitat productiva i con-
solidar la sostenibilitat ambiental com a 
element diferencial de l’empresa . Un dels 
eixos estratègics és la mobilitat soste-
nible . A partir del càlcul de la petjada de 
carboni corporativa i la formalització d’un 
compromís per reduir-lo, l’empresa ha es-
tablert tres àmbits d’actuació:

Pla de Mobilitat Sostenible
Millora de la petjada de carboni reduint els gasos 
d’efecte hivernacle i partícules contaminants

•  El canvi modal cap a mitjans més efi-
cients, a través de plans de transport 
dels treballadors als centres de treball 
i fàbriques, plans de mobilitat urba-
na de comercialització i per als vehicles 
d’empresa, plans de mobilitat urbana de 
mercaderies d’última milla, política de 
reducció de viatges i foment de telecon-
ferències, plans de distribució de llarg re-
corregut que incorporen l’estudi d’altres 
mitjans de distribució (ferrocarril, marí-
tim, etcètera) i plans de visites als centres 
de treball amb mitjans més eficients. 

L’estratègia 20-20-20 de la Unió Europea per a l’any 2020 promou la reducció en un 
20% del consum d’energia, la reducció en un 20% de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle i la producció del 20% de l’energia amb fonts renovables. El grup Calidad 
Pascual és signant del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 i ha fet 
seus aquests objectius.
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Bona pràctica

Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2013

•  La millora en l’eficiència dels vehicles, 
a través de la renovació de la flota de 
camions de llarg recorregut i d’última 
milla, la renovació de la flota del parc 
d’automòbils, la incorporació de noves 
tecnologies als vehicles. la renovació de 
la flota vehicles (recollida de matèries 
primeres, veterinaris, etcètera) i la cer-
tificació de flotes.

•  L’ús eficient dels mitjans de transport, a 
través de la gestió de les infraestructu-
res del transport (punts de càrrega de 
vehicles elèctrics, gas liquat i senyalit-
zacions), la gestió de les flotes per carre-
tera: camions i vehicles d’empresa (GPS, 

dispositius d’emissions, calculadora d’emissions 
globals de la companyia en matèria de mobilitat) 
i l’organització de cursos d’ús eficient dels vehi-
cles així com de conducció sostenible.

Durada: Des de l’any 2008 Pascual impulsa la mo-
bilitat sostenible a través de plans de mobilitat .

Valors destacables de la bona pràctica: Trans-
versal, d’impacte quantificable, innovadora, re-
produïble .

Impulsors: Calidad Pascual .

Contacte: alex .gordillo@lechepascual .com | Telf: 
934 797 573 | Sector C - C/F, nº 24 P .I . Zona Fran-
ca 08040 Barcelona | www .lechepascual .es
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Estalvi en combustible de 29%

Reducció de 200 tones de CO2 
emeses durant tres anys

Beneficis ambientals (de 
l’autogas enfront el dièsel): 
Reducció d’un 96% de les 
emissions de NOx; reduc-
ció d’un 99% d’emissions de 
partícules; reducció d’un 50% 
dels nivells de soroll i reducció 
d’un 10% de les emissions CO2

Indicadors associats

http://www.lechepascual.es



