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CIMALSA difondrà el Programa d’Acords 
Voluntaris de reducció de CO 2 al sector del 
transport i la logística 
 

• Un conveni de col·laboració facilitarà la divulgaci ó dels recursos 
entre les organitzacions relacionades amb el transp ort i la logística 
per reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernac le, 
responsables del canvi climàtic 

 
• 11 organitzacions del sector ja s’han adherit al Pr ograma d’Acords 

Voluntaris 
 
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i el president de Centrals i 
infraestructures per a la mobilitat i les activitats logístiques, SAU (CIMALSA), 
Damià Calvet, han signat aquest matí un conveni de col·laboració per difondre 
el Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle, responsables del canvi climàtic, als sectors del transport i la 
logística.  
 
CIMALSA és l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya encarregada de 
la promoció, el desenvolupament i la gestió d'infraestructures i centrals per al 
transport de mercaderies i la logística. En virtut del conveni, l’empresa farà 
difusió del programa, divulgarà les actuacions específiques considerades 
d’interès per al sector, i en fomentarà l’adhesió.  
 
Fins ara, les organitzacions relacionades directament o indirectament amb la 
logística i/o el transport adherides al Programa d’Acords Voluntaris són: 
 

• Trans-Barcons, SL 
• Parc central d'Urbaser de Barcelona 
• Ports de la Generalitat 
• Autoritat Portuària de Barcelona 
• Transports de Barcelona, SA  
• F.C. Metropolità de Barcelona, SA 
• Sociedad Anónima Alsina Graells de Autotransportes 
• Seu central i oficines de l'ATM de Barcelona 
• Edifici Corporatiu de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
• Rosanbus SL 
• Consorci del Transport Sanitari de Catalunya, Regió Girona  
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El Programa d’Acords Voluntaris 
 
El Programa d’Acords Voluntaris dóna suport a l’establiment de compromisos 
per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Els 
Acords Voluntaris són un segell de qualitat que poden obtenir empreses, 
organitzacions i institucions de Catalunya que acreditin un compromís ferm per 
a la reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). A través d’aquest 
programa, les organitzacions es comprometen a elaborar anualment un 
inventari de les seves emissions de GEH i a plantejar i implantar mesures per 
reduir-les, més enllà del que obliga la normativa. Per la seva banda, la 
Generalitat estimula aquests esforços i estableix mecanismes per al seu 
reconeixement públic. Fins el moment, 87 organitzacions de diferents sectors 
s’han adherit al programa.  
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