Més de 500 empreses podran realitzar Plans de Mobilitat i Cursos de formació per
millorar l'eficiència econòmica i ambiental de les seves flotes i reduir l’accidentalitat
laboral en la mobilitat dels seus treballadors

La ZAL del Port de Barcelona, BCCL i el
RACC col.laboren per millorar la mobilitat i la
seguretat viària en el sector empresarial de la
logística en Barcelona y Catalunya
Barcelona, 5 d’octubre de 2011.- La ZAL, Zona d’Activitats Logístiques del Port
de Barcelona i BCCL, Barcelona-Catalunya Centre Logístic, han signat acords de
col.laboració amb el RACC, per desenvolupar un ampli programa d’accions de
formació i mobilitat sostenible.
Els convenis signats per Santiago Bassols, director general de la ZAL del Port de
Barcelona i de BCCL, i per Jordi Vilaseca, director de Formació de Conductors
RACC, ofereixen a les empreses integrades en aquestes entitats logístiques
avantatges per realitzar:
 Plans de Mobilitat per empreses i treballadors
- Plans de gestió eficient de flotes i empreses
- Plans de desplaçament de treballadors
 Conferències de Mobilitat Sostenible
 Formació en seguretat viària
 Cursos de Conducció Eficient per a vehicles turisme i industrial
 Cursos de Conducció Segura
 Obtenció de tots els permisos de conducció
 Obtenció del Certificat d'Aptitud Professional (CAP)
Amb aquest conveni la ZAL del Port de Barcelona, BCCL i el RACC fan una
aposta decidida, per ajudar la competitivitat de les empreses del sector logístic
amb accions concretes, que millorin l’eficiència energètica del consum de
combustible, i redueixin les emissions contaminats i disminueixin l’accidentalitat
laboral derivada de la mobilitat generada per l’activitat empresarial.
El RACC expert en formació de conductors i mobilitat sostenible
El RACC, l’automòbil més gran d’España, amb un milió de socis, presta un ampli
ventall de serveis en el camp de l’assistència i i disposa d’una extensa gamma de
de solucions integrals de Formació i Assistència 24 h. per aquelles empreses que
aposten per serveis d’alta qualitat i alt valor afegit.
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RACC Formació de Conductors compta amb la xarxa d'autoscoles més gran
d’Espanya, amb 139 centres i més de 13.000 alumnes cada any. L’Automòbil Club
també és pioner a Espanya en la implantació de cursos de conducció eficient per a
l’estalvi energètic i la disminució d’emissions contaminats, i ha impartit cursos a
més de 35.000 conductors i més de 150 entitats públiques i privades.
També és expert en cursos de conducció segura, per a usuaris que volen
perfeccionar la seva conducció i evitar riscos a la carretera i per a empreses que
volen reduir la sinistralitat laboral en la conducció. Per a desenvolupar aquesta
activitat RACC Formació de Conductors té tres escoles pròpies a Barcelona,
situada al Circuit de Catalunya, a Madrid, i l’Escola Itinerant.
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