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Presentació Compartir SL

 Compartir SL enginyeria especialitzada en mobilitat, ofereix
tot un ventall de serveis i productes on-line a les diferents
administracions públiques i empreses privades.

 Compartir SL administra el portal www.compartir.org
especialitzat en oferir un servei on-line, d'àmbit mundial, de
borsa de persones que volen compartir cotxe.

 Compartir.org és un portal on-line dirigit a fomentar l’estalvi
energètic i la mobilitat sostenible en els municipis,
potenciant el Servei de Borsa de Persones per compartir
cotxe.



Què és la plataforma Corporativa de 
compartir cotxe per a persones treballadores 
per anar al seu centre de treball ? 

 “Compartir.eu” és una plataforma pensada per a les
empreses, Universitats, Parcs empresarials, que tinguin interès
en proporcionar una plataforma als seus treballadors i
treballadores per compartir cotxe i anar al seu centre de treball.

 La plataforma compta amb una Àrea interna de l’empresa, on
podrà administrar-la i obtenir informació valuosa que afecta al
seu Pla de Mobilitat d’Empresa i donar resposta a les peticions
de la seva Àrea de Responsabilitat Corporativa.

 La plataforma compta amb una App per Android per tal que els
seus treballadors i treballadores puguin venir al centre de
treball compartint el cotxe i gaudir si és el cas, de les
avantatges que l’empresa pugui establir per tal de fomentar la
mobilitat sostenible i fer realitat el seu Pla de mobilitat.



Funcionalitats de l’Àrea interna de l’empresa
(Panel de benvinguda amb informació molt 
agregada)



Funcionalitats de l’Àrea interna de l’empresa
(Administrar Centres de treball)

L’administrador/a podrà crear nous
centres de treball, modificar-los,
esborrar-los, veure les persones
treballadores que en formen part,
etc..



Funcionalitats de l’Àrea interna de l’empresa
(Administrar Centres de treball)

La persona administradora podrà
afegir persones treballadores
manualment o be massivament
mitjançant un Excel



Funcionalitats de l’Àrea interna de l’empresa
(GRUPS)

Un grup el formen un/a conductor/a i
els passatgers/res que s’han posat
d’acord per compartir un trajecte i
venir al centre de treball junts.



Funcionalitats de l’Àrea interna de l’empresa
(VIATGES CREATS)

L’empresa pot veure en tot moment els
viatges que es van creant a la plataforma,
la seva tipologia (regulars o esporàdics) i el
rol de l’usuari/a (conductor o passatger)



Funcionalitats de l’Àrea interna de l’empresa
(TRAJECTES) (1)

L’empresa pot saber en tot moments els
trajectes que es fan i el detall de cada un.



Funcionalitats de l’Àrea interna de l’empresa
(TRAJECTES) (2)

L’empresa pot saber en tot moment els
detalls de cada trajecte. Es monitoritzen les
persones ocupants del cotxe, per garantir la
ocupació

La plataforma
valida el trajecte
per evitar
picaresca



Funcionalitats de l’Àrea interna de l’empresa
(TRAJECTES “IN ITINERE”)

L’empresa pot veure en tot moment
els trajectes iniciats en destinació al
centre de treball. Pot veure
conductors/es i passatgers i els
orígens de cada trajecte.



Funcionalitats de l’Àrea interna de l’empresa
(QUADRE DE COMANDAMENTS) (1)

L’empresa pot seleccionar la
informació a mostrar, per dates,
per cada centre de treball o per la
totalitat.



Funcionalitats de l’Àrea interna de l’empresa
(QUADRE DE COMANDAMENTS) (2)

Les dades es mostren per la
selecció feta.



Funcionalitats de l’Àrea interna de l’empresa
(QUADRE DE COMANDAMENTS) (3)



Funcionalitats de l’Àrea interna de l’empresa
(QUADRE DE COMANDAMENTS) (4)

Control de les persones usuàries
que estan d’alta a la plataforma



 Millores la mobilitat en els teus centres de treball.
 Es una acció fàcil i ràpida d’implementar dins el Pla de Mobilitat a

l’empresa .
 Redueixes la petjada de carboni de la teva empresa i per tant pots

raportar-ho al Departament de Responsabilitat Corporativa.
 Obtens dades rellevants de la mobilitat dels teus treballadors i

treballadores i per tant disposes d’informació per prendre
decisions encertades.

 Et permet motivar a les persones treballadores si t’atreveixes a
aplicar incentius o fins i tot polítiques de preus als aparcaments
interiors al Centre de treball.

 Redueixes els possibles accidents “in itinere” pel fet de reduir el
nombre de desplaçaments que tens al teu centre de treball.

 La única plataforma que monitoritza els ocupants del vehicle per
cada trajecte. Sabem en cada trajecte qui hi ha dins del cotxe i on
ha pujat.

AVANTATGES DE LA PLATAFORMA DE 
COMPARTIR COTXE PER A L’EMPRESA (1)



 El fet de que els trajectes i les persones ocupants del vehicle
estiguin monitoritzades (sabem on puja cada ocupant), permet
aplicar polítiques d’aparcament a la carta. Mitjançant un lector de
matrícules, la API que hem dissenyat, retorna les persones
ocupants del vehicle i automàticament donarà la ordre d’obrir la
barrera per entrar si dins hi van més del mínim de persones
ocupants que l’empresa estableixi.

AVANTATGES DE LA PLATAFORMA DE 
COMPARTIR COTXE PER A L’EMPRESA (2)

La nostra plataforma permet establir
polítiques d’aparcament a l’empresa,
per exemple:
- Si veniu +2 entreu gratis
- Si feu pagar per aparcar, doncs

aprofitar per establir pagaments en
funció de la distància al centre de
treball. Pagaments individualitzats.



L’APP PELS TREBALLADORS I 
TREBALLADORES.
PRINCIPALS FUNCIONALITATS

• Nativa en Android. Properament tindrem la versió Webapp.

• Xat intern per comunicar-se entre treballadors i treballadores.

• Alertes al mòbil de missatges i peticions de trajectes rebuts.

• Possibilitat d’introduir viatges regulars o esporàdics per 
urgències (p.e. M’he quedat sense cotxe, algú em pot recollir?).

• L’app només es pot fer servir si pertanys a l’empresa. No hi ha 
usuaris/es anònims, tothom és company de treball.

• Les persones passatgeres, poden veure el temps i els Km que 
tardarà la persona conductora a recollir-los.



L’APP PELS TREBALLADORS I 
TREBALLADORES.
Registrar-te o logar-te (No hi ha usuaris/es anònims)

El Codi empresa lliga la persona
treballadora al seu centre de treball



L’APP PELS TREBALLADORS I 
TREBALLADORES.
Buscar viatges (sortides de companys/es a prop teu)

Sinó troba ningú, et permet
publicar el teu viatge



L’APP PELS TREBALLADORS I 
TREBALLADORES.
Publicar viatge esporàdic/urgent (una data en concret)

Els viatges esporàdics
caduquen
automàticament

Usuari
s/es
que et
podrie
n
portar
en una
urgèn
cia



L’APP PELS TREBALLADORS I 
TREBALLADORES.
Publicar viatge regular ( personalitza els dies)

Els viatges regulars tu
marques la freqüència



L’APP PELS TREBALLADORS I 
TREBALLADORES.
Els meus viatges 

Podràs gestionar els
teus viatges i cercar
companys!



L’APP PELS TREBALLADORS I 
TREBALLADORES.
Missatgeria interna i notificacions al mòbil

Podràs intercanviar
converses prèvies
internes.



L’APP PELS TREBALLADORS I TREBALLADORES.
Com es fa el “Matx”? ( Els passatgers envien peticions per 
compartir el cotxe)  EL CONDUCTOR TE L’HA D’ACCEPTAR !!!!

Si trobes a la persona
conductora ideal, li envies
petició per compartir



L’APP PELS TREBALLADORS I 
TREBALLADORES.
Fem el viatge! “Anem”

La persona conductora
inicia el viatge, seleccionant
a qui ha d’anar a recollir



L’APP PELS TREBALLADORS I 
TREBALLADORES.
Les persones passatgeres. Finalització viatge

El conductor para el viatge
quan ha arribat al centre de
treball. En tot cas, el
sistema l’atura
automàticament quan falten
500 m per arribar a la
destinació

Cada passatger informa a la
plataforma quan puja al
cotxe. Es registra on ha
pujat



L’APP PELS TREBALLADORS I 
TREBALLADORES.
Historial i estadístiques dels viatges.



 Perquè és una plataforma de gestió eficient de la mobilitat en destí

 Perquè podem ajudar-lo a implementar una de les accions del teu Pla de Mobilitat 
d’Empresa d’una manera ràpida.

 Perquè Compartir.EU és l’eina ideal per implantar un sistema de cotxe compartit 
entre els treballadors i treballadores de l’empresa que és vincula amb l’aparcament.

 Perquè Compartir.EU és una aplicació de fàcil ús que permet optmitzar 
l’aparcament de l’empresa basada en compartir el cotxe.

 Perquè gestionarà l’aparcament de l’empresa d’acord amb les futures normatives 
de la Generalitat en matèria de mobilitat sostenible.

 Perquè gràcies a aquest aplicació, l’empresa controla i gestiona de forma eficient 
l’estat del seu aparcament aplicant estratègies de mobiliat sostenible.

 Perquè la persona encarregada de la gestió de la mobilitat de l’empresa, disposarà 
de tota la informació detallada de les rutes dels usuaris i usuàries: matriu origen 
– destí, punts de reco-llida i ruta real i podrá prendre decisions encertades.

 Perquè quan es vincula amb una lectura de matrícules, la gestió de l’aparcament 
s’automatitza i l’accés a l’aparcament es restringeix a les persones que compleixen 
els requisits.

Per què com empresa necessita una 
plataforma com la de Compartir.eu? 



Per què com empresa necessita una 
plataforma com la de Compartir.eu? 

 Perquè l’aplicació verifica el nombre d’ocupants del cotxe.  Coneix la traçabilitat 
real de la ruta i els punts de compartició reals, prèvia autorització expressa de 
l’usuari/usuària.

 Perquè s’obtenen dades de l’estalvi econòmic i estalvi de contaminació 
ambiental amb valors quantificables que es posen a disposició de l’empresa, així 
com un quadre de comandament i d’indicadors que dona tota la informació al gestor 
de l’empresa.

Atès que la seva empresa és referent en les polítiques de mobilitat sostenible, ja que 
entre altres accions, disposa del Pla de Mobilitat d’Empresa, i un dels compromisos és 
el d’implantar un sistema de cotxe compartit entre els treballadors i treballadores, tenim 
les següents propostes per vostè:

LI PROPOSEM:
 Implantar el sistema Compartir.EU (que es valora en 8.500 euros) 

totalment gratuït. Només costos de manteniment (100 euros / mes)

 Avaluar conjuntament el projecte, i adaptar el producte a les 
millores i necessitats que proposi com empresa, dins del projecte
de la millora continua. Aquesta avaluació es farà amb la persona que 
designi l’empresa.



Recomanacions i reflexions de 
“Compartir.eu”

 Al Gestor del Servei al Centre de Treball: Mireu de donar la màxima difusió a
la plataforma per tal d’aconseguir massa crítica entre TOTES LES PERSONES
TREBALLADORES DEL CENTRE DE TREBALL (podeu fer e-mail informatiu
de la iniciativa, parlar-ho amb el Comitè d’Empresa, penjar aquest manual a la
intranet, fer-ne un butlletí informatiu, oferir places de pàrquing en l’edifici per a
persones que comparteixin, etc.). Compartir S.L. t’ha de donar un codi
d’empresa que és el què les persones usuaries hauran d’introduir al donar-se
d’alta per entrar a formar part del grup tancat d’usuaris/es.

 Les persones usuaries que vulgueu compartir el cotxe per anar/tornar del
centre de treball: Doneu-vos d’alta per rebre notificacions de “viatges
regulars”. Aconseguireu reduir despeses de transport i estalviareu diners.

 Les persones usuaries que NO VULGUEU COMPARTIR EL COTXE
HABITUALMENT, però que en canvi no us importaria que esporàdicament o
per una urgència compartir el cotxe amb un altre company de feina, DONEU-
VOS D’ALTA IGUALMENT com a usuaris per rebre notificacions de viatges
esporàdics/urgents. Potser algun dia pots necessitar que algú et porti o
podràs fer un favor a un company o companya!!



Dades de contacte

Francesc Pallarols Rusca

Compartir S.L.
C/ Gavatxons, 3 2º

08221 Terrassa

Barcelona (Spain)

Mòbil 695561054

www.compartir.org www.compartir.es

francesc@compartir.org


