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1.

RESUM EXECUTIU

A tot Europa, l’augment del trànsit, especialment en les zones urbanes, ha comportat nombrosos
efectes tant de caràcter econòmic com social i ambiental. Al mateix temps que ha permès un important creixement de l’economia, la construcció d’infraestructures de transport ha provocat, en alguns
casos, efectes no desitjats en els àmbits esmentats. Així, durant els darrers anys, alguns dels principals indicadors relacionats amb la mobilitat han tingut una evolució contradictòria, com és el cas de la
contaminació atmosfèrica, el soroll, els accidents de trànsit o els temps de desplaçament al lloc de
treball. Així mateix, la congestió viària derivada de l’actual model de mobilitat ha suposat un increment
progressiu de les pèrdues ocasionades a les empreses. En aquest sentit, tal com assenyala el Llibre
verd de la mobilitat, l’economia europea perd cada any a causa d’aquest fenomen prop de cent mil
milions d’euros, fet que representa l’1% del PIB de la Unió Europea.1
L’àmbit laboral forma part d’aquesta problemàtica. Bona part dels desplaçaments que es fan quotidianament són per raons de treball, ja sigui per desplaçar-se a la feina o per dur a terme tasques pròpies
de l’activitat laboral. En concret, la mobilitat ocupacional és una de les principals responsables de la
situació actual i, per tant, un dels àmbits que més pot contribuir a la reversió d’aquesta situació.
Molt sovint, però, les actuacions encaminades a resoldre les problemàtiques de mobilitat relacionades
amb l’àmbit laboral, al mateix temps que solucionen una part del problema poden generar efectes no
desitjats en altres àmbits. Per tant, és important que l’adopció de qualsevol mesura duta a terme en
l’àmbit laboral, des de la (re)ubicació d’una activitat econòmica fins a la implantació d’una mesura
destinada a reduir l’impacte social o ambiental de la mobilitat generada per aquella activitat, tingui
presents les conseqüències, positives i negatives, que pot comportar aquesta mesura tant en l’àmbit
laboral com en l’econòmic i en l’ambiental.
Tradicionalment, aquestes aproximacions s’han plantejat per separat i en nivells tan diferents que sovint és difícil arribar a alguna conclusió que permeti proposar mesures concretes consensuades o criteris clars per consensuar les actuacions. Les mesures encaminades a resoldre les condicions de
mobilitat dels treballadors i les treballadores solen fer èmfasi en aspectes relatius a la seguretat en el
desplaçament i en el temps necessari per accedir als llocs de treball. Al seu torn, les que posen
l’accent en la millora de la competitivitat solen vincular-se a la necessitat de construir unes infraestructures de transport compatibles amb el nivell de desenvolupament esperat. I, finalment, les que es preocupen fonamentalment per les conseqüències ambientals de la mobilitat solen incidir sobretot en la
necessitat d’aconseguir una major qualitat de l’aire, una reducció del soroll ambiental i més integració
paisatgística de les infraestructures.
Així, si s’analitza aïlladament cadascuna d’aquestes tres perspectives, la laboral, l’econòmica i
l’ambiental, es pot deduir un escenari òptim i unes corresponents propostes d’actuació que assoleixin
els objectius proposats. Tanmateix, el que resulta òptim des d’una de les perspectives pot no ser del
tot eficaç des de la resta de vessants.
Per tal de superar aquest plantejament, aquest treball ha fet l’exercici de sobreposar les tres aproximacions que existeixen actualment sobre el concepte de mobilitat en l’àmbit del treball. Amb aquest
objectiu, s’ha dut a terme una diagnosi, un estat de la qüestió, de la mobilitat ocupacional des de les
tres perspectives esmentades. Una diagnosi, cal assenyalar-ho, que s’ha construït sobre la base de
les fonts existents i que en algunes ocasions ha trobat a faltar dades concretes tant de caràcter temàtic com de base territorial.
Abans de conèixer aquests elements, però, s’han volgut radiografiar les pautes de mobilitat general
per raons de treball indagant sobre les seves causes. L’any 2006, al conjunt de Catalunya el 40,6%
dels desplaçaments en dies feiners es van fer en transport privat motoritzat, mentre que només el
14,3% es van fer en transport públic. Si s’analitza la mobilitat per treball i estudi, la participació del
1
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transport privat és encara més alta (51,3%), per bé que la realitzada en transport col·lectiu també
s’incrementa sensiblement (18,6%). Amb tot, el que més destaca de la mobilitat per aquest motiu és
la dràstica davallada de la participació dels mitjans de transport no motoritzats que, si bé en el repartiment modal general suposen el 45,1% dels desplaçaments, en la mobilitat per treball i estudi només
representen el 29,9%.2
Les raons d’aquest model de mobilitat es troben, fonamentalment, en l’organització funcional del territori. Durant les darreres dècades s’ha produït una dispersió de les activitats sobre el territori que, juntament amb l’increment de creixements de baixa densitat i l’existència de processos d’especialització
funcional, ha comportat un augment de la distància entre els llocs de residència i els centres d’activitat
laboral. Al seu torn, la connexió entre aquestes àrees s’ha resolt sobretot mitjançant la xarxa viària, la
qual cosa ha estimulat la utilització del transport privat motoritzat, especialment en aquelles zones no
accessibles en transport públic o on aquest ha trobat dificultats per a la seva implantació o fins i tot ni
tan sols s’ha arribat a plantejar. Aquesta tendència ha donat lloc a un escenari de mobilitat molt difícil
de resoldre amb altres mitjans que no siguin el transport privat motoritzat.
Tal com s’ha assenyalat anteriorment, la preponderància de l’ús d’aquest mitjà de transport en els
desplaçaments per feina ha comportat importants efectes tant en l’àmbit laboral com en l’econòmic i
en l’ambiental.
Des del punt de vista de la mobilitat dels treballadors i les treballadores com a element de millora de
la qualitat del treball, són destacables els efectes sobre la sinistralitat laboral, sobre l’accessibilitat als
llocs de treball, sobre els costos temporals generats i sobre el cost econòmic de la mobilitat assumit
pels treballadors i les treballadores.
Així, un dels efectes més preocupants del model de mobilitat basat en el transport privat motoritzat és
l’alt nombre d’accidents de trànsit que comporta. En aquest sentit és destacable que en la major part
dels accidents amb víctimes (79%) hi ha implicat un mitjà de transport privat motoritzat (turismes, motocicletes i ciclomotors)3 i que gairebé la meitat d’aquests accidents es produeixen durant la jornada
laboral o en anar a la feina o tornar-ne (46%).4 Aquest tipus d’accident de trànsit, a més, significa prop
d’un terç dels accidents laborals amb resultat de mort.5
Al mateix temps, la posició i el tracte preferent que rep el transport privat motoritzat té uns efectes sobre l’accessibilitat dels treballadors i les treballadores als llocs de treball. En l’escenari urbà dispers
descrit anteriorment i amb un transport col·lectiu que cobreix deficientment els espais amb menys
demanda (polígons industrials, etc.), les persones que no disposen d’un transport privat motoritzat per
al seu ús quotidià veuen reduïdes les oportunitats laborals en tant que no poden accedir a una part
significativa del territori en què es desenvolupen les activitats econòmiques.6 Al seu torn, aquest decalatge significa que el mercat laboral té limitada la capacitat de mobilitzar tots els recursos humans
disponibles perquè no pot assignar tots els treballadors i treballadores més adients a cada lloc de treball.
La dispersió de les activitats, a la vegada, genera un increment dels costos en temps de desplaçament. Durant els darrers anys s’ha reduït sensiblement l’autocontenció, la qual cosa ha comportat la
generació de desplaçaments cada vegada més llargs en distància i també en temps. En concret, per
a l’any 2006, l’Enquesta de mobilitat quotidiana de Catalunya (EMQ) assenyala que el temps mitjà de
desplaçament en dies feiners és de 15,00 minuts per als desplaçaments intramunicipals i de 31,53
minuts per als desplaçaments intermunicipals. El temps de desplaçament, amb tot, varia substancialment segons el mitjà de transport emprat. Així, tal com assenyala la mateixa EMQ, els treballadors i
les treballadores que es desplacen en transport col·lectiu per anar a la feina esmercen més temps

2
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6
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que els que ho fan en transport privat motoritzat (37,2 i 21,9 minuts, respectivament).7 Aquest fet
comporta un clar incentiu a l’ús del transport privat motoritzat enfront del transport públic.
Finalment, és destacable que la dependència del transport privat motoritzat per accedir als centres laborals representa per als treballadors i les treballadores una important càrrega econòmica. Segons
mostren les dades de diversos estudis, el cost de desplaçament en transport privat motoritzat pot ser
entre tres i cinc vegades més elevat que en transport públic. Així, l’EMQ de l’any 2006 indica que la
despesa mitjana declarada per usuari del transport públic col·lectiu és de 19,14 euros mensuals, mentre que per al transport privat aquesta despesa és de 104,58 euros.8 Les dificultats per assumir
aquests costos poden comportar limitacions en l’accés al mercat de treball.
Des del punt de vista de la mobilitat de persones i mercaderies com a factor de competitivitat, creixement econòmic i vertebració territorial, s’ha observat com les polítiques de mobilitat poden produir un
ampli ventall d’efectes sobre el sistema econòmic, com per exemple el mercat de treball, la productivitat, la indústria, els serveis, el creixement econòmic, etc.
Entre aquests efectes, cal assenyalar la productivitat del treball. En aquest sentit, un dels elements
que poden influir de forma positiva en l’evolució de la productivitat del treball són les infraestructures i,
dins d’aquestes, les infraestructures de transport. La relació positiva que s’estableix entre ambdues
variables suposa que un increment en la dotació d’infraestructures pot comportar un augment en la
productivitat del treball.
D’altra banda, les infraestructures de transport i les polítiques de mobilitat també tenen efectes sobre
l’atur. Entre aquests, cal destacar, d’una banda, l’increment de les oportunitats per trobar feina que
genera l’existència d’infraestructures de transport, especialment aquelles que poden utilitzar tots els
individus, la qual cosa significa un augment de l’ocupabilitat en tant que els treballadors i treballadores
poden ser més actius a l’hora de buscar feina. I, de l’altra, cal assenyalar l’efecte induït per l’increment
de la productivitat, que comporta un augment de la competitivitat i del creixement econòmic, que, al
seu torn, deriva en un increment de l’ocupació.
Les polítiques de transport també han tingut efectes sobre la competència intermodal. Pel que fa a això, cal assenyalar com, durant les tres últimes dècades, la dotació d’infraestructures a Espanya i a
Catalunya s’ha descompensat de forma important a favor de les de caràcter viari, que han rebut entre
tres i quatre vegades més inversions que les de caràcter ferroviari. Així, l’índex de competència intermodal tant a Catalunya com a Espanya s’acosta a 70, la qual cosa significa que la major part de les
infraestructures són viàries.9 Aquesta desigualtat en l’estoc de capital en infraestructures dificulta la
possibilitat d’una competència efectiva entre modes de transport, la qual cosa repercuteix, al seu torn,
en les possibilitats de desplaçar-se que tenen els individus, en l’aprofitament dels recursos humans
existents i, en definitiva, en la competitivitat empresarial i en el creixement econòmic.
La distribució modal dels desplaçaments també ha tingut efectes importants sobre la intensitat energètica. Així, a Espanya, en els darrers anys el sector del transport ha superat la resta de sectors de
l’economia en consum d’energia final (37,5%).10 Aquest increment del consum té una part de les seves causes en l’augment dels mitjans de transport d’ús individual. Mentre que el consum d’aquests
vehicles és de prop de 4,5 milions de joules/persona i km, el dels vehicles de transport col·lectiu se situa entre els 2 i els 3 milions de joules/persona i km.11 El transport per carretera, a més, no només representa la major part del consum energètic del transport sinó que ho fa utilitzant una energia cada
cop més escassa i sobretot més cara. En aquest sentit, una de les accions que pot contribuir significativament a reduir la intensitat energètica és el trasllat de les necessitats de mobilitat des de mitjans intensius en consum d’energia cap a mitjans amb despeses d’energia més baixes.

7

Autoritat de Transport Metropolità (ATM), 2007b.
ATM, 2007b.
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Un valor de l’índex igual a 100 indica que totes les infraestructures de transport són viàries (IVIE i Fundació
BBVA).
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Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, 2005.
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International Association of Public Transport (UITP), 2005.
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Un altre dels efectes de les polítiques de transport desenvolupades durant les darreres dècades, finalment, és el cost econòmic generat per la sinistralitat laboral per accident de trànsit. Segons els càlculs realitzats per diversos estudis i amb diferents metodologies, el cost unitari per víctima no mortal
per accident de trànsit a Espanya pot oscil·lar entre 7.000 i 14.000 euros. Així mateix, el cost per víctima mortal pot oscil·lar entre els 300.000 i els 750.000 euros.12 Cal destacar, en concret, que el risc
de patir accidents de trànsit no és homogeni entre els diferents mitjans de transport. Així, els transports privats motoritzats s’erigeixen com els modes de desplaçament amb un risc més elevat de patir
accidents, mentre que els modes de transport col·lectius i els no motoritzats es presenten com els
més segurs. Així, cal assenyalar que a Catalunya, l’any 2006, els transports privats motoritzats (turismes, motocicletes i ciclomotors) van estar implicats en gairebé el 80% dels accidents amb víctimes.13
D’aquesta manera, cal imaginar que l’índex de sinistralitat i, per tant, el cost de la sinistralitat per accident de trànsit, disminuiran amb un transvasament modal del transport privat motoritzat als mitjans de
transport col·lectius o no motoritzats.
Finalment, des del punt de vista dels models de mobilitat i la seva incidència ambiental, s’ha pogut
observar com l’increment considerable de la circulació de vehicles de motor ha comportat tant un
augment de la contaminació atmosfèrica, acústica i lluminosa com una pèrdua d’espai natural, una
fragmentació del territori i l’apropiació funcional de l’espai públic per les infraestructures destinades a
la circulació de mitjans de transport privats motoritzats.
Efectivament, una de les conseqüències més notòries de l’augment de la circulació de vehicles de
motor ha estat l’increment de la contaminació atmosfèrica. El transport és una de les principals fonts
d’emissió de contaminants i, en conseqüència, dels efectes sobre el canvi climàtic. Aquest sector deixa una gran quantitat de contaminants a l’atmosfera (prop de 6.000 milions de tones anuals de CO2),
el 85% dels quals prové dels mitjans de transport rodats. La major part de les emissions de CO2 del
sector del transport tenen l’origen en els transports privats motoritzats i en els camions. A Catalunya
aquests mitjans de transport són els responsables del 54% i 25% de les emissions de CO2, respectivament.14 L’elevat volum dels desplaçaments en transport privat motoritzat, bona part dels quals per
anar a la feina i tornar-ne, és en gran manera el responsable de l’alt nivell d’emissions a què s’ha fet
referència. Malgrat que s’han produït importants millores en els darrers anys en l’eficiència dels motors i la qualitat dels combustibles, l’increment del parc de vehicles i del volum de desplaçaments, la
introducció de motors més potents i una menor ocupació dels vehicles fan que el volum d’emissions
continuï augmentant. S’ha calculat que, l’any 2004, els costos associats al canvi climàtic del sistema
de mobilitat de l’RMB van ser de 638,4 milions d’euros.15
Un altre dels efectes del model de mobilitat actual és la contaminació acústica. Actualment, el trànsit
s’apunta com la principal causa de contaminació acústica als països industrialitzats ja que produeix el
80% del soroll ambiental a les zones urbanes. Segons l’OMS, a la Unió Europea aproximadament el
40% de la població està exposada a un soroll del trànsit amb un nivell equivalent de pressió sonora
que excedeix els 55 dB(A) durant el dia, mentre que el 20% estan exposats a més de 65 dB(A). Si es
considera l’exposició total al soroll del trànsit, s’arriba a la conclusió que aproximadament la meitat
dels europeus viuen en zones de gran contaminació acústica. Així mateix, més del 30% de la població
està exposada durant la nit a nivells de pressió sonora per sobre dels 55 dB(A).16 Actualment, a Catalunya no es disposa de dades generals relatives als nivells sonors en l’àmbit urbà. Amb tot, existeixen
dades per a la ciutat de Barcelona en què es calcula que aproximadament el 50% dels espais urbans
d’aquesta ciutat superen els 65dB(A) durant el dia i que el 35% de la població resideix en zones on se
sobrepassa aquest límit.17 Aquesta problemàtica també té lloc en altres municipis de l’RMB. S’ha calculat que, l’any 2004, els costos externs associats al soroll del sistema de mobilitat de l’RMB van ser
de 187 milions d’euros.18

12
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Reial Automòbil Club d’Espanya (RACE), 2003.
Generalitat de Catalunya, 2007b.
Generalitat de Catalunya, 2006.
ATM, 2007a.
OMS, 2004.
Agenda 21 de Barcelona.
ATM, 2007a.
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Un tercer efecte del sistema de mobilitat actual és la contaminació lluminosa, una de les principals
fonts de la qual és l’enllumenat de les infraestructures de transport i la dels vehicles que hi transiten.
La contaminació lumínica originada per aquesta font, però, no ho és per se sinó que és deguda a l’ús
d’un enllumenat ineficient o que, per possibles defectes en el disseny, no compleix bé amb el seu objectiu i il·lumina zones no necessàries. En aquest sentit, no pot posar-se en crisi l’avenç que ha suposat l’enllumenat exterior nocturn per al desenvolupament de les activitats humanes però cal assenyalar que aquesta contaminació no és un efecte inevitable d’aquest gran avenç.
En darrer terme, cal indicar que l’adopció de l’actual model de mobilitat ha comportat efectes significatius sobre els espais naturals o d’ús públic. La construcció d’una important xarxa de vies de comunicació, necessàries per al desenvolupament de les activitats pròpies d’una societat moderna com la
nostra, algunes vegades ha significat també un seguit de danys a la natura i al paisatge, com ara la
pèrdua d’espai natural i la fragmentació del territori, i l’ocupació de l’espai públic en l’àmbit urbà. Si bé
en alguns casos pot ser necessària una nova infraestructura malgrat els efectes ambientals que això
impliqui, cal ser conscients que construir-la no és l’única solució possible per resoldre els problemes
de mobilitat d’un territori determinat. Per tant, abans de construir una nova infraestructura caldria estudiar com aprofitar millor les infraestructures existents mitjançant una gestió més eficient
d’aquestes.19
Feta aquesta diagnosi de la mobilitat ocupacional des de les perspectives laboral, econòmica i ambiental, i partint de la premissa que totes tres aproximacions tenen el mateix valor, s’ha elaborat una
metodologia per avaluar propostes d’actuació en l’àmbit de la mobilitat ocupacional. Amb aquest objectiu, s’ha proposat un índex que, amb el nom d’índex d’avaluació de mesures de mobilitat en l’àmbit
laboral, pretén facilitar d’una forma ràpida i senzilla el procés de valoració de l’oportunitat (o no) de
dur a terme una mesura en l’àmbit de la mobilitat ocupacional, avaluant els efectes que sobre aspectes diversos de les aproximacions citades pot tenir l’aplicació d’aquesta mesura.
Per tal de construir aquest índex s’ha elaborat prèviament un sistema d’indicadors que avaluïn, també
d’una forma ràpida i senzilla, els aspectes que s’han considerat més rellevants de cadascun dels àmbits analitzats. En concret, per a cadascun dels àmbits estudiats, el laboral, l’econòmic i l’ambiental,
s’han definit un seguit d’indicadors que pretenen quantificar la situació de les diverses variables analitzades. La taula següent resumeix els indicadors esmentats:
INDICADOR

ÀMBIT LABORAL
A1

Risc de la sinistralitat in itinere

A2

Grau d’accessibilitat amb transport públic

A3

Impacte en temps de l’accessibilitat al centre de treball

A4

Diversitat d’alternatives modals

ÀMBIT ECONÒMIC
B1

Cost econòmic del consum energètic generat pel desplaçament dels treballadors i les treballadores per
anar a la feina

B2

Cost econòmic de la pèrdua de producció induïda per la sinistralitat laboral per accident en accidents
de trànsit in itinere

B3

19

Cost econòmic de la mobilitat ocupacional dels treballadors i les treballadores

ATM (2007a) i Comissió Europea (2007).
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B4

Cost econòmic relatiu de la implantació de la mesura

ÀMBIT MEDIAMBIENTAL
C1

Emissions de diòxid de carboni (CO2) del transport de persones

C2

Ocupació del territori

C3

Efecte sobre la fauna

C4

Immissió acústica

Cal destacar que la plasmació d’aquests indicadors s’ha fet amb una voluntat d’equilibri entre els diferents àmbits analitzats i que ha estat fruit del consens adquirit entre totes les parts representades en
el procés d’elaboració de l’informe. Amb tot, s’és conscient que, en la mesura que es disposi de noves
dades sobre alguns dels efectes destacats en la diagnosi i de mètodes de càlcul més senzills i eficients, aquest sistema d’indicadors pot evolucionar progressivament amb l’objectiu de reflectir més fidelment els aspectes analitzats més rellevants.
Formulada aquesta bateria d’indicadors, l’índex d’avaluació de mesures de mobilitat ocupacional s’ha
construït a partir de la fusió de la informació continguda en cadascun dels indicadors i s’ha obtingut
una sola expressió numèrica l’objectiu de la qual ha de ser reflectir el canvi de situació global dels paràmetres, les variables i els àmbits analitzats.
Perquè, malgrat la seva inequívoca voluntat de síntesi, aquest índex pugui reflectir una certa diversitat
de situacions, s’ha establert una escala de mesura que conté 61 resultats possibles. L’agrupació
d’aquests resultats ha donat lloc a l’establiment de 5 situacions resultants que defineixen l’oportunitat
d’implantació de la mesura objecte d’anàlisi: molt positiva, positiva, neutra (no canvia), negativa i molt
negativa. Cal assenyalar, en aquest sentit, que la vocació de l’índex no és tant definir la situació final
com il·lustrar el canvi de situació que s’hagi pogut produir. Així, per exemple, l’aplicació d’una mesura
que comporti passar d’una situació inicial molt negativa a una de final negativa serà considerada com
un canvi de situació positiva.
Si bé la decisió final estarà sempre en mans de l’agent impulsor de la mesura, amb el compliment
previ de la normativa existent, aquest indicador pot contribuir notablement a tenir una visió global del
seu impacte. Per tant, l’índex d’avaluació de mesures de mobilitat ocupacional, entès com la síntesi
de tots els aspectes rellevants relatius a les tres aproximacions amb voluntat de ser considerades,
adquireix un significat propi que pot esdevenir un element a tenir present en el procés de presa de
decisions.
És important significar, amb tot, que tant el sistema d’indicadors com l’índex construït per dur a terme
aquesta avaluació no han d’entendre’s com una eina tancada sinó com una proposta, com una aproximació, subjecta a una necessària evolució que finalment haurà de donar lloc a una proposta metodològica definitiva. L’eina que es proposa vol, únicament, esdevenir un marc de referència que pretén
obrir les portes a la reflexió i que, per sobre de tot, vol orientar els diferents agents en la presa de decisions.
En aquest sentit cal remarcar que la proposta que s’esbossa aquí té un caràcter eminentment teòric,
que caldrà contrastar amb l’aplicació pràctica de l’eina. La variabilitat de contextos en què aquesta
s’apliqui pot donar lloc a l’aparició de dificultats en l’aplicació, raó per la qual la proposta en conjunt
però també cadascun dels indicadors i el mateix índex hauran de ser revisats, avaluats i adaptats si
no assoleixen els objectius esperats.
La diagnosi de situació de la mobilitat ocupacional i l’elaboració d’un índex per avaluar les propostes
de millora en aquesta matèria, finalment, s’han complementat amb un “catàleg” de bones pràctiques,
que vol ser una recopilació d’actuacions favorables a la mobilitat sostenible en l’àmbit del treball des
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d’una perspectiva laboral, econòmica i ambiental. Aquestes bones pràctiques han estat escollides
amb la voluntat que puguin ser utilitzades com a elements de referència i com a base per a
l’elaboració de propostes de millora de les oportunitats en l’àmbit de la mobilitat ocupacional.
El catàleg consta de 12 bones pràctiques, 9 de les quals corresponen a experiències dutes a terme a
Catalunya i Espanya, i 3 són fetes en altres països. Entre aquestes experiències s’inclouen actuacions com ara la millora de l’accessibilitat en transport col·lectiu, els incentius per a l’ús d’aquest mitjà
de transport, el teletreball, el foment del transport d’empresa i del transport privat motoritzat compartit,
la figura del gestor de la mobilitat, etc.
Tal com s’ha assenyalat, l’àmbit laboral pot esdevenir un dels principals motors dels canvis que
s’estan impulsant des de diversos organismes nacionals i internacionals en matèria de mobilitat. Els
resultats d’aquest treball poden contribuir a la suma d’esforços que ja s’estan duent a terme actualment des d’altres àmbits en aquesta matèria.
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2.

INTRODUCCIÓ

2.1. OBJECTE
Tal com ho assenyala el Llibre verd de la Comissió Europea,20 «un nou concepte de mobilitat al territori suposa aprofitar al màxim l’ús de tots els mitjans de transport i organitzar la “comodalitat” entre els
diferents mitjans de transport col·lectiu21 (tren, tramvia, metro, autobús i taxi) i entre els diversos modes de transport individual (transport privat motoritzat, bicicleta i a peu). També representa assolir uns
objectius comuns de prosperitat econòmica i de la gestió de la demanda de transport per garantir la
mobilitat, la qualitat de vida i la protecció del medi ambient. Finalment, significa també reconciliar els
interessos del transport de mercaderies i del transport de passatgers, amb independència del mode
de transport utilitzat».
La mobilitat és conseqüència, essencialment, de la necessitat de desplaçar-se per poder desenvolupar les activitats socials i econòmiques. Tanmateix, la mobilitat i el transport tenen un rol ambivalent ja
que al mateix temps que sostenen el funcionament del sistema social i econòmic són també elements
no neutrals.
Aquesta ambivalència es manifesta també en la mobilitat ocupacional.22 La implantació d’una activitat
econòmica ex novo o les iniciatives i les actuacions destinades a millorar les condicions d’accés a
centres de treball ja existents poden generar efectes de diversa índole.
Partint d’aquesta premissa, aquest treball pretén dur a terme un informe de detecció d’oportunitats de
millora dels recursos de mobilitat existents en el territori des d’una perspectiva triple: laboral, econòmica i ambiental.
D’una banda, l’enfocament laboral de la mobilitat reclama una major conscienciació del temps necessari per accedir als llocs de treball i proposa l’adopció de mesures de gestió innovadores per tal de facilitar la mobilitat i reduir al màxim el temps necessari per als desplaçaments. D’una altra, exigeix una
visió del concepte de mobilitat associada a la millora de la competitivitat i sovint vinculada a la necessitat d’unes infraestructures de transport compatibles amb el nivell de desenvolupament econòmic esperat. I, finalment, s’identifica la necessitat d’actuar sobre la política de mobilitat des d’una perspectiva
ambiental per tal d’aconseguir una major qualitat de l’aire, una reducció del nivell de soroll ambiental i
més integració paisatgística de les infraestructures, objectiu que, d’altra banda, és imposat per acords
internacionals i estratègies comunitàries.
Tradicionalment, aquestes aproximacions s’han plantejat per separat i en nivells tan diferents que sovint és difícil arribar a alguna conclusió que permeti proposar mesures concretes consensuades o criteris clars per consensuar les actuacions. Així, si s’analitza aïlladament cadascuna d’aquestes tres
perspectives, es pot deduir un escenari òptim i unes corresponents propostes d’actuació. Tanmateix,
el que resulta òptim des d’una perspectiva pot ser ineficaç des d’una altra, de manera que el conjunt
de mesures recomanables no es pot obtenir mitjançant la suma de les mesures que des de cada
perspectiva semblen raonables.
Per superar aquest plantejament a vegades contradictori cal orientar totes tres perspectives vers un
mateix propòsit i, per tant, donar-los un significat a partir de premisses interrelacionades i compatibles
entre si. En aquest sentit, aquest treball pretén fer l’exercici de superposar les aproximacions que
existeixen actualment sobre el concepte.

20

Comissió Europea, 2007.
El transport col·lectiu és un concepte més ampli que el de transport públic i inclou, per exemple, els taxis o el
transport a la carta.
22
Mobilitat quotidiana per raons de treball; no inclou la mobilitat per estudis.
21
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Així, l’objectiu final de l’estudi és elaborar una metodologia per avaluar propostes d’actuació en l’àmbit
de la mobilitat ocupacional des de les perspectives laboral, econòmica i ambiental per tal de superar
la contradicció que suposa el fet que un escenari òptim des d’alguna de les perspectives assenyalades pugui resultar ineficaç i fins i tot contradictori des de les altres.

2.2. PAUTES GENERALS DE MOBILITAT EN EL TREBALL
Les polítiques urbanístiques i d’ordenació territorial, juntament amb les dinàmiques econòmiques i socials de la societat actual, estan provocant un canvi molt ràpid en l’organització funcional del territori.
Aquest canvi en el territori es pot descriure a partir de tres elements: els espais són cada cop més
monofuncionals (urbanitzacions residencials, polígons industrials, centres lúdics i comercials, etc.), es
desenvolupen amb densitats constructives més baixes i estan cada vegada més dispersos en el territori.23
D’aquesta localització dels usos en el territori, se’n deriva un model de mobilitat en què s’assigna un
rol principal al transport privat motoritzat.24 L’increment de la necessitat de desplaçar-se entre diferents sistemes urbans i entre punts més llunyans dins d’una mateixa ciutat a causa del procés
d’especialització funcional25 fa que les distàncies a recórrer siguin cada cop més llargues i requereixin
més temps, de manera que es redueix el ventall d’ocasions en què és possible desplaçar-se sense
haver de recórrer a mitjans motoritzats.
A la dificultat d’accedir a la feina en mitjans de transport no motoritzats s’hi afegeix la dificultat
d’arribar-hi en transport públic. Així, a la major part dels polígons industrials,26 els serveis de transport
públic són escassos, i els de transport de treballadors i treballadores en autocars només existeixen en
el cas d’algunes grans empreses, tot i que hi ha una clara tendència a la baixa quant a l’ús que se’n
fa.
Les raons més recurrents entre les persones que usen habitualment el transport privat són l’estalvi en
el temps de desplaçament, el fet que no hi hagi cap alternativa per desplaçar-se amb transport públic i
el fet d’haver-se de desplaçar a diferents llocs de forma consecutiva. En concret, quant als usuaris i
usuàries del transport públic, el principal motiu que addueixen per utilitzar-lo és la dificultat per trobar
aparcament al lloc de destinació o la congestió de la xarxa viària.27
Aquesta tendència dóna lloc a un escenari de mobilitat molt difícil de resoldre amb altres mitjans que
no siguin el transport privat motoritzat. Pel que fa a això, l’any 2006, al conjunt de Catalunya el 40,6%
dels desplaçaments en dies feiners es van fer en transport privat motoritzat, mentre que només el
14,3% es van fer en transport públic.28
Si s’analitza la mobilitat per treball i estudi,29 la participació del transport privat és encara més alta
(51,3%), per bé que la realitzada en transport col·lectiu també s’incrementa sensiblement (18,6%).
Amb tot, el que més destaca de la mobilitat per aquest motiu és la dràstica davallada de la participació dels mitjans de transport no motoritzats, que, si bé en el repartiment modal general suposen el
45,1% dels desplaçaments, en la mobilitat per treball i estudi només representen el 29,9%.30

23

Miralles-Guasch, 2002.
Vehicle privat.
25
Procés mitjançant el qual els diferents espais del territori s’especialitzen en una única funció, ja sigui de caràcter residencial, industrial, comercial, circulatori, etc.
26
L’any 2006, a Catalunya hi havia 1.748 polígons d’activitat de més de 0,5 hectàrees, el 40,7% dels quals a la
Regió Metropolitana de Barcelona (Miralles-Guasch i Donat, 2007).
27
EMQ 2006 (ATM, 2007b).
28
EMQ 2006 (ATM, 2007b).
29
En el moment de tancar aquest informe, l’EMQ 2006 només ofereix dades agregades de treball i estudi. La
mateixa EMQ ho anomena mobilitat ocupacional.
30
EMQ 2006 (ATM, 2007b).
24
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La proporció de desplaçaments realitzats en transport privat motoritzat per motiu ocupacional és encara més alta els dissabtes i festius (63,8%). Així mateix, disminueixen sensiblement els desplaçaments en transport públic (13,4%) i en mitjans de transport no motoritzats (22,8%).31 La disminució de
l’oferta de servei de transport públic durant aquests dies contribueix notòriament a la necessitat de recórrer al transport privat motoritzat per poder accedir al lloc de treball els caps de setmana i els dies
festius.
TAULA 1. Catalunya. Motiu i mode dels desplaçaments, 2006
ÀMBIT TERRITORIAL

MOBILITAT PER TREBALL I ESTUDI

DE RESIDENCIA

Catalunya
Regió Metropolitana Barcelona
Comarques gironines
Camp de Tarragona
Terres de l’Ebre
Comarques centrals
Ponent
Alt Pirineu i Aran

FEINERS
No motoritzat
29,9
29,3
30,3
32,9
33,0
28,3
32,2
36,3

Transport
públic
18,6
23,9
6,0
7,8
3,7
6,9
7,9
5,4

DISSABTES I FESTIUS
Transport
privat
51,5
46,8
63,7
59,3
63,3
64,8
59,8
58,3

No motoritzat
22,8
22,5
23,9
21,8
18,7
22,7
22,2
38,7

Transport
públic
13,4
19,6
2,9
4,9
0,9
4,6
1,2
1,9

Transport
privat
63,8
57,9
73,2
73,2
80,3
72,8
76,7
59,4

Font: EMQ 2006.

Les pautes de mobilitat, ja sigui de caràcter general o per motiu ocupacional, divergeixen d’acord amb
l’edat i el gènere. Segons assenyala l’EMQ 2006, el transport privat motoritzat és el mode de transport
predominant en la mobilitat dels homes (48,6%), mentre que en el cas de les dones el mode predominant és el transport no motoritzat (50,9%). En ambdós casos el transport públic suposa el mitjà de
transport menys utilitzat, per bé que en el cas de les dones la participació és més important que en el
cas dels homes (16,3% i 12,2%, respectivament).32
Si ens fixem en la mobilitat per treball i estudi, les diferències de gènere en el repartiment modal es
mantenen substancialment iguals: mentre que per als homes el transport privat motoritzat segueix essent el mode de transport més utilitzat, les dones reparteixen molt més els seus desplaçaments entre
els diferents modes.33

31

EMQ 2006 (ATM, 2007b).
EMQ 2006 (ATM, 2007b).
33
EMQ 2001 (en el moment de tancar l’estudi encara no es disposa d’aquestes dades per a l’any 2006) (ATM,
2003).
32
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GRÀFIC 1. RMB. Mobilitat per treball i estudi,34 per gènere. 2001

Homes

A peu
26,3%
T. Privat
50,0%
T. Públic
23,7%

Dones

T. Privat
29,2%

A peu
34,1%

T. Públic
36,8%

Font: EMQ 2001.

La distribució de la mobilitat per treball i estudi segons el mitjà de transport principal utilitzat en el
desplaçament també presenta diferències importants segons el grup d’edat considerat. La dependència de les cohorts més joves del transport públic és especialment manifesta. Així, els desplaçaments
per raons ocupacionals del grup de 16 a 25 anys es fan principalment en aquest mitjà de transport
(39,7%), per bé que els realitzats en transport privat ja superen la tercera part d’aquests (36,4%). A
partir dels 26 anys i fins als 65, quan la mobilitat per treball i estudi es refereix de forma gairebé exclusiva a la mobilitat per treball, el transport privat motoritzat assumeix més de la meitat dels desplaçaments (entre el 51,0 i el 53,0%).35

34

Es refereix al que l’EMQ 2001 anomena mobilitat ocupacional.
EMQ 2001 (en el moment de tancar l’estudi encara no es disposa d’aquestes dades per a l’any 2006) (ATM,
2003).
35
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3.

PANORAMA GENERAL: L’ESTAT DE LA QÜESTIÓ

3.1. LA MOBILITAT DELS TREBALLADORS I LES TREBALLADORES COM A ELEMENT DE MILLORA DE LA
QUALITAT DEL TREBALL
Tal com s’ha assenyalat anteriorment, durant els darrers anys s’ha produït una dispersió de les activitats sobre el territori que ha comportat un creixement de la distància entre els llocs de residència i els
centres d’activitat laboral. Al seu torn, la connexió entre aquestes àrees s’ha resolt fonamentalment
mitjançant la xarxa viària, que ha estimulat la utilització del transport privat motoritzat, especialment
en aquelles zones on el transport públic ha trobat dificultats per implantar-se. Aquest fet ha donat lloc
a la difusió d’un model de mobilitat basat sobretot en el transport privat motoritzat.
Un dels efectes més preocupants és l’alt nombre d’accidents de trànsit, que es consolida com un dels
principals problemes de salut pública a la Unió Europea. Malgrat que en general els índexs
d’accidentalitat han disminuït en els darrers anys, algunes regions i països com Catalunya i Espanya
segueixen tenint índexs d’accidentalitat elevats superiors a la mitjana comunitària. Gairebé la meitat
d’aquests accidents es produeixen durant la jornada laboral o en anar a la feina o tornar-ne. Aquest
tipus d’accident de trànsit, a més, significa prop d’un terç dels accidents laborals amb resultat de
mort36.
Les estratègies d’accés al lloc de treball són fonamentals per a la integració dels ciutadans i ciutadanes en el mercat laboral. En l’escenari urbà dispers d’arrel funcionalista descrit anteriorment, els mecanismes de connexió entre les àrees de residència i els espais laborals són essencials, especialment
per als ciutadans que no disposen d’un transport privat motoritzat per al seu ús quotidià. Així, entre
els costos socials generats per l’actual model de mobilitat, també s’hi ha d’incloure la limitació que té
la ciutadania per accedir a les diferents parts del territori en les quals es troben bona part de les oportunitats laborals.
La dispersió de les activitats, al seu torn, genera un increment dels costos en temps de desplaçament.
Durant els darrers anys s’ha reduït sensiblement l’autocontenció37, la qual cosa ha comportat la generació de desplaçaments cada vegada més llargs en distància i també en temps. Si bé aquest augment
del temps dedicat a anar a la feina i tornar-ne ha estat general, s’ha notat especialment entre les persones usuàries del transport públic.
La dependència del transport privat motoritzat per accedir als centres laborals suposa per als treballadors i les treballadores una important càrrega econòmica ja que, mentre que en el cas del transport
públic bona part del cost de desplaçament és assumit per la col·lectivitat, en el cas del transport privat
motoritzat la major part del cost és assumit individualment. En concret, segons mostren les dades de
diversos estudis, el cost de desplaçament en transport privat motoritzat pot ser entre tres i cinc vegades més elevat que en transport públic. Les dificultats per assumir aquests costos poden comportar
limitacions en l’accés al mercat de treball.

36
37

SCT, 2007
Percentatge de la població ocupada resident que treballa en el mateix municipi.
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3.1.1. La sinistralitat laboral per accident de trànsit: la mobilitat com a factor de risc laboral
Sinistralitat laboral per accident de trànsit
Anar a la feina o tornar-ne o desplaçar-se durant les hores laborals significa per a molts treballadors i
treballadores un factor de risc afegit per a la seva salut a causa de l’elevat nivell d’accidentalitat viària.
Els accidents de trànsit són un dels problemes associats, entre altres factors, al gran augment que la
mobilitat de les persones ha experimentat en els darrers trenta anys, especialment la que té lloc amb
vehicles privats i amb vehicles de transport de mercaderies per carretera.

GRÀFIC 2. Catalunya. Mitjans de transport implicats en accidents amb víctimes, 2006
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Font: elaboració pròpia sobre la base de Generalitat de Catalunya (2007), Observatori
de la Seguretat Viària de Catalunya, núm. 6.

Catalunya registra cada any prop de 30.000 víctimes per accident de trànsit, de les quals gairebé la
meitat, el 45,7%, són conductors que es desplacen per motius professionals, ja sigui perquè estan
treballant o bé perquè van a la feina o en tornen. Cada cop els treballadors i les treballadores són
més autònoms a l’hora de desplaçar-se per complir amb les seves obligacions laborals, cosa que ha
convertit els accidents de trànsit en l’entorn laboral en un problema de rellevància38.

38

Cabrerizo i Sinca, 2003.
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GRÀFIC 3. Conductors implicats en accidents de trànsit amb víctimes a Catalunya, 1996-2001

In labore
34,1%
Altres
54,3%

In itinere
11,6%

Font: SCT, Qüestionaris estadístics d’accidents de circulació amb víctimes.

L’accidentalitat laboral in itinere39
A l’Estat espanyol, l’any 2006 es van produir 1.030.373 accidents laborals, 95.630 dels quals van ser
in itinere (9%). Entre aquests darrers, 1.974 van ser greus i 372 mortals. A Catalunya, el mateix any
es van produir 19.110 accidents in itinere, el 10,5% del conjunt dels accidents laborals amb baixa.
D’aquests, 358 van ser greus i 59 mortals40.
La gravetat dels accidents in itinere s’agreuja significativament respecte del conjunt dels accidents laborals. A l’Estat espanyol, mentre que entre els accidents laborals els considerats greus representen
el 0,9%, entre els produïts in itinere aquesta proporció és del 2,1%. Igualment, mentre que els accidents laborals mortals són el 0,1% del total, entre els in itinere aquesta xifra puja fins al 0,4%41.
En el cas de Catalunya les xifres són semblants. Els accidents greus in itinere representen l’1,9%,
mentre que per al conjunt d’accidents laborals aquesta xifra és del 0,8%. Així mateix, mentre que els
accidents mortals in itinere suposen el 0,3%, entre el conjunt dels accidents laborals els mortals només representen el 0,1%42.

L’evolució de la sinistralitat in itinere
Entre els anys 2005 i 2006 es va produir una reducció de l’1,1% en els accidents in itinere a Espanya.
Aquesta xifra, però, positiva a priori, contrasta amb la reducció general del 15% dels accidents de
trànsit43.
Des de l’any 2001, en què se’n van produir 12.859, a Catalunya els accidents in itinere han augmentat
el 48,6%. Si bé els de caràcter greu i els mortals han disminuït sensiblement (23% i 16%, respectivament), els de caràcter lleu s’han incrementat el 52%44.

39
40
41
42
43
44

Accidents produïts en el moment d’anada o tornada de la feina.
Idescat, 2007.
Idescat, 2007
Idescat, 2007
CCOO, 2005
Idescat, 2007
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GRÀFIC 4. Catalunya. Evolució de la sinistralitat in itinere (2001-2006)
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Font: web del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Distribució temporal de l’accidentalitat
Els accidents in itinere no es distribueixen d’una forma homogènia al llarg de dia. Tal com es pot observar al gràfic següent, aquests es concentren sobretot a primera hora del matí, al migdia i al llarg de
la tarda. La major part dels accidents amb víctimes i morts es troba a la franja de 7.00 a 9.00 h. Entre
les 13.00 i les 15.00 h es produeix una altra punta d’accidentalitat, que coincideix amb l’hora de dinar.
Finalment, al llarg de la tarda i de forma esglaonada, es produeix un altre període d’elevada sinistralitat.
GRÀFIC 5. Catalunya. Accidents in itinere. Distribució segons l’hora del dia (%). 2005
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Joves i accidentalitat in itinere
Hi ha una elevada correlació entre l’edat i l’accidentalitat viària. Tal com mostra la taula següent, el
risc de veure’s implicat en un accident és molt més elevat entre la població jove. Si bé els joves entre
18 i 30 anys representen únicament el 19,1% dels conductors, estan implicats en el 29,2% dels accidents de trànsit45.
GRÀFIC 6. Catalunya. Risc de veure’s implicat en un accident, per edat (2006)
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Font: Servei Català del Trànsit i DGT (2007), Exposició al risc a la xarxa viària catalana, 2006.

La correlació entre l’accidentalitat i l’edat també s’estén en l’àmbit laboral i a la sinistralitat in itinere en
particular. L’any 2005, a Catalunya, 76.749 treballadors i treballadores entre 16 i 34 anys van patir un
accident amb baixa durant la seva jornada laboral, la qual cosa representa el 50,2% del total
d’accidents. El grup de treballadors i treballadores de 25 a 34 anys és el que més accidents laborals
pateix (50.726 l’any 2005) de tota la població catalana en actiu46.
Si s’observa únicament la sinistralitat in itinere juvenil, aquesta xifra és encara més elevada. En
aquest sentit, mentre que els accidents juvenils suposen el 50,2% del total d’accidents laborals a la
feina, en el cas de la sinistralitat in itinere el percentatge arriba al 57,1%. Així mateix, els accidents
mortals in itinere juvenils representen el 48% d’accidents mortals in itinere, mentre que els accidents
mortals juvenils in labore representen el 17,6% del total d’accidents mortals en jornada laboral47.

45
46
47

SCT i DGT, 2007
UGT, 2006
UGT, 2006
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GRÀFIC 7. Catalunya. Sinistralitat laboral juvenil in labore i in itinere (2005) (%) (1) (2)
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(1)
Percentatge sobre el total de població laboral.
(2)
En els casos de la sinistralitat laboral juvenil i de la sinistralitat laboral juvenil mortal in labore, s’inclouen tot tipus
d’accidents, també els de trànsit.

3.1.2. L’accessibilitat als llocs de treball
Com assenyala el Llibre verd48, «l’accessibilitat fa referència, en primer lloc, a les persones amb problemes de mobilitat, a les persones discapacitades, a les persones grans, a les famílies amb nens petits i als mateixos infants; tots ells han de poder accedir fàcilment a la infraestructura de transport urbà. L’accessibilitat també té a veure amb la qualitat de l’accés de les persones i les empreses al sistema de mobilitat consistent en la infraestructura i en els serveis».

Accessibilitat i mercat de treball
Tal com s’ha indicat anteriorment, la dispersió de les activitats ha configurat un model territorial en
què l’accessibilitat al conjunt d’aquest s’ha consolidat fonamentalment sobre la base d’un mitjà de
transport: el transport privat motoritzat. La resta de mitjans de transport tenen un paper secundari: els
desplaçaments no motoritzats s’han reservat per a l‘entorn urbà proper i els transports públics d’ús
col·lectiu cobreixen els itineraris amb molta demanda deixant de banda aquells espais on el servei no
resulta rendible econòmicament.
Però la posició i el tracte preferent que rep el transport privat motoritzat com a mitjà hegemònic no
significa que pugui utilitzar-lo tothom. De fet, es tracta d’una forma de transport molt selectiva, a la
qual és difícil tenir accés a causa dels costos d’entrada que comporta: obtenir el carnet de conduir,
assumir el cost d’inversió i explotació del vehicle, etc. Hi ha col·lectius que, a causa d’aquestes barreres, no poden accedir a fer ús del transport privat motoritzat i que, per tant, no poden participar
d’aquest model de mobilitat.
48

Comissió Europea, 2007
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Aquest fet comporta que una part significativa del territori, amb les seves corresponents funcions socials i econòmiques, no estigui a l’abast d’aquestes persones, la qual cosa genera una clivella en matèria d’oportunitats laborals, ja que les persones que no tenen carnet de conduir o un vehicle a la seva
disposició poden veure’s abocades a haver de renunciar a una feina49.
La voluntat de superació d’aquesta dificultat implica, al seu torn, renúncies personals i l’assumpció de
riscos individuals i col·lectius.

Dones i mobilitat ocupacional
A causa del rol social que tradicionalment ha tingut en la nostra societat, el col·lectiu femení sovint ha
vist limitada la seva inserció en el model “hegemònic” de mobilitat basat en el transport privat motoritzat50. Aquest fet queda reflectit en els índexs de motorització. En aquests es mostra que, l’any 2005, a
l’Estat espanyol hi havia 9,0 milions de dones conductores enfront de 14,6 milions d’homes. En
aquest sentit, el 62% dels carnets de conduir estaven en mans dels homes i només el 38% en mans
de les dones51.
GRÀFIC 8. Espanya. Distribució de la possessió de carnet de conduir segons el gènere, 2005
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Font: Ministeri de l’Interior, Direcció General de Trànsit, Anuario Estadístico General.

Aquesta, però, no és l’única restricció que tenen les dones per accedir al transport privat motoritzat.
Tradicionalment, l’ús del transport privat motoritzat en l’àmbit familiar ha estat reservat a l’home, de tal
manera que molt sovint la dona, malgrat posseir carnet de conduir, no ha pogut disposar d’aquest tipus de transport per fer els seus desplaçaments quotidians52.
Aquest fet queda reflectit en la utilització real dels diferents mitjans de transport, en què també es pot
comprovar que hi ha una gran diferència segons el gènere. Mentre que els homes utilitzen el transport
privat motoritzat per fer gairebé la meitat dels desplaçaments, les dones reparteixen molt més els
seus viatges entre el conjunt de mitjans possibles, i l’ús del transport privat motoritzat arriba a representar escassament un terç dels desplaçaments.

49
50
51
52

Cebollada i Miralles-Guasch, 2004
Miralles-Guach, 2005
Ministeri d’Interior, 2007
Miralles-Guasch, 2005
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TAULA 2. Catalunya. Mobilitat segons el gènere. Dies feiners, 2006 (%)
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Total

100,0

100,0

Font: EMQ 2006.

El decalatge entre el model de mobilitat fonamentat en el transport privat motoritzat i la dificultat del
col·lectiu femení per accedir a aquest mitjà de transport ens deixa servida la pista de la limitació
d’oportunitats en àmbits de la vida social i laboral. De fet, fruit d’aquesta limitada capacitat d’accedir al
territori, un dels principals problemes amb què es poden trobar moltes dones és que el mercat laboral
els queda fortament restringit.
Aquestes dones es veuen forçades a especialitzar-se laboralment en relació amb l’oferta del seu entorn local, amb la renúncia que això suposa quant a la possibilitat de tenir millors oportunitats laborals.
A més, aquest fet s’aguditza especialment en els entorns locals on el teixit industrial i de serveis es
troba poc desenvolupat o en recessió, com és el cas d’algunes comarques catalanes especialitzades
en indústries afectades per la deslocalització i l’obertura del mercat a productes de l’exterior53.
La dificultat d’adopció del model hegemònic de mobilitat també té repercussions pel que fa a les possibilitats de conciliació de la vida laboral amb la familiar. La manca de les condicions objectives per
poder desplaçar-se en transport privat motoritzat (tenir permís de conduir i disposar d’un vehicle) condiciona les possibilitats de realització de tasques associades a l’àmbit familiar ja que dificulta la reducció del temps de desplaçament i l’accés a indrets on únicament es pot accedir en transport privat motoritzat.
En algunes ocasions l’existència de transport col·lectiu en un indret proper al centre de treball tampoc
no és garantia d’accessibilitat per al col·lectiu femení. La percepció d’inseguretat que pot generar tant
la localització de les parades d’autobús o de tren com el recorregut des d’aquestes fins al centre laboral, especialment durant les hores nocturnes, pot suposar un factor dissuasori per utilitzar-lo.

Joves i mobilitat: l’accés limitat al mercat laboral
Els divuit anys són una fita important en la vida de les persones ja que permeten l’adquisició de la majoria d’edat i, alhora, la incorporació plena a la nostra societat. No disposar de la majoria d’edat comporta no poder gaudir de tots els drets i provoca decalatges. L’exemple més clar de decalatge és el
produït entre l’edat mínima per poder treballar (setze anys) i l’edat mínima per poder conduir (divuit
anys). Si bé abans dels divuit anys ja es poden conduir ciclomotors, aquests només són útils per desplaçar-se a distàncies curtes i, per tant, no resolen part de les necessitats de mobilitat ocupacional
que el mercat de treball exigeix. Així, les persones joves poden treballar legalment als setze anys però en moltes ocasions no poden acceptar una oferta laboral perquè no hi poden accedir. La localització del centre de treball en un espai només accessible en transport privat motoritzat limita, d’aquesta
manera, les seves possibilitats d’incorporar-se al món laboral54.

53
54

Miralles-Guach, 2005
Miralles i Cebollada, 2001
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Més enllà d’aquest decalatge específic entre els setze i els divuit anys, aquesta limitació d’accés a les
oportunitats laborals s’estén durant uns quants anys més. En aquest sentit, l’índex màxim
d’autoritzacions per conduir no s’obté fins als grups d’edat de 30 a 44 anys, i el de 18 a 20 anys és el
que presenta les màximes restriccions. Cal tenir present, en aquest sentit, que el 100% de les autoritzacions de conducció de les persones de menys de 18 anys, el 25% de les persones entre 18 i 20
anys i el 10% de les que en tenen entre 21 i 24 són per conduir ciclomotors de menys de 50 cc55.
GRÀFIC 9. Espanya. Autoritzacions per conduir, per edat. 200556
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En el marc de la desaparició gradual del transport col·lectiu d’empresa, les persones joves troben dificultats afegides a les esmentades per accedir al centre de treball. Efectivament, mentre que una part
dels treballadors i treballadores amb contractes laborals més antics encara poden gaudir del dret que
l’empresa es faci càrrec del seu desplaçament, en els nous contractes el transport acostuma a anar a
càrrec del treballador. Aquest fet produeix la situació paradoxal que, malgrat ser un dels col·lectius
més afectats per la dificultat d’accés al transport privat motoritzat, és alhora el grup amb menys alternatives per accedir al centre laboral57.

Els immigrants: el difícil accés al carnet de conduir
El col·lectiu definit per les persones immigrants extracomunitàries de parla no castellana està adquirint cada vegada més importància ja que augmenten en nombre i en pes en el conjunt de la comunitat. La inserció laboral d’aquest col·lectiu es presenta com un del passos més importants per aconseguir la seva integració en la societat d’acollida. Entre altres problemes d’integració, aquesta inserció
troba un seguit de dificultats bàsiques entre les quals destaquen les dificultats de mobilitat, unes dificultats que comporten, sovint, desigualtats en l’accés al mercat laboral58.

55
56
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Webs de la DGT i l’INE.
Inclou llicències i permisos de conducció.
Cebollada, 2003
Miralles i Cebollada, 2001
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TAULA 3. Catalunya. Residents estrangers extracomunitaris procedents de països de parla
no castellana, 2006
Residents extracomunitaris

Població de Catalunya

Percentatge

439.665

7.135.000

6,2%

Font: IDESCAT, Padró continu d’habitants.

Amb l’excepció de les persones procedents de països amb els quals l’Estat espanyol té signats convenis específics, la major part de les persones immigrants extracomunitàries han de fer l’examen oficial per obtenir el permís de conduir. Atès que cal tenir un nivell de coneixements mitjà-alt per tenir
unes mínimes garanties d’èxit a l’hora d’enfrontar aquesta prova, bona part d’aquest col·lectiu té importants dificultats per obtenir el permís de conduir. La manca d’aquest permís comportarà, així, greus
limitacions per a la incorporació d’aquestes persones al mercat de treball59.

L’accessibilitat al mercat laboral: un problema personal i col·lectiu alhora
El decalatge entre el model de mobilitat fonamentat en el transport privat motoritzat i la dificultat dels
col·lectius esmentats per accedir a aquest mitjà de transport pot comportar greus problemes de caràcter personal però també col·lectius. En l’àmbit personal es perden moltes oportunitats laborals, ja sigui
perquè no s’arriba a obtenir la feina o bé perquè no es pot mantenir durant gaire temps. En el primer
cas, algunes feines demanen com a requisit la disponibilitat d’un transport privat motoritzat; i, en altres
casos, la ubicació de les empreses fa que només s’hi pugui arribar en aquest mitjà de transport.
D’entrada, doncs, una part d’aquestes feines ja no són accessibles per a qui no té transport privat motoritzat.
En el segon cas es poden trobar situacions de dependència de familiars o companys de feina que sí
que tenen transport privat motoritzat per arribar al lloc de treball. Aquesta manca d’autonomia fa que
qualsevol canvi en la disponibilitat de les persones de qui es depèn pugui dificultar la forma de desplaçament i els modes d’accedir al lloc de treball.
En l’àmbit col·lectiu significa que el mercat laboral té limitada la capacitat de mobilitzar tots els recursos humans disponibles perquè no pot assignar els treballadors i les treballadores més adients a cada
lloc de treball. Així, les dificultats d’una part de la població per arribar als centres de treball comporten,
a més d’una dificultat d’inserció dels ciutadans al mercat de treball, una limitació de la productivitat del
teixit empresarial.
Aquests factors tenen uns efectes directes sobre l’estabilitat laboral i les possibilitats de desenvolupament personal d’aquests col·lectius. A més, cal indicar que aquesta desigualtat social s’accentua
perquè una part important de les prestacions socials de l’estat del benestar contemporani estan vinculades a la condició de tenir accés al mercat laboral.

59

Miralles i Cebollada, 2001

24

METODOLOGIA D’AVALUACIÓ DE PROPOSTES EN L’ÀMBIT DE LA MOBILITAT OCUPACIONAL

3.1.3. Els costos temporals
El progressiu augment de les distàncies entre els habitatges i els llocs de treball a causa de la dispersió de les ciutats i el canvi d’hàbits de la població en relació amb el seu lloc de residència habitual han
estimulat en gran mesura la mobilitat en transport privat motoritzat. Aquest increment de la distància i
la dispersió territorial de les activitats ha fet cada cop més difícil l’accés al lloc de treball amb mitjans
de transport públics o no motoritzats, i ha obligat part dels treballadors i les treballadores a desplaçarse en transport privat motoritzat. En aquest sentit, entre els anys 2001 i 2006 la proporció de desplaçaments realitzats en transport privat motoritzat a Catalunya durant els dies feiners ha passat del
33,8% al 40,6%60.
Aquesta dispersió territorial i les congestions viàries que es produeixen en coincidir milers de vehicles
en determinades hores del dia a les entrades o sortides de les grans ciutats fa que els treballadors i
les treballadores hagin de dedicar part del seu temps personal als desplaçaments. En concret, per a
l’any 2006, l’Enquesta de mobilitat quotidiana assenyala que el temps mitjà de desplaçament en dies
feiners és de 15,00 minuts per als desplaçaments intramunicipals i de 31,53 minuts per als desplaçaments intermunicipals.
TAULA 4. Temps mitjà de desplaçament en dia feiner (en min). Catalunya, 2006
Temps mitjà de desplaçament
Àmbit territorial de residència

(en min)
Desplaçament

Desplaçament

intramunicipal

intermunicipal

Regió Metropolitana de BCN

16,30

33,91

Comarques gironines

12,09

25,45

Camp de Tarragona

12,76

26,79

9,81

28,52

Comarques centrals

11,87

26,52

Ponent

12,72

26,52

Alt Pirineu i Aran

11,94

33,58

TOTAL CATALUNYA

15,00

31,53

Terres de l’Ebre

Font: EMQ 2006.

Tal com assenyala l’Enquesta de mobilitat quotidiana realitzada l’any 2006, els treballadors i les treballadores que es desplacen en transport col·lectiu per anar a la feina esmercen més temps que els que
ho fan en transport privat motoritzat. Aquest fet comporta un clar incentiu a l’ús del transport privat
motoritzat enfront del transport públic. Els desplaçaments a peu o en bicicleta solen ser els menys duradors perquè gairebé sempre són de caràcter intramunicipal i tenen com a destinació un lloc proper.

60

EMQ, 2006 (ATM, 2007b)
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GRÀFIC 10. RMB. Temps mitjà de desplaçament a la feina en dia feiner, 2006
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El temps de desplaçament, amb tot, no és l’únic espai temporal que cal dedicar per desplaçar-se. Així, al temps emprat per desplaçar-se també caldria afegir-hi el temps dedicat a treballar per cobrir els
costos del desplaçament. En aquest sentit, partint de la idea que els costos individuals solen ser més
elevats en el cas del transport privat motoritzat que en el del transport col·lectiu61, el temps dedicat a
pagar les despeses del desplaçament en transport col·lectiu sol ser força inferior al necessari per pagar els costos del desplaçament en transport privat motoritzat.

3.1.4. El cost econòmic de la mobilitat per als treballadors i
les treballadores
El cost de la mobilitat en transport privat motoritzat és el més elevat dels diferents sistemes de transport usats habitualment per anar a treballar. L’estudi realitzat per l’ATM sobre els comptes del transport a la Regió Metropolitana de Barcelona compara els costos en transport públic i en transport privat
motoritzat tenint en compte la major part de costos que apareixen en el transport de viatgers, els directes i els indirectes, els que assumeix cada persona en els seus desplaçaments i els que assumeix
la col·lectivitat.

61

En el proper apartat es desenvolupa aquesta idea i se’n fa una aproximació quantitativa.
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GRÀFIC 11. RMB. Cost del viatge segons el sistema de transport (€/km), 1998
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El transport privat motoritzat és el mitjà de desplaçament menys econòmic si el fa servir una sola persona. Si es tenen en compte totes les despeses associades a l’ús habitual del transport privat motoritzat —amortització del vehicle, cost de l’assegurança, revisions mecàniques, carburant, impostos,
aparcament, peatges, etc.—, que, en definitiva, són les que assumeix el propietari/usuari del vehicle,
un trajecte en transport públic costa aproximadament una tercera part del que costa un trajecte en
transport privat motoritzat62.
GRÀFIC 12. Costos de desplaçament, 1998 (PTA/viatger-km) (1)
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(1) No inclou temps ni externalitats.

Així, l’EMQ de l’any 2006 indica que, mentre que la despesa mitjana declarada per usuari del transport públic col·lectiu és de 19,14 euros mensuals, per al transport privat aquesta despesa és de
104,58 euros63.
62
63

ATM, 2003
EMQ 2006 (ATM, 2007b)
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3.2. La mobilitat de persones i mercaderies com a factor
de competitivitat, creixement econòmic i vertebració
territorial
Les polítiques de mobilitat poden produir un ampli ventall d’efectes sobre el sistema econòmic, com
per exemple el mercat de treball, la productivitat, la indústria, els serveis, el creixement econòmic, etc.
Al seu torn, tots aquest factors tenen també un impacte important sobre el benestar social. Entre
aquests efectes, en les pàgines següents es descriuen la productivitat del treball (principal determinant del creixement econòmic a llarg termini), la taxa d’atur, la competència intermodal (entesa com
l’eficiència assignativa entre els diversos mitjans de transport), la intensitat energètica, i el cost associat a la pèrdua d’hores productives derivada dels accidents in itinere. En cada cas se’n mostra la definició i la importància sobre el benestar social; en una segona etapa s’observa la situació de Catalunya respecte a Espanya i a Europa (la qual cosa ens indica la seva capacitat per millorar), i finalment
s’assenyala com poden ser influïts per les polítiques de mobilitat.

3.2.1. Productivitat del treball
La productivitat del treball és un dels elements clau de la majoria de models de creixement econòmic.
Una definició senzilla de la productivitat del treball és el quocient entre la producció total del país i el
nombre de treballadors i treballadores ocupats64.

Productivitat del treball =

Producte total
Nombre de persones treballadores ocupades

La productivitat del treball a Catalunya i Espanya actualment és inferior a la mitjana europea. Tot i així, en els darrers anys la productivitat mostra un repunt.

64

Solow, 1956 i Mankiw, Romer i Weil, 1992
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GRÀFIC 13. Evolució de la productivitat del treball a la Unió Europea, Catalunya i Espanya
(2000-2006)
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Font: elaboració pròpia a partir d’Employment in Europe 2006 (Unió Europea 15) i
l’Institut Nacional d’Estadística (INE) (Espanya i Catalunya).

Una baixa productivitat del treball pot limitar de forma significativa la capacitat de creixement econòmic de l’economia catalana i espanyola. Un dels elements que poden influir positivament en l’evolució
de la productivitat del treball són les infraestructures i, dins d’aquestes, les infraestructures de transport. Per tant, l’increment de la dotació d’infraestructures comportarà un augment de la productivitat
del treball.
Aquesta relació positiva entre la inversió en infraestructures i la productivitat del treball és indicada
per Nombela65, que mostra com la inversió pública en infraestructures té un impacte positiu sobre la
productivitat del treball, amb una elasticitat de 0,06. Això vol dir que si s’incrementa un 1% la inversió
pública en infraestructures la productivitat del treball augmentarà el 0,06%. No obstant això, aquest
valor sembla força elevat en contrastar-lo amb l’elasticitat de les inversions privades en capital productiu (0,12).

3.2.2. Atur
No hi ha cap dubte que la situació laboral de l’individu té un efecte significatiu sobre el seu benestar
social. Els efectes sobre la capacitat de consum, d’estalvi o d’emancipació en són clars exemples. Per
això, la participació activa al mercat de treball suposa un element clau en el benestar de l’individu. Un
dels elements que pot facilitar la generació de nous llocs de treball són les mesures implementades
en matèria d’infraestructures del transport i la mobilitat.
Les infraestructures de transport i les polítiques de mobilitat tenen nombrosos efectes sobre l’atur. El
primer d’aquests efectes és la generació de forma directa de nous llocs de treball. La construcció i la
posada en marxa de qualsevol infraestructura signifiquen la contractació de personal encarregat de
realitzar aquesta feina i, per tant, comporten un increment del nombre de persones contractades. Així
mateix, alguns sectors de l’economia poden veure limitat el seu creixement en nombre d’empleats a
causa d’una restricció en el capital físic, entre els quals el capital en infraestructures de transport. Per

65

Nombela, 2005
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tant, un increment de les infraestructures de transport faria possible que augmentés el nombre de
persones ocupades66.
Un segon efecte és l’obtenció de més facilitat en la mobilitat de les persones, ja sigui per l’existència
de més infraestructures o per millores en les polítiques de mobilitat, que comportaria un increment de
les oportunitats per trobar una feina. Això significa que no només les empreses demanarien més treball, sinó que els individus serien més actius a l’hora de trobar feina, la qual cosa incrementaria
l’ocupabilitat del treballador67.
Una tercera via d’influència de les polítiques de mobilitat i les infraestructures de transport sobre l’atur
tindria lloc a través de l’augment de la productivitat. Com hem pogut observar en l’apartat anterior,
aquestes polítiques poden tenir efectes significatius sobre la productivitat dels factors. Aquest increment de la productivitat fa que augmenti la competitivitat i creixi l’economia, fet que derivaria en un increment de l’ocupació.
Per tant, la implantació de noves infraestructures o polítiques de millora de la mobilitat tindria un impacte positiu sobre la creació de llocs de treball i representaria una disminució significativa de la taxa
d’atur.
No obstant això, no només s’ha de tenir en compte l’efecte de les mesures de mobilitat sobre l’atur sinó que també cal veure l’impacte que l’atur té sobre el benestar social. La presència d’una economia
amb una taxa d’atur pràcticament inexistent faria que la disminució deguda a les polítiques de mobilitat tingués una baixa importància sobre el benestar social. Per tant, és rellevant conèixer la situació
en què es troba Catalunya respecte a Espanya i a Europa pel que fa a la taxa d’atur.
Com es pot observar a les taules que segueixen, Catalunya té una posició mitjana/baixa en relació
amb la taxa d’atur. Si es fa la comparació amb la resta de les comunitats autònomes espanyoles, Catalunya se situa per sota de Navarra, Aragó, la Rioja, Madrid, les Illes Balears i Cantàbria, encara que
en un lloc clarament millor que la mitjana del conjunt de l’Estat.
TAULA 5. Taxa d’atur de la població de 16 a 64 anys a les comunitats autònomes d’Espanya
Comunutats autònomes
Navarra
Aragó
La Rioja
Madrid
Illes Balears
Cantàbria
Catalunya
País Basc
Múrcia
Castella i Lleó
Comunitat Valenciana
Galícia
Castella-la Manxa
Astúries
Canàries
Andalusia
Melilla
Extremadura
Ceuta
TOTAL
66
67

2005
5,68
5,87
6,22
6,83
7,25
8,55
7,00
7,34
8,03
8,77
8,85
10,07
9,20
10,30
11,76
13,90
14,03
15,85
19,73
9,20

2006
5,35
5,59
6,22
6,41
6,51
6,61
6,64
7,01
7,88
8,16
8,41
8,56
8,85
9,35
11,75
12,72
13,45
13,50
21,08
8,56

Fahrer i Simon, 1995
Wasner i Zenou, 2002 i Patacchini i Zenou, 2005
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

La comparació amb els països que componen la Unió Europea dels 15 mostra uns resultats molt
semblants. Catalunya se situa en una posició central i és superada per Irlanda, Luxemburg, Holanda,
el Regne Unit, Dinamarca i Àustria. Un altre cop Catalunya se situa per sota de la taxa d’atur mitjana
de la UE-15, encara que la distància a aquesta mitjana és més reduïda que respecte a la mitjana de
l’Estat espanyol.
TAULA 6. Taxa d’atur de la població de més de 15 anys a Catalunya i la Unió Europea-15

UE 15
Irlanda
Luxemburg
Holanda
Regne Unit
Dinamarca
Àustria
Catalunya
Suècia
Portugal
Itàlia
Finlàndia
Bèlgica
Espanya
França
Grècia
Alemanya

2001
7,50
3,90
1,80
2,30
5,00
4,60
3,60
8,60
4,80
4,00
9,50
9,10
6,60
10,50
9,10
10,80
7,80

2002
7,80
4,40
2,60
2,80
5,10
4,60
4,00
10,10
5,10
5,00
9,00
9,10
7,50
11,50
9,20
10,30
8,70

2003
8,20
4,70
3,70
3,70
5,00
5,40
4,20
10,00
5,70
6,30
8,70
9,00
8,20
11,50
9,30
9,70
9,90

2004
8,20
4,50
5,10
4,60
4,70
5,50
4,90
9,70
6,50
6,70
8,00
8,80
8,40
11,00
9,60
10,50
10,30

2005
8,20
4,30
4,50
4,70
4,70
4,80
5,20
6,60
7,50
7,60
7,70
8,40
8,40
9,20
9,50
9,80
11,20

Font: elaboració pròpia a partir de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).

Per tant, es pot concloure que encara que Catalunya té una posició relativament bona respecte als
territoris del seu voltant pel que fa als nivells d’atur, encara té marge per millorar de forma significativa
en aquest aspecte.

3.2.3. Competència intermodal
L’existència de competència en els mercats garanteix l’assignació eficient i, per tant, la maximització
del benestar. L’estructura de costos de la majoria d’infraestructures (amb importants economies
d’escala en el cost fix) fa que sigui molt difícil que hi hagi competència dins del mercat. Per solucionar
aquest problema es pot introduir competència mitjançant dos aspectes: la competència pel mercat i la
competència intermodal68.
La competència pel mercat s’introdueix donant l’explotació de la infraestructura a aquella empresa
disposada a oferir el major nombre de recursos econòmics fixant un determinat preu, o a imposar el
preu més baix atesa una dotació de recursos. Aquesta concessió, realitzada a través d’una licitació,
aproxima les condicions de competència perfecta si existeix competència a la licitació.

68

Ivaldi i Vibes, 2005
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La competència intermodal és aquella que té lloc entre diferents mitjans de transport. Per exemple: és
possible que no sigui eficient l’existència de diferents companyies de ferrocarril que competeixin entre
si, però sí que sigui eficient la competència entre la companyia de ferrocarril i l’avió o el transport privat motoritzat. Cal, però, ser conscients que no és possible una competència intermodal perfecta, ja
sigui per característiques del terreny o per dispersió territorial, entre d’altres.
Per tal que la competència entre modes de transport es pugui dur a terme d’una forma eficient s’han
de donar algunes condicions. Per un costat, cal que els diferents mitjans de transport recullin en la
seva tarifa tots els costos associats a la seva explotació, incloent-hi els costos socials. Aquest factor
no té lloc de cap de les maneres en el mercat europeu. Així, la Comissió Europea ja expressava en el
seu Llibre blanc que «no es reflecteixen adequadament en el preu del transport tots els costos externs, ni es compleixen totes les normes socials i de seguretat, especialment en el sector del transport
per carretera»69.
El fet que el preu del transport per carretera no reculli la totalitat dels costos fa que més gent del que
seria eficient agafi el transport privat motoritzat. Per això, en el mateix Llibre blanc la Comissió Europea indica que «la situació de congestió crònica s’explica en part perquè els usuaris i les usuàries
dels transports no sempre paguen (i no en tots els indrets) els costos que generen»70.
Un segon aspecte que ha de tenir lloc per tal de garantir una competència eficient entre els diferents
mitjans de transport és una dotació equitativa d’infraestructures. Perquè dos mitjans de transport
competeixin en condicions d’igualtat, ambdós han de tenir les infraestructures que els permetin ser
competitius. Si un dels mitjans de transport no rep la inversió necessària per ser competitiu mai no
podrà competir amb l’altre, i difícilment exercirà pressió competitiva sobre el primer.
En aquest sentit, en els gràfics següents podem veure com la dotació d’infraestructures a Espanya i a
Catalunya s’ha descompensat de forma important a favor de les infraestructures viàries en les tres últimes dècades.
GRÀFIC 6. Evolució de la dotació de capital en infraestructures a Espanya (en milers d’euros,
1964-2001)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) i la Fundació BBVA..

69
70

Comissió Europea, 2003
Comissió Europea, 2003
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GRÀFIC 7. Evolució de la dotació de capital en infraestructures a Catalunya (en milers
d’euros, 1964-2001)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) i la Fundació BBVA..

Aquesta desigualtat en l’estoc de capital en infraestructures dificulta enormement la possibilitat d’una
competència efectiva entre modes de transport. Tal com es pot observar en el gràfic següent, que
mostra el quocient entre la inversió en infraestructura viària i ferroviària (per exemple, un valor de
l’índex proper a 100 indica que totes les infraestructures de transport són viàries), la competència intermodal s’acosta al valor 70. Per tant, aquesta desigualtat en la dotació d’infraestructures estaria dificultant l’existència de competència intermodal.
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GRÀFIC 8. Evolució de l’índex de competència intermodal a Catalunya i Espanya (1964-2001)
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Els valors expressen el quocient entre infraestructura viària i ferroviària (x100).
Font: elaboració pròpia a partir de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) i la Fundació BBVA..

Per intentar equilibrar aquest indicador hi ha dues possibilitats: disminuir la inversió relativa
d’infraestructures viàries o incrementar la dotació de la resta d’infraestructures. Aquesta segona opció
sembla la més apropiada ja que no només augmentaria la competència entre els diferents mitjans de
transport sinó que, a més a més, incrementaria les possibilitats de mobilitat del conjunt dels individus.
Finalment, un darrer aspecte que hauria de tenir lloc per garantir una competència eficient i real entre
els diferents mitjans de transport és l’existència d’una informació completa, actualitzada i veraç sobre
les diferents possibilitats de desplaçar-se a la feina i sobre els diversos serveis de què es disposa per
accedir-hi, que estigui a l’abast de tota la població potencial que en pugui fer ús.

3.2.4. Intensitat energètica
El sector del transport és un gran consumidor d’energia final i en els darrers anys ha superat la resta
de sectors de l’economia. Segons dades del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, el 2005 el transport va consumir el 37,5% de l’energia final, mentre que la indústria en consumia el 35,4% i la resta
d’activitats el 27,1%. Podem observar l’evolució del consum d’energia en els diferents sectors de
l’economia al gràfic següent.
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GRÀFIC 9. Evolució del consum energètic per sectors a Espanya (1980-2005)
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Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

Per tant, la intensitat i l’estalvi energètic que es puguin aconseguir al sector del transport representen
un estalvi de recursos i una millora del benestar social significatius. Però abans de tenir en compte els
possibles estalvis d’energia que les mesures de transport i mobilitat poden generar, cal que es tinguin
en compte dos aspectes: el consum energètic dels diferents mitjans de transport i el preu d’aquesta
energia.
Respecte al consum energètic dels diferents mitjans de transport, cal assenyalar que els vehicles de
motor d’ús individual són els que més consumeixen en termes relatius. Tal com es pot veure a la taula
següent, mentre que el consum d’aquests vehicles és de prop de 4,5 milions de joules per persona i
km, el dels vehicles de transport col·lectiu se situa entre els 2 i els 3 milions de joules per persona i
km.

TAULA 7. Consum energètic per mitjà de transport*
Mitjà de transport

Producció del vehicle

Combustible

Total

Bicicleta

0,5

0,3

0,8

Tramvia

0,7

1,4

2,1

Autobús

0,7

2,1

2,8

Tren de rodalies

0,9

1,9

2,8

Transport privat motoritzat de gasolina

1,4

3

4,4

Transport privat motoritzat dièsel

1,4

3,3

4,7

Font: UITP, 2005.
* Consum energètic per mitjà de transport en àmbit urbà (milions de joules per persona i km).

Quant al preu de l’energia, cal assenyalar que gairebé tot el consum energètic té lloc a partir de productes derivats del petroli, amb l’excepció del ferrocarril, que també consumeix energia elèctrica. Si
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s’observa l’evolució del preu del petroli, el creixement des de l’any 2002 ha estat continu. L’escassetat
de petroli, l’increment del consum d’aquesta energia per part dels països en via de desenvolupament
(especialment, la Xina) i la inestabilitat geopolítica d’un important nombre de països productors expliquen en gran manera l’augment del preu viscut els últims anys.
GRÀFIC 18. Evolució del preu del petroli (barril/$)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’OPEC i el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

Així, el transport per carretera no només suposa la major part del consum energètic del transport sinó
que, a més a més, ho fa utilitzant una energia cada cop més escassa i sobretot més cara.
Tal com es pot observar a la taula següent, a Catalunya la intensitat energètica del transport, això és,
el quocient entre l’energia consumida i el nombre de viatgers transportats per quilòmetre,

Intensitat energètica =

Energia consumida
Viatgers per km transportats

s’ha incrementat durant els primers anys de la dècada.
TAULA 8. Construcció de l’índex d’intensitat energètica en el sector del transport a Catalunya71

Viatgers per km transportats
(2)
Energia consumida
Ràtio (energia/viatgers)
2001=100

(1)

2001
642.519
5.487.400
8,54
100,00

2002
451.819
5.539.000
12,26
143,54

2003
412.044
5.744.100
13,94
163,23

Font: elaboració pròpia a partir de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).
(1)
Milers de viatgers amb origen i destinació dins de Catalunya.
(2)
Tones equivalents de petroli.

71
L’Idescat només dóna informació sobre el consum energètic del transport fins l’any 2003, i les tones transportades de l’any 2004.
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Si bé, lamentablement, avui no és possible calcular la intensitat energètica del transport de mercaderies, cal assenyalar que les polítiques de transport i mobilitat tindran el mateix efecte sobre ambdós
indicadors, amb una major intensitat en el cas de les mercaderies. Tradicionalment es considera que
els agents involucrats en el transport de mercaderies són més sensibles que no pas els viatgers individuals.
La capacitat de les polítiques públiques per modificar aquests indicadors es troba en ocasions limitada. Així, per exemple, les polítiques d’estalvi d’energia introduïdes a Taipei a la dècada dels vuitanta
no van proporcionar un estalvi significatiu72. Aquestes mesures eren la disminució de la tarifa dels taxis, els carrils exclusius d’autobús i l’increment del preu de la benzina. Aquestes mesures no resulten
eficients ja que no disminueixen els incentius dels individus per fer els seus viatges amb transport privat. Els autors d’aquest estudi opinen que mesures encaminades a disminuir el trànsit per carretera i
a augmentar el grau d’ocupació dels vehicles ajudarien a incrementar l’estalvi energètic.
Una de les accions que pot contribuir significativament a reduir la intensitat energètica és la disminució de la congestió viària. En aquest sentit, tal com assenyala el Llibre blanc del transport de la Comissió Europea, «la circulació intermitent, característica dels embussos, provoca una emissió superior
de contaminants i un major consum d’energia»73. Per tant, una reducció dels nivells de congestió viària faria disminuir el consum d’energia així com les emissions de gasos contaminants.
El darrer punt és d’especial rellevància ja que permetria incrementar l’eficiència energètica sense necessitat de reduir la capacitat de mobilitat. Traslladar necessitats de mobilitat des de mitjans intensius
en consum d’energia (transport per carretera) cap a mitjans amb un consum d’energia menor (ferrocarril i/o vaixell) comportaria una millora en la intensitat energètica sense que calgués disminuir o restringir la mobilitat. Pel que fa a això, ja el Llibre blanc del transport, publicat per la Comissió Europea
el 2001, assenyalava la disparitat de consum energètic dels diferents mitjans de transport: «En matèria d’eficàcia energètica, un quilo de petroli permet desplaçar en un quilòmetre 50 tones en un camió,
97 tones en un vagó de ferrocarril i 127 tones en una via d’aigua»74.
D’altra banda, els diferents mitjans de transport no només presenten una disparitat en el consum
d’energia sinó també en el tipus d’energia consumida. Tal com podem veure a la taula següent, el fet
que el transport per carretera utilitzi productes derivats del petroli fa que el nivell d’emissions de gasos
contaminants sigui molt més elevat que en el cas dels altres mitjans de transport.
TAULA 9. Estimació de l’emissió de diòxid de carboni per a diferents mitjans de transport
Mitjans de transport
Transport de viatgers
Automòbil particular
Autobús
Tren
Avió
Transport de mercaderies
Camió
Tren
Via marítima
Avió

Estimació de l’emissió de CO2
Transport de viatgers (g/viatger-km)
133-200
35-62
39-78
160-465
Transport de mercaderies (g/tones-km)
207-280
39-48
40-66
1160-2150

Font: elaboració pròpia a partir de l’Agència Europea de Medi Ambient.

72
73
74

Tzeng, Chen i Lan, 1991
Comissió Europea, 2003
Comissió Europea, 2003
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Amb l’aplicació dels criteris de Kyoto, aquests gasos comencen a tenir un cost econòmic significatiu.
Per tant, la reducció de la intensitat del consum energètic tindrà dos efectes positius sobre
l’economia: l’estalvi de consum energètic i l’estalvi de recursos en emissions contaminants.

3.2.5. Valoració econòmica de la sinistralitat laboral per accident de trànsit
L’elevat nombre de morts i ferits que suposa la sinistralitat laboral per accident de trànsit, ja sigui in
labore o in itinere, representa un cost no només social sinó també econòmic tant per al treballador i la
seva família com per a l’empresari i per a la societat en general, ja que es produeix una pèrdua de
capital humà, una pèrdua de producció i una pèrdua de la inversió en formació.
Els diferents criteris per calcular els costos dels accidents fan que els resultats als diferents països siguin molt divergents. A continuació presentarem de forma esquemàtica la metodologia per calcular
aquests costos.
El cost dels accidents es divideix en quatre components principals75:

1.

Costos hospitalaris o de rehabilitació mèdica

Correspon als costos de trasllat i tractament hospitalari de les víctimes d’accidents de trànsit.

2.

Costos de rehabilitació no mèdica

Correspon als costos associats a persones amb discapacitats permanents.

3.

Pèrdues de producció

Aquest element aproxima el valor de la capacitat de treball dels individus morts o ferits. Per fer aquest
càlcul es divideix el producte interior brut pel nombre de persones ocupades, i s’obté la pèrdua bruta
de producció. Si a aquest valor se li resta el consum que no ha realitzat l’individu mort, s’obté la pèrdua neta de producció.

4.

Cost humà

Aquest component intenta valorar el cost que representa el patiment de les persones. És el component més difícil de mesurar i, per tant, el més controvertit. Tradicionalment s’han utilitzat dues aproximacions: la disposició de pagament i les indemnitzacions.
•
Disposició de pagament: mesura a través d’enquestes la disposició a pagar dels individus per
reduir el risc al qual estan exposats per anar en transport privat motoritzat. Aquest és el mètode recomanat per la Unió Europea.
•
Indemnitzacions: és la mitjana de les indemnitzacions pagades per les companyies
d’assegurances als accidentats i als seus familiars, incloent-hi el que la llei anomena danys morals.
Com es pot veure a continuació, la decisió d’optar per la disposició de pagament o les indemnitzacions comporta importants diferències en el resultat final del cost dels accidents. A la taula següent es
pot observar una valoració per als accidents a Espanya durant l’any 2002.

75
Per a una anàlisi en profunditat de la valoració del cost dels accidents veure: Race, 2003, ICF Consulting,
2003, Racioppi et al. 2004 i OMS, 2004.
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TAULA 10. Valoració del cost unitari per víctima a Espanya 2002 (euros)
Costos hospitalaris
Rehabilitació no mèdica
Pèrdua de producció
Costos humans (mètode indemnitzacions)

76

5.800

850

0

1.720

211.320

2.850

96.160

1.560

Costos humans (mètode disposició de pagament)

512.830

8.320

Total (mètode indemnitzacions)

308.060

6.990

Total (mètode disposició de pagament)

742.740

13.750

Font: RACE (2003).

El nombre de víctimes i ferits en accidents de trànsit no és homogeni entre els diferents mitjans de
transport. Tal com es pot veure a la taula següent77, el transport privat motoritzat és el mitjà de transport amb més risc de patir accidents mortals, mentre que l’autobús es presenta com el mitjà de transport més segur.
TAULA 11. Nombre de morts en accidents de trànsit a Espanya
Tractor
Autobús
Cotxe+Taxi
Vehicles pesats
Camions <3.5t
Ciclomotors
Motocicletes
Altres
Bicicletes
Vianants
Desconeguts
Total

1995
30
35
3.200
174
299
386
479
15
123
1.000
9
5.750

1996
36
57
3.002
156
294
387
457
24
101
960
7
5.481

1997
33
58
2.991
186
331
440
459
21
116
967
3
5.605

1998
30
47
3.284
183
334
506
421
36
114
996
5
5.956

1999
32
41
3.193
176
330
515
387
35
119
906
4
5.738

2000
35
45
3.288
196
320
474
392
37
84
899
7
5.777

2001
28
50
3.144
151
324
461
370
29
100
846
12
5.515

2002
16
15
3.104
173
342
383
401
37
96
776
5
5.348

2003
23
27
3.211
160
316
391
367
26
78
786
13
5.398

2004
40
5
2.691
151
292
361
399
25
88
683
6
4.741

Font: elaboració pròpia a partir de CARE-Eurostat.

D’aquesta manera, cal imaginar que l’índex de sinistralitat disminuirà amb un transvasament modal
del transport privat motoritzat als mitjans de transport col·lectius o no motoritzats.
D’altra banda, hi ha estudis que indiquen una relació important entre el nombre d’accidents i la densitat del trànsit. Vitaliano i Geld (1991) o Dickerson, Peirson i Vickerman (2000) mostren com els accidents són pràcticament iguals a zero amb densitats de trànsit baixes o moderades i, en canvi,
s’incrementen substancialment quan la densitat de trànsit és elevada. Si és així, la reducció de les
congestions i les densitats elevades de trànsit en general reduiria el nombre d’accidents.

3.3. Models de mobilitat i incidència ambiental
El desenvolupament del teixit urbà, amb el trasllat de la indústria fora dels nuclis urbans i la dispersió
de la població sobre el territori com a elements més destacables, el canvi de mode de vida i la flexibilitat del vehicle particular combinat amb una oferta de transport públic col·lectiu, que en bona mesura
no satisfà les necessitats de desplaçament dels ciutadans, han estat la causa, durant els darrers quaranta anys, de l’increment considerable de la circulació de vehicles de motor. Si bé en algunes ocasions la descentralització de les activitats o de l’habitatge han anat acompanyats del desenvolupament
d’infraestructures o serveis de transport públic adaptat, actualment ens trobem davant d’un domini del
76

Per bé que fóra interessant de disposar d’informació, aquesta valoració del cost de l’accidentalitat no contempla les despeses en matèria de pensions i altres prestacions requerides per a persones que queden amb discapacitats. Amb tot, donat que aquesta anàlisi vol centrar l’atenció en els costos de pèrdua de producció, la manca d’aquesta dada no afecta substancialment l’objecte analitzat.
77
Les dades de la taula fan referència al conjunt d’accidents, no exclusivament als in itinere.
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2005
26
26
2.389
141
244
312
472
53
82
680
18
4.443
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vehicle particular per la manca d’un planejament integrat entre les polítiques d’urbanisme i les polítiques de transport78.
El creixement del trànsit i la congestió del medi urbà coincideixen amb l’augment de la contaminació
atmosfèrica i sonora. Els desplaçaments solen ser curts i es realitzen amb els motors freds, per la
qual cosa el consum de combustible augmenta de forma exponencial i les emissions es poden multiplicar per tres o quatre. Si bé no es pot atribuir en exclusiva al transport urbà la responsabilitat del
canvi climàtic, aquest és la causa del 40% de les emissions de gas carbònic, responsable d’aquest
fenomen, a més d’altres agents (NOx i micropartícules, especialment), l’impacte de les quals és preocupant per a la salut dels habitants de les ciutats.

3.3.1. La contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic
El consum energètic als països de la UE i a Espanya ha experimentat un important creixement durant
les últimes dècades. Bona part d’aquest increment, que ha estat paral·lel al desenvolupament econòmic i social, i a la millora de les infraestructures de transport i al creixement en les zones metropolitanes (que s’ha traduït en més necessitat de transport), és degut a l’ús més intensificat del mitjà de
transport menys eficient des del punt de vista energètic i més contaminant: el transport privat motoritzat79.
La contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic són dues cares del mateix fenomen. La contaminació
atmosfèrica s’està convertint en un dels principals problemes de salut pública d’Espanya i d’Europa.
La Comissió Europea estima que, a Espanya, cada any 16.000 persones moren prematurament per
càncer i problemes respiratoris relacionats amb la contaminació, amb el trànsit rodat com a principal
causa80.
El transport és una de les principals fonts d’emissió de contaminants. Aquest sector deixa una gran
quantitat de contaminants a l’atmosfera (prop de 6.000 milions de tones anuals de CO2), el 85% dels
quals prové dels mitjans de transport rodats. Els vehicles emeten més de 1.000 substàncies químiques a l’atmosfera, generalment complexes, que hi romanen en forma de gas, aerosols i partícules.
Els principals contaminants atmosfèrics provinents de la combustió dels vehicles són el monòxid de
carboni (CO), el diòxid de carboni (CO2), el diòxid de sofre (SO2), les partícules en suspensió, els
òxids de nitrogen (NOX), els compostos orgànics volàtils (COV) i el plom (Pb). El CO2 i les partícules
en suspensió són les més perjudicials. Alguns d’aquests contaminants, a més, reaccionen químicament a la troposfera formant altres contaminants com ara l’àcid sulfúric (H2SO4), l’àcid nítric (HNO3) i
l’ozó (O3) 81.

78
79
80
81

Comissió Europea, 2002
Directrius Nacionals de Mobilitat (Generalitat de Catalunya, 2006)
ATM, 2007a
Directrius Nacionals de Mobilitat (Generalitat de Catalunya, 2006)
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GRÀFIC 19. Origen de les emissions de CO2 degudes al sector del transport a Catalunya,
1999
1,1%
4,0%

2,8%
12,0%
1,4%

24,7%

54,0%

Trens de mercaderies

Trens passatgers

Avions

Autobusos

Camions

Vehicles privats

Altres

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria, 2006.

A la Unió Europea les emissions que provoca el transport van augmentar el 15% entre 1990 i 1998.
Actualment aquest sector és el responsable del 30% de les emissions de CO2 i les previsions són que
el percentatge s’incrementi en els propers anys. A Espanya, les emissions de CO2 que genera el
transport privat creixen molt per damunt de qualsevol altre sector i s’han superat en més de 3,5 punts
les emissions establertes per tal que l’any 2010 l’Estat pugui complir els compromisos de Kyoto
(0,7%)82.
Segons reflecteixen els estudis previs a l’elaboració del Pla d’actuació de les zones de protecció de
l’ambient atmosfèric, tant els nivells de qualitat de l’aire per diòxid de nitrogen com per partícules en
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres de diversos municipis de Catalunya són superiors als nivells admissibles que fixa la normativa vigent. En aquest sentit, 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona han estat declarats zones de protecció especial pel seu elevat volum de contaminants, bona part dels quals amb origen en el sector del transport83.
A l’RMB, l’any 2004, el sistema de mobilitat va emetre 62,08 t de NO×, 3.487,589 t de SO2 i
34.520,78 t de VOC. Els costos associats a aquesta contaminació atmosfèrica van ser de 178
MEUR84, però la implantació dels plans derivats de la declaració de zona de protecció especial incrementaran substancialment aquests costos, ja que caldrà abordar mesures de descontaminació. S’ha
d’assenyalar que, per falta d’informació actualitzada, aquests costos no incorporen les emissions de
PM10 i PM2,5, un dels principals contaminants de l’aire a l’RMB i una de les principals causes de
mortalitat associada a la contaminació atmosfèrica85.
Els efectes d’aquests impactes s’estenen a escales ben diferents: global, regional i local. A escala
global l’efecte d’hivernacle és l’efecte per excel·lència. Pel que fa a l’escala regional, els efectes són
causats principalment per l’emissió de gasos oxidants, acidificants o eutrofitzants, que són transportats a la troposfera i comporten diversos impactes sobre el medi ambient lluny del punt on s’han origi82

Ferri, 2005b
DECRET 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als
municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23
de maig (Generalitat de Catalunya, 2007).
84
ATM, 2005
85
ATM, 2007a
83
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nat. Entre els principals impactes ambientals a escala regional, cal esmentar la formació d’ozó troposfèric, el principal component de la boira fotoquímica i molt irritant, que té efectes nefastos per als ecosistemes i l’agricultura. Finalment, a escala local els impactes són normalment sobre la salut i són generats per les partícules en suspensió i el monòxid de carboni (CO)86.
L’elevat volum dels desplaçaments en transport privat motoritzat, bona part dels quals per anar a la
feina i tornar-ne, és en gran manera el responsable de l’alt nivell d’emissions a què s’ha fet referència.
Els desplaçaments en vehicles particulars generen quantitats més grans d’emissions per unitat de distància recorreguda que els viatges en transport públic. Malgrat que s’han produït importants millores
en els darrers anys en l’eficiència dels motors i la qualitat dels combustibles, l’increment del parc de
vehicles i de desplaçaments, la introducció de motors més potents i una menor ocupació dels vehicles
fan que el volum d’emissions continuï augmentant.
A les ciutats el transport és, amb diferència, la principal causa de contaminació pel gran nombre de
vehicles que hi circulen diàriament. Les emissions produïdes pels vehicles de motor generen la major
part de la contaminació atmosfèrica urbana i més d’una quarta part de les emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle87.

3.3.2. La contaminació acústica
La contaminació acústica és l’increment significatiu dels nivells acústics del medi i és un dels factors
importants de deteriorament de la qualitat ambiental del territori. Les principals fonts de soroll ambiental són el trànsit (rodat, ferroviari i aeri), les activitats industrials i recreatives, i el veïnatge.
Actualment, el trànsit és la principal causa de contaminació acústica als països industrialitzats ja que
produeix el 80% del soroll ambiental a les zones urbanes. Segons l’Organització Mundial de la Salut
(OMS), a la Unió Europea aproximadament el 40% de la població està exposada al soroll del trànsit,
amb un nivell equivalent de pressió sonora que excedeix els 55 dB(A) durant el dia, mentre que el
20% està exposada a més de 65 dB(A). Si es considera l’exposició total al soroll del trànsit, s’arriba a
la conclusió que aproximadament la meitat dels europeus viuen en zones de gran contaminació acústica. Més del 30% de la població està exposada durant la nit a nivells de pressió sonora per sobre
dels 55 dB(A)88.

86
87
88

Directrius Nacionals de Mobilitat (Generalitat de Catalunya, 2006).
Ferri, 2005b
Directrius Nacionals de Mobilitat (Generalitat de Catalunya, 2006).
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GRÀFIC 20. Població de la UE exposada a diferents nivells de contaminació acústica a causa
del transport per carretera (%)
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Font: AEMA, 2001.

El soroll és un contaminant susceptible d’afectar la salut de les persones i la seva qualitat de vida ja
que, a més de tenir incidència sobre la salut, també influencia la comunicació i el comportament.
Els efectes sobre la salut poden ser, entre d’altres:
•

disminució temporal o permanent de la capacitat auditiva,

•

manifestacions de sensacions de molèstia,

•

alteracions del sistema nerviós (estrès, irritabilitat, tensió...),

•
interferències en el son que produeixen cansament, fatiga, insomni crònic, disminució del rendiment, sensació de malestar general, disminució de la concentració en el treball, alteracions del metabolisme i del sistema neurovegetatiu, etc.,
•

alteració dels processos d’aprenentatge,

•

malalties cardiovasculars, i

•

dificultats de comunicació i de relació social.

La molèstia per soroll porta implícit un fort component subjectiu. Un mateix so pot ser considerat
agradable o molest segons les seves característiques, les del receptor i les del moment en què es
produeix.
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TAULA 12. Efectes de la contaminació acústica sobre la salut
NIVELL EN DECIBELS (dB)
FONT SONORA

SENSACIÓ

Avió comercial enlairant-se, a 100 m

130

Quasi intolerable

Cotxe, a 100 km/h

100

Molt sorollós

Camió arrencant, a 10 m

95

Molt sorollós

Motocicleta accelerant, a 10 m

90

Molt sorollós

Carrer amb trànsit normal

70

Sorollós

Conversa normal

50

Poc sorollós

Brisa suau en fulles d’arbre

15

Silenciós

Font: Ajuntament de Barcelona, La mobilitat sostenible, 2004.

Actualment, a Catalunya no es disposa de dades generals relatives als nivells sonors en l’àmbit urbà89. Amb tot, existeixen dades per a la ciutat de Barcelona, on, tal com es mostra a la figura adjunta,
es calcula que aproximadament el 50% dels espais urbans superen els 65dB durant el dia i que el
35% de la població resideix en zones on se sobrepassa aquest límit. Aquesta problemàtica també té
lloc en altres municipis de l’RMB. L’any 2004 els costos externs associats al soroll del sistema de mobilitat de l’RMB van ser de 187 MEUR90.

89
90

Directrius Nacionals de Mobilitat (Generalitat de Catalunya, 2006).
ATM (2005)
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GRÀFIC 21. Nivells d’immissió acústica a Barcelona, 1997
80
70

Percentatge
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Font: Agenda 21 de Barcelona, segons el mapa acústic de 1997.

La contaminació acústica afecta sobretot els habitants dels nuclis urbans. Tal com es pot observar en
el quadre següent, la importància donada al soroll segueix una línia ascendent en correlació amb el
volum de població dels assentaments. Així, mentre que en els municipis de menys de 2.000 habitants
només el 8% de la població considera que és un problema «molt» o «bastant» important, a les ciutats
de més d’un milió d’habitants el percentatge puja fins al 83%91.
TAULA 13. Problemes urbans considerats «molt» o «bastant» importants, segons la grandària del municipi (en % de la població enquestada)

Trànsit

Menys de
2.000

De 2.001 a
10.000

De 10.001 a
50.000

De 50.001 a
100.000

De 100.001 a De 400.001 a
400.000
1.000.000

Més de
1.000.000

12

22

50

60

68

80

89

8

Soroll
12

32

62

63

70

83

Contaminació
Pavimentació, clavegueram

6

18

31

54

58

69

91

28

28

40

49

51

56

62

Deixalles

14

28

26

51

53

54

76

Transports públics

22

28

27

45

40

39

66

Proveïment d’aigua

17

20

20

34

27

41

50

Font: CIS, Estudio 2.229, novembre 1996.

Des del principi d’aquesta dècada s’ha desenvolupat nombrosa reglamentació, tant de la Unió Europea com de l’Estat espanyol i de Catalunya, per tal de prevenir i corregir la contaminació provocada
pels sorolls92. D’acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, els ajuntaments de Catalunya estan elaborant un mapa de capacitat acústica de cada municipi que fixi els nivells màxims d’immissió a les zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, a les zones del medi

91

García i Garrido, 2003
Directiva 2002/49/CE sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, 25 de juny de 2002; Llei 16/2002, de 28
de juny de 2002, de protecció contra la contaminació acústica; Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido;
DECRET 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat
acústica
92
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natural, mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat acústica que determinen els objectius de
qualitat93.
La finalitat del mapa de capacitat acústica és que les actuacions de qualsevol mena (implantació de
noves indústries, activitats, comerços, etc.) que es facin en el territori integrin el vector soroll des de la
gènesi, tot adoptant com a objectius de qualitat els nivells d’immissió (concentració d’un o més contaminants en un punt determinat procedents de diversos focus d’emissió) fixats en el mapa.
Amb l’objectiu de fer el mapa de capacitat acústica, diversos municipis catalans han elaborat mapes
sònics o de soroll. A diferència del mapa de capacitat acústica, que defineix els nivells màxims de soroll que es permeten en cada zona del municipi, el mapa sònic mesura el nivell de soroll existent en el
moment en què és elaborat. Es tracta d’una diagnosi sobre l’estat acústic de la ciutat.
FIGURA 1. Mapa sònic d’una zona de Barcelona

Font: web de l’Ajuntament de Barcelona.

Els mapes sònics elaborats a les ciutats catalanes, així com en altres ciutats de la resta de l’Estat i de
la Unió Europea, assenyalen que el soroll a la ciutat s’origina majoritàriament pel trànsit de vehicles;
si es comparen dos gràfics de mesura de soroll i de trànsit durant 24 hores, pràcticament es poden
superposar.
L’assoliment de nivells sonors tolerables ha de ser un objectiu que cal perseguir. Aquest objectiu, però, no ha d’anar pas en detriment de la capacitat de desplaçament dels ciutadans. Es tracta
d’implementar mesures que garanteixin la mobilitat alhora que permetin uns mínims nivells de confort
i de qualitat de vida.

3.3.3. La contaminació lluminosa
El desenvolupament urbà de la nostra societat ha anat acompanyat d’un increment constant dels
punts de llum destinats a l’enllumenat exterior. La intensitat de la llum instal·lada sovint és superior a
la necessària, i el feix lluminós s’enfoca cap a zones que no cal il·luminar. Aquest excés de llum, a
93

El Departament de Medi Ambient i Habitatge té, a disposició de tots els municipis, propostes de mapes de capacitat acústica de totes les poblacions de Catalunya. Aquests mapes poden servir d'instrument de base per als
municipis per elaborar els mapes definitius.
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banda de comportar una despesa energètica innecessària, provoca un efecte de contaminació lluminosa que té repercussions nocives sobre les persones, la fauna, la flora i els ecosistemes en general
94
.
Una de les principals fonts de contaminació lluminosa és l’enllumenat de les infraestructures de transport, així com dels vehicles que hi transiten. La contaminació lumínica originada per aquesta font, però, no ho és per se sinó que és deguda a l’ús d’un enllumenat amb uns dèficits sobre el medi fins ara
no considerats. En aquest sentit, no pot posar-se en crisi l’avenç que ha suposat l’enllumenat exterior
nocturn per al desenvolupament de les activitats humanes però cal assenyalar que aquesta contaminació no és un efecte inevitable d’aquest gran avenç.
Per regular aquesta matèria, la Generalitat de Catalunya ha desenvolupat una normativa específica la
finalitat de la qual és regular els sistemes d’il·luminació per protegir el medi ambient a la nit, per evitar
la contaminació lluminosa i prevenir-ne els efectes nocius sobre els espais naturals i l’entorn urbà95.
Tal com assenyala aquesta normativa, la prevenció de la contaminació lluminosa ha de portar-se a
terme buscant l’equilibri i assegurant que una major protecció del medi nocturn es fa tot garantint alhora una il·luminació suficient a les zones habitades perquè s’hi puguin desenvolupar les activitats
humanes amb tota normalitat i seguretat.
Per aquesta raó, la normativa esmentada defineix unes zones d’acord amb el grau de protecció del
territori davant la contaminació lluminosa, amb l’objectiu que els diferents indrets tinguin un tractament
o un altre segons quines siguin les seves condicions i usos. El grau de més protecció és per a les zones E1 i el de menys protecció per a les zones E4.
TAULA 14. Zones segons el grau de protecció davant la contaminació lluminosa
Són les zones de màxima protecció davant la contaminació lluminosa i corresponen a les

Zones
E1

àrees coincidents amb:

•

els espais d’interès natural,

•

les àrees de protecció especial, i

•

les àrees coincidents amb la xarxa Natura 2000.

Es considera zona E2 el sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural, d’una àrea de

Zones
E2

protecció especial o d’una àrea de la xarxa Natura 2000.

Són les àrees que el planejament urbanístic qualifica de sòl urbà o urbanitzable.

Zones
E3
Són àrees en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats comercials, industrials o de serveis, i

Zones
E4

també vials urbans principals. Les determina l’ajuntament de cada municipi, el qual ha de notificar la proposta de zonificació al Departament de Medi Ambient i Habitatge, que l’ha
d’aprovar. No poden classificar-se zones E4 a menys de 2 km d’una zona E1.

Font: Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

94
Web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i DECRET 82/2005, de 3 de maig, pel
qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
95
LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i
DECRET 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31
de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn

47

METODOLOGIA D’AVALUACIÓ DE PROPOSTES EN L’ÀMBIT DE LA MOBILITAT OCUPACIONAL

Cal fer notar, d’una banda, que les infraestructures de mobilitat amb enllumenat nocturn no solen situar-se, en la major part dels casos, en les zones d’especial protecció (E1 i E2); i, de l’altra, que estan
exempts del compliment de les obligacions fixades per aquesta Llei els vehicles de motor i les infraestructures l’enllumenament de les quals estigui regulat per normes destinades a garantir la seguretat
de la ciutadania96.

3.3.4. Pèrdua d’espai agrícola i natural, fragmentació del
territori i apropiació funcional de l’espai públic
El desenvolupament de les activitats pròpies d’una societat moderna com la nostra ha comportat la
construcció d’una important xarxa de vies de comunicació, tant en l’àmbit urbà com en el rural,
l’objectiu de les quals ha estat comunicar i vertebrar el territori per fer possible el desenvolupament de
les activitats econòmiques i socials. Amb tot, el desenvolupament d’aquesta xarxa d’infraestructures
de comunicació ha suposat també un seguit de danys en els medis rural i natural com ara la pèrdua
d’espai agrícola i natural, la fragmentació del territori i l’ocupació de l’espai públic en l’àmbit urbà.
Tal com assenyala l’Estratègia temàtica sobre el medi ambient urbà de la Comissió Europea, un model basat en una mobilitat en transport privat motoritzat genera una ocupació extensiva del territori i
una fragmentació d’aquest. Les zones urbanes creixen i amb aquestes també augmenta la necessitat
de construir més infraestructures per intentar pal·liar la congestió. Finalment, s’aconsegueix un efecte
de retroalimentació constant d’aquest fenomen, amb un creixement urbà (a Europa, en els últims vint
anys les zones urbanes han augmentat el 20%, mentre que la població només ho ha fet el 6%) i
d’infraestructures, que, si no es fa d’una forma curosa, pot danyar sensiblement zones rurals i d’alt valor natural97.
En l’àmbit urbà és especialment tangible l’apropiació funcional de l’espai públic ja que els vehicles
l’han de compartir amb la resta de ciutadans, que l’usen bé per desplaçar-se amb altres mitjans de
transport o bé per desenvolupar-hi activitats quotidianes diverses. En aquest sentit, des de ja fa alguns anys les reflexions sobre la recuperació de l’espai públic per als ciutadans no motoritzats són un
debat obert a Europa, com ho demostren experiències com la de Londres o la de Roma. En concret,
en l’Estratègia temàtica sobre el medi ambient urbà de la Comissió Europea es donen dades de
l’Eurobaròmetre que mostren que el 51% dels ciutadans europeus creuen que el trànsit és el principal
problema ambiental de les ciutats i destaquen que l’ocupació de l’espai públic per part del trànsit disminueix la seva qualitat de vida98. Aquestes mateixes reflexions poden esdevenir molt importants
també per als centres urbans de Catalunya.
Com indica el Llibre verd: Cap a una nova cultura de la mobilitat urbana, abans de construir una nova
infraestructura cal, d’una banda, estudiar com aprofitar millor les infraestructures existents mitjançant
una gestió més eficient d’aquestes, i, de l’altra, i essent conscients que es tracta de mesures a més
llarg termini, promoure uns modes de vida menys dependents del transport privat motoritzat99.
Actualment es disposa dels estudis i de les tècniques suficients de correcció de danys al paisatge per
tal que els impactes siguin els mínims possibles. Alhora, la legislació vigent a Catalunya, que obliga a
sotmetre el planejament i la construcció d’infraestructures a rigorosos controls administratius100, hauria de ser suficient per garantir les necessitats de mobilitat dels ciutadans i la vertebració del territori
sense que això comporti efectes nocius sobre el medi ambient.

96

LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
ATM, 2007a
98
ATM, 2007a
99
Comissió Europea, 2007
100
Estudis d’Impacte Ambiental, Avaluació Ambiental Estratègica, etc.
97
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4.

METODOLOGIA D’AVALUACIÓ

Amb l’objectiu d’elaborar una metodologia per avaluar propostes d’actuació en la mobilitat per treball,
tant des de la perspectiva laboral com de l’econòmica i l’ambiental, s’ha construït un sistema
d’indicadors i un índex que han de permetre que qualsevol mesura que es plantegi pugui ser analitzada des d’aquests tres àmbits.
Un indicador és una variable que proveeix una informació agregada i sintètica respecte d’un fenomen
més enllà de la seva capacitat de representació pròpia. Es tracta d’una variable que ha estat dotada
socialment d’un significat afegit al derivat de la seva pròpia configuració científica, amb la finalitat de
reflectir d’una forma sintètica una preocupació social i inserir-la coherentment en un procés de presa
de decisions.
La voluntat de reflectir diverses variables descriptives sobre el mateix fenomen comporta la construcció d’un sistema d’indicadors, mitjançant el qual s’obté una informació sintètica de conjunt. Alguns sistemes d’indicadors, amb tot, a vegades no resulten prou satisfactoris com a mecanisme de síntesi per
a la presa de decisions sinó que requereixen una fusió de la informació continguda en cadascun dels
indicadors en una sola expressió numèrica. Al valor resultant d’aquesta fusió se l’anomena índex i és
una magnitud adimensional ja que resulta de l’addició ponderada de diverses unitats de mesura. El
benefici obtingut amb aquesta operació es tradueix en un major nivell de síntesi de la informació rellevant, la qual cosa suposa una major eficàcia com a input en el procés de presa de decisions.
Tant el sistema d’indicadors com l’índex construït per dur a terme aquesta avaluació no han
d’entendre’s com una eina tancada sinó com una proposta, com una aproximació, subjecta a una necessària evolució que, finalment, haurà de donar lloc a una proposta metodològica definitiva. Es tracta
d’un marc de referència que pretén obrir les portes a la reflexió, d’una eina que, per sobre de tot, vol
orientar els diferents agents en la presa de decisions.
En aquest sentit, cal assenyalar que la proposta que s’esbossa aquí té un caràcter eminentment teòric, que caldrà contrastar amb l’aplicació pràctica de l’eina. La variabilitat de contextos en què aquesta
s’apliqui pot donar lloc a l’aparició de dificultats en la seva execució. Per aquesta raó, la proposta en
conjunt, com també cadascun dels indicadors i el mateix índex, hauran de ser revisats, avaluats i
adaptats si no assoleixen els objectius que se’ls demanen.

4.1. SISTEMA D’INDICADORS
Tal com s’ha assenyalat, per elaborar una metodologia que permeti avaluar una actuació en matèria
de mobilitat en l’àmbit del treball, s’ha construït un sistema d’indicadors que ha de permetre valorar
d’una forma ràpida i senzilla els efectes que pot comportar la implantació d’una mesura tant en
l’aspecte laboral com en l’econòmic i l’ambiental.
Amb aquest objectiu, s’han establert diversos indicadors per a cadascun d’aquests àmbits. Els indicadors establerts queden reflectits en la taula següent:
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INDICADOR
ÀMBIT LABORAL
A1

Risc de la sinistralitat in itinere

A2

Grau d’accessibilitat amb transport públic

A3

Impacte en temps de l’accessibilitat al centre de treball

A4

Diversitat d’alternatives modals

ÀMBIT ECONÒMIC
B1

Cost econòmic del consum energètic generat pel desplaçament dels treballadors i les treballadores per
anar a la feina

B2

Cost econòmic de la pèrdua de producció induïda per la sinistralitat laboral en accidents de trànsit in
itinere

B3

Cost econòmic de la mobilitat ocupacional dels treballadors i les treballadores

B4

Cost econòmic relatiu de la implantació de la mesura

ÀMBIT MEDIAMBIENTAL
C1

Emissions de diòxid de carboni (CO2) del transport de persones

C2

Ocupació del territori

C3

Efecte sobre la fauna

C4

Immissió acústica

Cadascun d’aquests indicadors consta dels paràmetres següents:
•

Descripció: breu enunciat en què es defineix l’indicador.

•

Formulació: expressió del mètode de càlcul de l’indicador.

•

Unitat de mesura: unitat amb la qual s’expressa l’indicador.

•

Rangs: grups en què es classifiquen els valors resultants del càlcul de l’indicador.

•

Exemples de suport per ajudar a comprendre l’indicador.

•

Limitacions de l’indicador, ja sigui pel que fa al seu contingut com a la seva operativitat.
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4.1.1. Principals indicadors de qualitat del treball

A1.

RISC DE LA SINISTRALITAT IN ITINERE (RSI)

Descripció
Es parteix de la idea que cada mitjà de transport porta associat un risc d’accident.

Risc d’accident associat a diversos mitjans de transport (base = 100)
Risc
Mitjà de transport

d’accident

Vianants

13

Bicicleta

3

Ciclomotor

24

Motocicleta

25

Cotxe

100

Autobús

2

Altres vehicles

2

Font: elaboració pròpia a partir de Generalitat de Catalunya, Observatori
de la Seguretat Viària de Catalunya, núm. 6, 2007.

L’RSI proposa relacionar aquest risc d’accident amb el repartiment modal previst.

Formulació
El risc de la sinistralitat in itinere (RSI) s’obté de sumar els valors obtinguts de multiplicar la participació de cada mitjà de transport en el repartiment modal previst pel seu nivell de risc associat.
Així,

RSI = ∑ (Pj ⋅ R j )
J

j =1

On RSI és el risc de sinistralitat in itinere, Pj és el percentatge de desplaçaments en el mitjà j (a
peu, bicicleta, ciclomotor, privat motoritzat, autobús, altres vehicles), i

R j és el nivell de risc associat

a aquest mitjà.
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L’RSI pot oscil·lar teòricament entre 200 (risc mínim de patir accidents) i 10.000 (risc màxim que es
pot obtenir en cas que tots els desplaçaments es realitzin en transport privat motoritzat).

S’entén com a positiu que l’RSI sigui al més baix possible.

Unitat de mesura
Valor abstracte.

Rangs
S’estableixen 5 categories:

Situació

Valors

RSI
Molt positiva

< 2.000

Positiva

2.000 - 3.000

Neutra

3.000 - 4.000

Negativa

4.000 - 5.000

Molt negativa

> 5.000

Exemples
Tal com es mostra en els exemples que segueixen, com més alta sigui la participació del transport
privat motoritzat en el repartiment modal, més elevat serà el risc de sinistralitat in itinere; així mateix,
com més elevada sigui la participació del transport col·lectiu i de les formes de desplaçament no motoritzades, més baix serà aquest indicador.

Exemple A
Alta participació del transport privat motoritzat en el repartiment modal.
Situació RSI = molt negativa.
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Repartiment
Mitjà de transport

Nivell de risc

modal

Risc sinistralitat

previst

in itinere

Vianants

13

3,7

48,1

Bicicleta

3

1,2

3,6

Ciclomotor

24

9,2

220,8

Motocicleta

25

19,7

492,5

Cotxe

100

54,9

5.490

Autobús

2

10,1

20,2

Altres vehicles

2

1,2

2,4

100

6.229,5

Total

Exemple B
Disminució de la participació del transport privat motoritzat, i increment del transport col·lectiu i dels
desplaçaments a peu i en bicicleta en el repartiment modal.
Situació RSI = neutra.

Mitjà de transport

Nivell de risc

Repartiment

Risc sinistralitat

modal

in itinere

previst
Vianants

13

6,9

89,7

Bicicleta

3

11,5

34,5

Ciclomotor

24

9,1

218,4

Motocicleta

25

9,4

235

Cotxe

100

32,2

3.220

Autobús

2

29,8

59,6

Altres vehicles

2

1,1

2,2

100

3.769,7

Total

Limitacions
•

El risc de patir accidents pot variar en el temps, per exemple amb el carnet per punts; per tant,
caldrà actualitzar-lo.

•

El risc de patir accidents pot variar si es tracta d’àmbits urbans o rurals, cosa que no queda
reflectida a l’indicador.
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A2.

GRAU D’ACCESSIBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC (GATP)

Descripció
Es parteix de la idea que no tots els mitjans de transport són accessibles al conjunt de la població. El
transport privat motoritzat és el mitjà de transport més restrictiu ja que per utilitzar-lo es necessita haver obtingut un permís de conduir i tenir un vehicle a disposició de l’usuari. El transport col·lectiu, en
canvi, és el mitjà de transport més accessible ja que tothom el pot utilitzar.
El GATP proposa valorar les possibilitats que els treballadors i treballadores tenen per arribar en
transport col·lectiu al seu centre de treball.

Formulació

GATP =

TP·100
TT

On el GATP és el grau d’accessibilitat en transport públic, TP és el nombre de treballadors i treballadores usuaris potencials del servei de transport públic existent o proposat, i TT és el nombre total de
treballadors.
El valor resultant s’expressa en percentatge (%).
El GATP pot oscil·lar teòricament entre 0 (en cas que cap treballador o treballadora sigui usuari potencial del transport públic) i 100 (en cas que tots els treballadors i treballadores siguin usuaris potencials del transport públic).

Unitat de mesura
Percentatge (%).

Rangs
S’estableixen 5 categories:
Situació

Valors

GATP
Molt positiva

> 80

Positiva

61 – 80

Neutra

41 – 60

Negativa

21 – 40

Molt negativa

≤ 20
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Exemples
Tal com es mostra en els exemples que segueixen, com més treballadors i treballadores puguin utilitzar el servei de transport públic per desplaçar-se al centre de treball, més alt serà el GATP.
Exemple A
Hi ha pocs treballadors i treballadores que poden utilitzar el transport públic per desplaçar-se al centre
de treball.
Situació GATP = molt negativa.
Treballadors i treballadores

Potencials

usuaris

227

del transport públic

Total treballadors

1.395

GATP

16,27

Exemple B
Hi ha molts treballadors i treballadores que poden utilitzar el transport públic per desplaçar-se al centre de treball.
Situació GATP = positiva.

Treballadors i treballadores
Potencials usuaris del

894

transport públic
Total treballadors

1.395

GATP

64,09

Limitacions
•

Dificultats per establir l’àmbit de cobertura territorial del transport col·lectiu i, per tant, dels treballadors i treballadores usuaris potencials d’aquest servei.
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A3. IMPACTE EN TEMPS DE L’ACCESSIBILITAT AL CENTRE DE TREBALL
(ITACT)

Descripció
Es parteix de la premissa que el temps és un element de gran valor tant per als treballadors i treballadores com per al conjunt de la societat. En l’accés al centre laboral, aquest depèn de diverses variables com ara la distància entre el lloc de residència i el de treball, els nivells de servei del transport
col·lectiu, la distància d’aquest fins al centre de treball, els nivells de congestió (o l’absència
d’aquesta) de la xarxa viària, les dificultats per trobar aparcament, etc.
L’ITACT proposa valorar el temps dedicat als desplaçaments al centre de treball.

Formulació
L’impacte en temps de l’accessibilitat al centre de treball (ITACT) s’obté de multiplicar el temps de
desplaçament a la feina amb cada mitjà de transport101 pel repartiment modal.
Així,

ITACT = ∑ (Pj ⋅ T j )
J

j =1

On ITACT és l’impacte en temps de l’accessibilitat al centre de treball,
plaçaments en el mitjà

Pj és el percentatge de des-

j (a peu i en bicicleta, col·lectiu, privat) i T j és el temps de desplaçament a la

feina amb cada mitjà de transport.
El temps amb cada mitjà de transport caldrà calcular-lo específicament per a cada centre de treball.
Amb tot, si manca aquesta dada, es pot utilitzar el temps mitjà de la mobilitat ocupacional102 per a tot
Catalunya obtingut amb l’EMQ 2006, que es mostra a continuació.

Mitjà de transport

Temps
mitjà
(en min)

No motoritzat

10,05

Transport col·lectiu

37,21

Transport privat

19,41

Font: EMQ 2006.

101
Els temps de desplaçament en els diversos mitjans de transport s’han de calcular individualment en cada
centre de treball.
102
Inclou mobilitat per treball i estudi.
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L’ITACT pot oscil·lar teòricament entre 1.005 (cas que tots els treballadors i treballadores hi accedeixin a peu o en bicicleta) i 3.721 (cas que tots hi vagin en transport col·lectiu).
S’entén com a positiu que l’ITACT sigui al més baix possible.

Unitat de mesura
Valor abstracte.

Rangs
S’estableixen 5 categories:103
Situació

Valors

ITACT
Molt positiva

≤ 1.500

Positiva

1.501 – 2.000

Neutra

2.001 – 2.500

Negativa

2.501 – 3.000

Molt negativa

> 3.000

Exemples
Tal com es mostra en els exemples que segueixen, com més alta sigui la participació del transport
col·lectiu en el repartiment modal, més elevat serà l’impacte en temps de l’accessibilitat al centre de
treball; així mateix, com més elevada sigui la participació de les formes de desplaçament no motoritzades, més baix serà aquest indicador.

Exemple A
Alta participació dels mitjans de transport no motoritzats en el repartiment modal.
Situació ITACT = positiva.

103

Si es treballa amb valors específics del centre de treball, caldrà refer aquestes categories.
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Mitjà de transport

No motoritzat (a peu + bici)
Transport col·lectiu
Transport privat

Temps de
Repartiment
desplaçament
modal
mitjà a la feina
previst
(en min)

ITACT

10,05

68,7

690,44

37,21

12,5

465,13

19,41

18,8

364,91

100

1.520,47

Total CTDT

Exemple B
Disminució de la participació dels mitjans de transport no motoritzats, i increment del transport
col·lectiu i el transport privat motoritzat en el repartiment modal.
Situació ITACT = negativa.
Mitjà de transport

No motoritzat (a peu + bici)
Transport col·lectiu
Transport privat
Total CTDT

Temps de
Repartiment
desplaçament
modal
mitjà a la feina
previst
(en min)

ITACT

10,05

5,7

57,29

37,21

40,6

1.510,73

19,41

53,7

1.042,32

100

2.610,33

Limitacions
•

Per tal que el càlcul s’ajusti al màxim al centre de treball objecte d’estudi, caldrà fer una enquesta entre els treballadors i treballadores per establir els temps de desplaçament amb cada
mitjà de transport.
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A4.

DIVERSITAT D’ALTERNATIVES MODALS (DAM)

Descripció
Es parteix de la premissa que cada treballador o treballadora ha de poder escollir lliurement el mitjà
de transport amb el qual desitja desplaçar-se al centre de treball. Així, s’entendrà com un valor positiu
que s’ofereixin el màxim d’alternatives modals possibles.
El DAM proposa valorar l’existència de diverses alternatives modals per accedir al centre de treball.

Formulació
La diversitat d’alternatives modals (DAM) s’obté del quocient entre les alternatives modals reals d’un
centre de treball i les alternatives potencials de què podria disposar aquest centre.
Així,

DAM =

AR
AP

On DAM és la diversitat d’alternatives modals; AR, les alternatives modals reals, i AP, les alternatives
potencials.
Les alternatives potencials caldrà definir-les per a cada cas.
El DAM pot oscil·lar teòricament entre 1 (en cas que hi hagi tantes alternatives reals com alternatives
potencials) i 0 (en cas que no hi hagi cap alternativa).
S’entén com a positiu que el DAM sigui al més alt possible.

Unitat de mesura
Valor abstracte.

Rangs
S’estableixen 5 categories:
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Situació

Valors

DAM
Molt positiva

≥ 0,80

Positiva

0,60 – 0,79

Neutra

0,40 – 0,59

Negativa

0,20 – 0,39

Molt negativa

≤ 0,20

Exemples
Tal com es mostra en els exemples que segueixen, com més alternatives reals hi hagi, més alta serà
la diversitat d’alternatives modals.

Exemple A
Alta proporció d’alternatives modals.
Situació DAM = positiva.
Diversitat d’alternatives modals
Alternatives reals

7

Alternatives potencials

9

DAM

0,78

Exemple B
Alta proporció d’alternatives modals.
Situació DAM = negativa.
Diversitat d’alternatives modals
Alternatives reals

3

Alternatives potencials

9

DAM

0,33
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Limitacions
•

En determinades àrees poden haver-hi dificultats per definir les alternatives modals potencials.

•

Perquè una alternativa modal pugui ser considerada alternativa real, ha de complir uns requisits pel que fa al seu nivell de servei (seguretat, freqüència, cobertura horària, etc.). En cada
cas caldrà definir quin ha de ser aquest nivell de servei.
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4.1.2. Principals indicadors de competitivitat, creixement
econòmic i vertebració territorial

B1. COST ECONÒMIC DEL CONSUM ENERGÈTIC GENERAT PEL DESPLAÇAMENT DELS TREBALLADORS I LES TREBALLADORES PER ANAR A LA
FEINA (CECET)

Descripció
Es parteix de la constatació que el sector del transport és un gran consumidor d’energia final. Per
tant, la intensitat i l’estalvi energètic que es puguin fer en aquest sector representen un estalvi de recursos econòmics significatiu.
Tal com s’ha assenyalat,104 la major part de l’energia consumida en els desplaçaments al centre de
treball és consumida pels mitjans de transport per carretera, especialment pel transport privat motoritzat. En aquest sentit, un transvasament modal del transport privat motoritzat al col·lectiu o al no motoritzat ha de comportar un estalvi econòmic significatiu.
En concret, el CECET proposa valorar econòmicament el cost que suposa el consum energètic derivat del desplaçament dels treballadors i les treballadores al centre de treball.

Formulació
El CECET s’obté de la suma del CECET de cadascun dels mitjans de transport emprats per desplaçar-se a la feina, de tal manera que:
N

CECET = ∑ CECETi
i =1

Per calcular el CECET de cadascun dels mitjans de transport emprats per desplaçar-se a la feina s’ha
de tenir en compte el consum energètic associat a cada mitjà de transport (CEAMT), el cost econòmic
de la unitat d’energia consumida (CEUEC) i la participació en el repartiment modal esperat (PRM), de
tal manera que:

CECETi = CEAMTi ⋅ CEUEC i ⋅ PRM i
El CEAMT s’ha d’expressar en unitats/persona i Km, i s’obté sobre la base dels valors de la taula següent:

104

3.1.5. Intensitat energètica.
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TAULA Consum energètic per mitjà de transport*
Producció
Mitjà de transport

del vehicle

Combustible

Total

Bicicleta

0,5

0,3

0,8

Tramvia

0,7

1,4

2,1

Autobús

0,7

2,1

2,8

Tren de rodalies

0,9

1,9

2,8

Transport privat motoritzat de gasolina

1,4

3

4,4

Transport privat motoritzat dièsel

1,4

3,3

4,7

Font: UITP, 2005.
* Consum energètic per mitjà de transport en l’àmbit urbà (milions de joules per persona i km).

El CEUEC es pot calcular a partir del cost de l’energia pròpiament dita (per exemple, el preu del barril
de Brent). Ja que aquest preu seria el mateix per als diferents mitjans de transport, no seria necessari
actualitzar-lo.
El PRM s’obté de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada que s’ha de dur a terme per a la implantació de l’activitat objecte d’estudi, o d’altres estudis a partir dels quals es pugui estimar el repartiment modal previst.
El CECET pot oscil·lar teòricament entre 0 (en cas que tots els treballadors i treballadores vagin a treballar a peu) i 26.701105 (en cas que tots hi vagin en transport privat motoritzat).
S’entén com a positiu que el CECET sigui al més baix possible.

Unitat de mesura
Valor abstracte.

Rangs
S’estableixen 5 categories:
Situació

Valors

CECET
Molt positiva

≤ 5.340

Positiva

5.341 - 10.680

Neutra

10.681 - 16.020

Negativa

16.021 - 21.360

Molt negativa

> 21.360

105
El valor màxim del CECET ve donat pel valor que es doni al preu del combustible. En aquest cas, s’ha utilitzat el preu del barril de Brent del dia 8/10/2007 (US$ 80,15 = 56,81 €).
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Exemples
Tal com es mostra en els exemples que segueixen, com més alta sigui la participació del transport
privat motoritzat en el repartiment modal, més elevat serà el CECET; així mateix, com més elevada
sigui la participació del transport col·lectiu i de les formes de desplaçament no motoritzades, més baix
serà aquest indicador.
Exemple A
Alta participació del transport privat motoritzat en el repartiment modal.
Situació CECET = molt negativa.
Mitjà de transport

Consum

Preu petroli

Repartiment

Cost

energètic

Brent)

modal previst

econòmic

i km)

(en €)

(en %)

A peu

0,0

56,81

0

0

Bicicleta

0,8

56,81

2,4

109

Tramvia

2,1

56,81

7,6

907

Autobús

2,8

56,81

2,9

461

Tren de rodalies

2,8

56,81

19,8

3.150

Transport privat motoritzat de gasolina

4,4

56,81

35,9

8.974

Transport privat motoritzat diesel

4,7

56,81

31,4

8.384

100

21.984

(barril

(en MJoules/persona

Total

Exemple B

Baixa participació del transport privat motoritzat en el repartiment modal.
Situació CECET = negativa.
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Mitjà de transport

Consum

Preu petroli

Repartiment

Cost

Brent)

modal previst

econòmic

i km)

(en €)

(en %)

A peu

0,0

56,81

6,1

0

Bicicleta

0,8

56,81

9,8

445

Tramvia

2,1

56,81

12,5

1.491

Autobús

2,8

56,81

7,4

1.177

Tren de rodalies

2,8

56,81

22,1

3.515

Transport privat motoritzat de gasolina

4,4

56,81

22,3

5.574

Transport privat motoritzat diesel

4,7

56,81

19,8

5.287

100

17.490

(barril
energètic
(en MJoules/persona

Total

Limitacions
No es tenen dades de consum energètic per a tota la diversitat de mitjans de transport, per la qual cosa els resultats finals seran aproximats, no ajustats.
Caldrà realitzar estudis previs per definir el repartiment modal abans de la implantació de la mesura.
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B2. COST ECONÒMIC DE LA PÈRDUA DE PRODUCCIÓ INDUÏDA PER LA SINISTRALITAT LABORAL EN ACCIDENTS DE TRÀNSIT IN ITINERE (CEPP)
Descripció
Es parteix de la premissa que la sinistralitat laboral en accident de trànsit in itinere genera en l’activitat
empresarial un cost que pot expressar-se en forma de pèrdua de producció, ja que suposa la pèrdua
temporal o definitiva d’una persona treballadora formada i la substitució d’aquesta per una altra que
caldrà formar.
En aquest sentit, el CEPP proposa valorar econòmicament les pèrdues de producció degudes a la
pèrdua de recursos humans derivada de la sinistralitat laboral en accident de trànsit in itinere.

Formulació
El CEPP s’obté de sumar els valors obtinguts per a cada mitjà de transport, de multiplicar la participació de cada mitjà de transport en el repartiment modal previst (PRM) pel seu nivell de risc associat
(NR) i pel valor econòmic de la pèrdua de producció (VPP) que suposa la baixa d’un treballador que
ha patit un accident.
Així,
N

CEPP = ∑ CEPPi

On

i =1

CEPPi = PRM i ⋅ NRi ⋅ VPPi

El PRM s’obté de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada que s’ha de dur a terme per a la implantació de l’activitat objecte d’estudi, o d’altres estudis a partir dels quals es pugui estimar el repartiment modal previst.
L’NR s’obté a partir de la font següent:
TAULA Risc d’accident associat a diversos mitjans de transport (base = 100)
Nivell de risc
Nivell de risc
1

víctima no
2

Mitjà de transport

Nivell de risc

víctima mortal

mortal2

Tots els vehicles

-

0,31%

99,69%

Transport privat motoritzat

100

1,8700

99,6900

Avió

12

0,0372

11,9628

Autocar

9

0,0279

8,9721

Tren

3

0,0093

2,9907

Bicicleta

2

0,0062

1,9938

A peu

1

0,0031

0,9969

Font: elaboració pròpia a partir de:
1
Comissió Europea / Generalitat de Catalunya, Anar en bicicleta: la solució capdavantera a les ciutats.
2
INE.
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El VPP s’obté imputant els valors del cost unitari per víctima expressat a la taula següent, ponderant
el risc d’esdevenir víctima mortal o no mortal.
TAULA Valoració del cost unitari per víctima a Espanya, 2002 (en €)

Costos hospitalaris
Rehabilitació no mèdica
Pèrdua de producció
Costos humans (mètode indemnitzacions)
Costos humans (mètode disposició de pagament)
Total (mètode indemnitzacions)
Total (mètode disposició de pagament)

Cost unitari
víctima mortal
5.800
0
211.320
96.160
512.830
308.060
742.740

Cost unitari víctima
no mortal
850
1.720
2.850
1.560
8.320
6.990
13.750
F

Font: RACE, 2003.

El CEPP pot oscil·lar teòricament entre 349.626 (en cas que tots els treballadors i treballadores vagin
a la feina a peu) i 67.928.490 (en cas que tots hi vagin en transport privat motoritzat).
Per tal de facilitar la lectura, el CEPP s’ha d’expressar en unitats de milió. D’aquesta manera, obtindrem uns valors situats entre 0,35 i 67,9.
S’entén com a positiu que el CEPP sigui al més baix possible.

Unitat de mesura
Valor abstracte.

Rangs
S’estableixen 5 categories:
Situació

Valors

CEPP
Molt positiva

≤ 10

Positiva

11 – 25

Neutra

26 – 40

Negativa

41 – 55

Molt negativa

< 55

Exemples
Tal com es mostra en els exemples que segueixen, com més alta sigui la participació del transport
privat motoritzat en el repartiment modal, més elevat serà el CEPP; així mateix, com més elevada sigui la participació del transport col·lectiu i de les formes de desplaçament no motoritzades, més baix
serà aquest indicador.
Exemple A
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Alta participació del transport privat motoritzat en el repartiment modal.
Situació CEPP = negativa.
Tipus de vehicle

A peu
Bicicleta
Transport ferroviari
Tr. col·lectiu viari
Cotxe / Moto…

Nivell risc
víctima
mortal
0,0031
0,0062
0,0093
0,0279
1,87

Nivell risc
víctima no
mortal
0,9969
1,9938
2,9907
8,9721
99,69

Cost
víctima
mortal
211.320
211.320
211.320
211.320
211.320

Cost
víctima no
mortal
2.850
2.850
2.850
2.850
2.850

Total

Repartiment
modal
previst
3,7
2,4
7,6
19,8
66,5

CEPP

100

45,9

0,01
0,02
0,08
0,62
45,17

Exemple B
Disminució de la participació del transport privat motoritzat, i increment del transport col·lectiu i dels
desplaçaments a peu i en bicicleta en el repartiment modal.
Situació CEPP = neutra.
Tipus de vehicle

A peu
Bicicleta
Transport ferroviari
Tr. col·lectiu viari
Cotxe / Moto…
Total

Nivell risc
víctima
mortal
0,0031
0,0062
0,0093
0,0279
1,87

Nivell risc
víctima no
mortal
0,9969
1,9938
2,9907
8,9721
99,69

Cost
víctima
mortal
211.320
211.320
211.320
211.320
211.320

Cost
víctima no
mortal
2.850
2.850
2.850
2.850
2.850

Repartiment
modal
previst
6,20
7,90
12,80
26,50
46,60

CEPP

100

32,7

0,02
0,06
0,13
0,83
31,65

Limitacions
•

El risc de patir accidents pot variar en el temps, per exemple, amb el carnet per punts; per
tant, caldrà actualitzar-lo.

•

El risc de patir accidents pot variar si es tracta d’àmbits urbans o rurals, cosa que no queda
reflectida a l’indicador.

•

Caldrà realitzar estudis previs per definir el repartiment modal abans de la implantació de la
mesura.
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B3. COST ECONÒMIC DE LA MOBILITAT OCUPACIONAL DELS TREBALLADORS I LES TREBALLADORES (CEMOTT)

Descripció
S’assumeix que anar a la feina i tornar-ne representa un important cost econòmic. Aquest cost depèn
tant de les distàncies que cal recórrer com del mitjà de transport utilitzat.
El CEMOTT proposa valorar econòmicament el cost que suposa que els treballadors i les treballadores es desplacin al centre de treball.

Formulació
El cost econòmic de la mobilitat ocupacional dels treballadors i les treballadores (CEMOTT) s’obté de
la suma dels valors obtinguts de multiplicar, d’una banda, el cost del viatge per la distància real mitjana i, de l’altra, el temps mitjà de desplaçament a la feina pel valor del temps; tot plegat caldrà multiplicar-ho per la participació de cada mitjà de transport en el repartiment modal.
Així,

CEMOTT ≡ ((CV ·DRM ) + (TRM ·VT ))·RM
On el CEMOTT és el cost econòmic de la mobilitat ocupacional dels treballadors i les treballadores,
CV és el cost del viatge, DRM és la distància real mitjana, TRM és el temps real mitjà, VT és el valor
del temps i RM és el repartiment modal.
El cost del viatge per a cada sistema de transport s’obté de l’estudi dels comptes del transport, realitzat per l’ATM l’any 1998 en el marc de la Regió Metropolitana de Barcelona.106 Aquests valors es poden observar a la taula següent:

Mitjà de transport

Cost
(en €/km)

A peu

0

Bicicleta

0,01

Transport ferroviari1

0,04

Transport col·lectiu viari urbà

0,11

Transport col·lectiu viari interurbà

0,06

2

Transport privat motoritzat

0,22

Font: ATM, 1998.
1
Tren de rodalies.
2
Amb 1,22 passatgers (EMQ 2006).
106
En no existir cap treball més recent que comptabilitzi el cost del viatge per a cada sistema de transport, s’ha
utilitzat aquesta font.
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La distància mitjana caldrà calcular-la específicament per a cada centre de treball. Amb tot, si manca
aquesta dada, es pot utilitzar la distància mitjana per a tot Catalunya obtinguda amb l’EMQ 2006, que
es mostra a continuació:
Mitjà de transport

Distància
mitjana
(en km)

No motoritzat

0,3

Transport col·lectiu

14,0

Transport privat

16,7

Font: EMQ 2006.

El temps mitjà caldrà calcular-lo específicament per a cada centre de treball. Amb tot, si manca
aquesta dada, es pot utilitzar el temps mitjà de la mobilitat ocupacional107 per a tot Catalunya obtingut
amb l’EMQ 2006, que es mostra a continuació:
Mitjà de transport

Distància
mitjana
(en km)

No motoritzat

10,05

Transport col·lectiu

37,21

Transport privat

19,41

Font: EMQ 2006.

El valor del temps s’estableix en 6,7 €/hora.108
El CEMOTT pot oscil·lar teòricament entre 6.734 (en cas que tots els treballadors i les treballadores hi
accedeixin a peu) i 25.085 (en cas que tots hi vagin en transport privat).
S’entén com a positiu que el CEMOTT sigui al més baix possible.

Unitat de mesura
Valors abstractes.

Rangs
S’estableixen 5 categories:

107
108

Inclou mobilitat per treball i estudi.
Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, 2007.
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Situació

Valors

CEMOTT
Molt positiva

≤ 14.500

Positiva

14.501 – 15.500

Neutra

15.501 – 16.500

Negativa

16.501 – 17.500

Molt negativa

> 17.500

Exemples
Tal com es mostra en els exemples que segueixen, com més alta sigui la participació del transport
col·lectiu en el repartiment modal, més elevat serà el cost econòmic de la mobilitat dels treballadors i
treballadores; així mateix, com més elevada sigui la participació de les formes de desplaçament no
motoritzades, més baix serà aquest indicador.

Exemple A
Alta participació del transport privat motoritzat i moderada participació del transport col·lectiu en el repartiment modal.
Situació CEMOTT = molt negativa.
Mitjà de transport

A peu
Bicicleta
Transport ferroviari
Transport col·lectiu viari urbà
Transport col·lectiu viari interurbà
Cotxe
Total CMT

Cost
viatge
(en €/km)
0
0,01
0,04

Distància
mitjana
(en km)
0,3
0,3
14,0

Temps
mitjà
(en min)
10,05
10,05
37,21

Valor
temps
(en €)
6,7
6,7
6,7

Repartiment CEMOTT
modal
previst
1,3
88
2,4
162
7,6
1.899

0,11

14,0

37,21

6,7

11,7

2.935

0,06
0,22

14,0
16,7

37,21
19,41

6,7
6,7

20,1
56,9
100

5.028
7.609
17.720

Exemple B
Alta participació dels modes no motoritzats, baixa participació del transport privat motoritzat i moderada participació del transport col·lectiu en el repartiment modal.
Situació CEMOTT = positiva.
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Mitjà de transport

A peu
Bicicleta
Transport ferroviari
Transport col·lectiu viari urbà
Transport col·lectiu viari interurbà
Cotxe
Total CEMOTT

Cost
viatge
(en €/km)
0
0,01
0,04

Distància
mitjana
(en km)
0,3
0,3
14,0

Temps
mitjà
(en min)
10,05
10,05
37,21

Valor
temps
(en €)
6,7
6,7
6,7

Repartiment CEMOTT
modal
previst
24,7
1.663
17,2
1.158
9,3
2.324

0,11

14,0

37,21

6,7

15,5

3.888

0,06
0,22

14,0
16,7

37,21
19,41

6,7
6,7

13,2
20,1
100

3.302
2.688
15.023

Limitacions
•

El cost del viatge per a cada sistema de transport s’ha obtingut de l’estudi dels comptes del
transport, realitzat per l’ATM l’any 1998 en el marc de la Regió Metropolitana de Barcelona.
Aquests costos poden haver variat sensiblement i, alhora, poden presentar divergències sobre àrees no metropolitanes.

•

La distància mitjana obtinguda de l’EMQ 2006 agrupa els mitjans de transport en categories
àmplies que no permeten diferenciar amb detall els diferents mitjans de transport i que comporten un cert allunyament dels valors reals.

•

El temps mitjà obtingut de l’EMQ 2006 agrupa els mitjans de transport en categories àmplies
que no permeten diferenciar amb detall els diferents mitjans de transport i que comporten un
cert allunyament dels valors reals.
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B4. COST ECONÒMIC RELATIU DE LA IMPLANTACIÓ DE LA MESURA (CERIM)

Descripció
Es parteix del supòsit que la implantació de qualsevol mesura de millora de la mobilitat en l’àmbit laboral representa un cost econòmic, ja sigui en infraestructures, en dotació de serveis o en gestió de la
iniciativa i dels recursos. Aquestes mesures, al seu torn, signifiquen una millora de la mobilitat tant per
als mateixos treballadors i treballadores com per al conjunt de la població.
En aquest sentit, el CERIM pretén valorar si la implantació d’una mesura de millora de la mobilitat és
proporcionada a la inversió realitzada per dur-la a terme.

Formulació
Per valorar la proporcionalitat entre el cost i el benefici de la mesura proposada s’estableix un valor de
referència que permeti comparar el valor del cas d’estudi amb un valor mitjà.
El valor de referència s’ha obtingut sobre la base del cost d’inversió i explotació del Pla director de
mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (pdM ATM) i de la població total d’aquesta àrea.
Tal com es pot veure a la taula següent, el cost d’inversió i explotació del pdM és de 144,969 M€
anuals.
Costos d’inversió i explotació de les propostes del pdM ATM (2007-2012+)
Cost (en M€)

Costos d’inversió i explotació de les propostes del

Inversió total

Inversió

Explotació

Total

(7 anys)

(anual)

(anual)

(anual)

196,93

28,133

88,53

116,663

198,14

28,306

0,00

28,306

395,07

56,439

88,53

144,969

pdM ATM (costos no inclosos en altres plans i programes)
Costos d’inversió de les propostes del pdM inclosos
en altres plans i programes
TOTAL

Atès que la població de la Regió Metropolitana de Barcelona l’any 2007 era de 4.856.579 persones, el
cost/persona/any resultant és de 29,85 euros.
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Cost d’inversions i explotació pdM ATM per persona i any
Costos d’inversió i explotació de les propostes del pdM (2007-2012+) (anual) (en €)

144.968.571

Població RMB (2007)

4.856.579

Cost/persona/any (en €)

29,85

Aquest és el valor de referència que s’utilitzarà com a baròmetre del cost econòmic relatiu
d’implantació de la mesura.

Unitat de mesura
Unitats monetàries (€).

Rangs
S’estableixen 5 categories:
Situació

Valoració

Valors

CERIM
El cost d’implantació de la mesura és més d’un 50% més baix que el valor de reMolt positiva

ferència

< 15

El cost d’implantació de la mesura és fins a un 50% més baix que el valor de rePositiva

ferència

15 – 25

Neutra

El cost d’implantació de la mesura és semblant al valor de referència

26 – 35

El cost d’implantació de la mesura és fins a un 50% més elevat que el valor de
Negativa

referència

36 – 45

El cost d’implantació de la mesura és més d’un 50% més elevat que el valor de
Molt negativa

referència

> 45

Exemples
Exemple A
El cost d’implantació de la mesura és més d’un 50% més elevat que el valor de referència.
Situació CERIM = molt negativa.
Costos d’implantació (anual) (en €)

171.411

Població servida

3.467

Cost/persona/any (en €)

49,44

CERIM

+ 65%
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Exemple B
El cost d’implantació de la mesura és fins a un 50% més baix que el valor de referència.
Situació CERIM = positiva.
Costos d’implantació (anual) (en €)

71.411

Població servida

3.467

Cost/persona/any (en €)

20,59

CERIM

-32%

Limitacions
•

No permet realitzar una “fotografia” del moment actual i, per tant, una comparació amb la situació esperada.

•

El valor de referència està referit a l’RMB, i pot variar sensiblement per a altres àrees del territori.

•

El valor de referència està referit al període 2007-2012, i pot variar sensiblement en el temps.

•

Atès que el valor de referència està construït sobre la base del conjunt de la població servida,
es poden trobar dificultats per definir el volum d’aquesta població en el cas de la implantació
d’una mesura.
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4.1.3. Principals indicadors mediambientals

C1.

EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI (CO2) DEL TRANSPORT DE

PERSONES (EDCTP)

Descripció
Es parteix de la constatació que el sector del transport és una de les principals fonts d’emissió de contaminants. Aquest sector deixa una gran quantitat de contaminants a l’atmosfera, el 85% dels quals
prové dels mitjans de transport rodats. A les ciutats el transport és, amb diferència, la principal font de
contaminació a causa del gran nombre de vehicles que hi circulen diàriament. Les emissions produïdes pels vehicles de motor generen la major part de la contaminació atmosfèrica urbana i més d’una
quarta part de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.
Un dels principals contaminants atmosfèrics provinents de la combustió dels vehicles és el diòxid de
carboni (CO2). Aquest contaminant, juntament amb les partícules en suspensió, és un dels més perjudicials per a la salut humana i per al medi ambient en general ja que és un dels principals responsables de l’efecte d’hivernacle i del canvi climàtic.
Tal com s’ha assenyalat, el model de mobilitat existent a casa nostra propicia l’ús cada cop més generalitzat del transport privat motoritzat per desplaçar-se a la feina. Aquest fet comporta un increment
constant de les emissions de CO2, amb el perjudici que suposa per a la col·lectivitat. En aquest sentit,
un transvasament modal del transport privat motoritzat al transport col·lectiu o als modes no motoritzats hauria de comportar una reducció significativa de les emissions d’aquest contaminant.

Formulació
L’EDCTP proposa valorar les emissions de CO2 que generen els desplaçaments dels treballadors i les
treballadores al centre laboral. Per fer-ho parteix de tres variables: l’emissió de CO2 estimada per a
cada mitjà de transport (en g/viatger-km), el repartiment modal dels desplaçaments dels treballadors i
les treballadores (%) i la distància recorreguda amb els diferents mitjans de transport (km).
Així,

EDCTP = ∑ (E j ⋅ Pj ⋅ D j )
J

j =1

On EDCTP és l’indicador d’emissions de diòxid de carboni del transport de persones, E j són les
emissions de CO2 del mitjà j, Pj representa el percentatge de desplaçaments realitzats pel mitjà, i

D j és la distància mitjana recorreguda pel mitjà.
El valor de les emissions de CO2 per als diferents mitjans de transport s’obté de:

76

METODOLOGIA D’AVALUACIÓ DE PROPOSTES EN L’ÀMBIT DE LA MOBILITAT OCUPACIONAL

TAULA Estimació de l’emissió de diòxid de carboni per a diferents mitjans de transport
Mitjans de transport

Estimació de l’emissió
de CO2
(g/viatger-km)

Transport privat motoritzat

133-200

Transport privat motoritzat compartit

67-100109

Autobús

35-62

Tren

39-78

Font: Agència Europea de Medi Ambient.

Per tal de facilitar la seva comprensió l’EDCTP s’expressa en unitats de miler.
L’EDCTP pot oscil·lar entre 0 (en cas que tots els treballadors i treballadores hi accedeixin a peu o en
bicicleta) i 334 (en cas que tots hi vagin en transport privat).
S’entén com a positiu que l’EDCTP sigui al més baix possible.

Unitat de mesura
Valors abstractes.

Rangs
S’estableixen 5 categories:
Situació

Valors

EDCTP
Molt positiva

≤ 65

Positiva

66 – 130

Neutra

131 – 195

Negativa

196 – 260

Molt negativa

< 260

109
S’estima que l’ocupació mitjana del cotxe compartit és el doble que la de l’automòbil particular, la qual cosa
comporta que l’emissió de CO2 sigui la meitat.
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Exemples
Tal com es mostra en els exemples que segueixen, com més alta sigui la participació del transport
privat motoritzat en el repartiment modal, més elevat serà l’EDCTP; així mateix, com més elevada sigui la participació del transport col·lectiu i de les formes de desplaçament no motoritzades, més baix
serà aquest indicador.

Exemple A
Alta participació del transport privat motoritzat en el repartiment modal.
Situació EDCTP = negativa.

Emissió de
Mitjà de transport

CO2

Emissió
Repartiment

(g/viatger-km) modal
previst

Distància

global de

mitjana

CO2

(en km)

A peu

0

3,7

0,3

0

Bicicleta

0

2,4

0,3

0

200

61,9

16,7

207

compartit

100

4,6

16,7

8

Autobús

62

19,8

14,0

17

Tren

78

7,6

14,0

8

Transport privat motoritzat
Transport privat motoritzat

100

Total

240

Exemple B
Disminució de la participació del transport privat motoritzat i increment del transport col·lectiu i
dels desplaçaments a peu i en bicicleta en el repartiment modal.
Situació EDCTP = neutra.
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Emissió de
Mitjà de transport

CO2

Repartiment

(g/viatger-km) modal
previst

Distància

Emissió

mitjana

global CO2

(en km)

A peu

0

6,2

0,3

0

Bicicleta

0

7,9

0,3

0

200

21,9

16,7

73

compartit

100

12,7

16,7

21

Autobús

62

23,4

14,0

20

Tren

78

27,9

14,0

30

Transport privat motoritzat
Transport privat motoritzat

Total
100

145

Limitacions
•

L’indicador no fa referència als òxids de nitrogen (NOx) ni a les partícules en suspensió
(PM10...), per bé que són components que afecten directament la salut humana. Fóra interessant tractar-los però la manca de dades d’aquests components ho fan inviable.

•

Les dades d’emissions de CO2 per a mitjans de transport de què es disposa, amb agrupacions de modes i amb ventalls d’emissions força amplis, no permeten un tractament acurat
d’aquest indicador, per bé que ens en mostren la tendència.
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C2.

OCUPACIÓ DEL TERRITORI (OT)

Descripció
Es parteix de la premissa que la construcció d’una infraestructura de transport sobre el territori, especialment en l’àmbit rural-natural però també en l’espai urbà, comporta una ocupació d’aquest i un
canvi d’ús respecte de l’original.
L’OT pretén valorar l’ocupació del territori provocada per la construcció d’una nova infraestructura de
transport en relació amb la superfície de producció de l’activitat.
Els impactes sobre el paisatge es poden mesurar com la suma de la superfície ocupada per la mateixa infraestructura més els talussos que quedaran a la vista un cop construïda aquesta. Els talussos
dependran, fonamentalment, del pendent del terreny pel qual passa la infraestructura i de l’amplada
d’aquesta, expressada pel tipus de via.
Així mateix, l’adopció de mesures correctores, si bé no retornarà el paisatge a la seva situació original, pot atenuar l’impacte que la construcció d’una infraestructura pot comportar sobre aquest.
La dotació de places d’aparcament, d’altra banda, suposa l’ocupació d’un espai que podria estar destinat a qualsevol altra activitat. En el cas de l’àmbit urbà, aquesta ocupació del sòl esdevé especialment sensible ja que l’espai públic és molt escàs i la demanda d’aquest per resoldre les diferents necessitats dels ciutadans és molt elevada.

Formulació
L’OT s’obté com el percentatge de superfície afectada per les infraestructures construïdes explícitament per al desenvolupament de l’activitat objecte d’estudi (calculada com el producte entre la longitud de la infraestructura, l’amplada d’aquesta i el pendent del sòl per on discorre) més la superfície
dedicada a aparcament, respecte de la superfície productiva d’aquesta activitat.
Així,

OT =

( L ⋅ A ⋅ P) + Sa
S

On OT representa l’indicador d’ocupació del territori, L és la longitud de la infraestructura, A és
l’amplada de la infraestructura, P és el pendent del sòl, Sa és la superfície d’aparcament i S és la
superfície productiva.
Si el pendent del sòl no fos uniforme en tota la seva longitud, per al càlcul de l’OT caldria o bé fragmentar la infraestructura en funció dels pendents sumant els resultats de càlcul de cadascun
d’aquests o bé estimar un pendent mitjà i aplicar-lo a tota la infraestructura.
En cas que calgui construir més d’una infraestructura, s’hauran de sumar els resultats obtinguts per a
cadascuna d’aquestes.
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Si les infraestructures a avaluar no preveuen l’adopció de mesures correctores de l’impacte sobre el
paisatge, el resultat final del càlcul es ponderarà per 1,5.
A continuació es defineixen les amplades estàndards segons el tipus de via:

Tipus de via

Amplada estàndard (en
metres)

Via urbana

7

Via interurbana

12

Autovia i autopista

35

Ferrocarril

12

L’OT no té límits definits; fonamentalment dependrà de la ubicació de la nova activitat i de la necessitat de construir infraestructures per accedir-hi. Igualment, serà la tipologia de via a construir la que definirà el valor de l’OT.
S’entén com a positiu que l’OT sigui al més baix possible.

Unitat de mesura
Percentatge (%).

Rangs
S’estableixen 5 categories:
Situació

Valors

OT
Molt positiva

≤ 20

Positiva

21 – 30

Neutra

31 – 40

Negativa

41 – 50

Molt negativa

> 50
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Exemples

Exemple A
Situació OT = negativa.
Infraestructura construïda
Tipus de via

Carril bici
Via urbana
Via interurbana
Autovia i autopista
Ferrocarril

Superfície
productiva

Longitud Amplada Pendent
Adopció
Superfície Superfície
via
estàndard
mesures
ocupada
total
(%)
correctores aparcament ocupada
(en m)
(en m)
0,0
0
1,5
0
0,0
7
5
1,5
53
2.782,5
155

12

3

1,0

35

0

0,0

12

0

0,0

(en m2)

5.580,0

0
0

OT

0,0

Total

0,0
3.520

11.882,5

25.000

47,5

Superfície
productiva

OT

(1)

Pendent mitjà de tota la infraestructura.
Nota: el pendent mai no pot ser inferior a 1.

Exemple B
Situació OT = molt positiva.
Infraestructura construïda
Tipus de via

Carril bici
Via urbana
Via interurbana
Autovia i autopista
Ferrocarril

Longitud Amplada Pendent
Adopció
Superfície Superfície
via
estàndard
mesures
ocupada
total
(%)
correctores aparcament ocupada
(en m)
(en m)
2
1

1,0

2.085,0

78

1,5
7

1,5

819,0

0

12

0

1,0

0,0

35

0

1,0

12

0

1,0

695

0
0

0,0

Total
(1)

(en m2)

0,0
760

3.664,0

25.000

14,7

Pendent mitjà de tota la infraestructura.
Nota: el pendent mai no pot ser inferior a 1.
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Limitacions
•

En el cas de la construcció d’infraestructures que, si bé donen servei a un centre d’activitat
també en donen al conjunt de la població i del territori, pot haver-hi dificultats per discernir la
proporció d’aquesta que cal aplicar al centre laboral objecte d’estudi.

•

Les amplades de via amb què s’ha elaborat l’indicador són estàndards, la qual cosa vol dir
que, si bé a grans trets són útils, poden no ajustar-se amb cert grau de detall a la realitat específica del cas d’estudi.

•

Pot haver-hi dificultats per calcular el pendent del terreny pel qual discorre la infraestructura
objecte d’avaluació, especialment quan aquesta sigui variable al llarg del seu recorregut.

•

Per al còmput de la superfície d’aparcament cal tenir present el propi del centre de treball però també el que els vehicles dels treballadors i les treballadores ocupen fora d’aquest. Pot haver-hi dificultats per comptabilitzar aquest espai extern al centre laboral.
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C3.

EFECTES SOBRE LA FAUNA (EF)

Descripció
Es parteix de la consideració que la construcció d’una nova infraestructura per a la mobilitat comporta
un efecte barrera sobre els corredors naturals de la fauna terrestre. Aquesta barrera suposa, d’una
banda, nombroses morts per atropellament i, de l’altra, un increment de les dificultats per obtenir menjar i aigua i per reproduir-se per a les diferents espècies animals que viuen al voltant de la infraestructura.
Amb tot, l’adopció de mesures correctores com ara passos per a la fauna, amb una densitat adequada, pot atenuar en gran manera aquest efecte sobre la fauna.
L’EF proposa valorar l’efecte barrera sobre la fauna ocasionat per la construcció d’una nova infraestructura de transport.

Formulació
L’EF es mesura sobre la base de la longitud de la via, de l’amplada d’aquesta, de la naturalesa del
medi pel qual passa i de les mesures correctores aplicades. Aquesta dada cal relacionar-la amb la
superfície de l’activitat productiva objecte de la mesura proposada.
Així,

EF =

L ⋅ A⋅ N ⋅ M
S

On EF representa l’indicador d’efectes sobre la fauna, L és la longitud de la via, A és l’amplada,
N és la naturalesa del medi, M representa les mesures correctores i S és la superfície productiva
(superfície que necessita el centre de treball).
On:
La longitud de la via s’expressa en metres.
L’amplada de la via s’expressa en metres.
La naturalesa del medi s’expressa com un factor que penalitza el pas d’una via per l’espai natural a
raó de: espai periurbà (x1.5), espai rural-natural (x2) i espai rural-natural protegit (x2.5).
L’aplicació de les mesures correctores que dictamina la legislació vigent s’expressa com un factor que
penalitza la no-aplicació d’aquestes a raó de: aplicació de mesures (x1), no aplicació de mesures (x2).
S’entén com a positiu que l’EF sigui al més baix possible.

Unitat de mesura
Valor abstracte.
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Rangs
S’estableixen 5 categories:
Situació

Valors

EF
Molt positiva

≤ 10

Positiva

11 – 25

Neutra

26 – 50

Negativa

51 – 100

Molt negativa

> 100

Exemples
Exemple A
Situació EF = molt negativa.
Infraestructura construïda
Tipus de via

Longitud
via
(en m)

2,0

1,0

2.085,0

527

1,5
12

2,0

2,0

25.296,0

125

35

2,0

2,0

17.500,0

0

12

0,0

0,0

0,0

Carril bici
Via interurbana

695

Autovia i autopista
Ferrocarril

Amplada Naturalesa
Adopció
Per efecte
estàndard del medi
mesures
sobre la
correctores
fauna
(en m)

Total

42.796,0

Superfície
productiva

Efecte
sobre la

(en m2)

fauna
(EF)

15.000

285,3

Superfície
productiva

Efecte
sobre la

(en m2)

fauna
(EF)

15.000

29,3

Exemple B
Situació EF = positiva.
Infraestructura construïda
Tipus de via

Carril bici
Via interurbana
Autovia i autopista
Ferrocarril
Total

Longitud
via
(en m)

Amplada Naturalesa
Adopció
Per efecte
estàndard del medi
mesures
sobre la
correctores
fauna
(en m)
2,0

1,0

2.085,0

128

1,5
12

1,5

1,0

2.304,0

0

35

0,0

0,0

0,0

0

12

0,0

0,0

695

0,0
4.389,0
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Limitacions

•

En el cas de la construcció d’infraestructures que, si bé donen servei a un centre d’activitat
també en donen al conjunt de la població i del territori, pot haver-hi dificultats per discernir la
proporció d’aquesta que cal aplicar al centre laboral objecte d’estudi.

•

Les amplades de via amb què s’ha elaborat l’indicador són estàndards, la qual cosa vol dir
que, si bé a grans trets són útils, poden no ajustar-se amb cert grau de detall a la realitat específica del cas d’estudi.

•

L’establiment de la naturalesa del medi diferenciant entre espai periurbà, espai rural-natural i
espai rural-natural protegit, en algunes ocasions pot presentar dificultats.

86

METODOLOGIA D’AVALUACIÓ DE PROPOSTES EN L’ÀMBIT DE LA MOBILITAT OCUPACIONAL

C4.

IMMISSIÓ ACÚSTICA (IA)

Descripció
Es parteix de la constatació que els habitants de les ciutats i dels pobles dels països industrialitzats
consideren la contaminació acústica com un dels problemes importants que els afecten. La relació
d’aquest tipus de contaminació amb diversos problemes de salut ha fet posar en relleu aquesta qüestió. El trànsit vehicular és, en aquests moments, el principal causant de la contaminació acústica en
els països industrialitzats. Per tant, i sense que això suposi un fre al desenvolupament de la nostra
societat, és necessària l’adopció de mesures que permetin pal·liar els efectes nocius de la mobilitat.
La IA pretén valorar la immissió acústica derivada del trànsit vehicular que comporta la implantació
d’una nova activitat econòmica o l’adopció d’una mesura que tingui efectes sobre la mobilitat en el
marc d’una activitat econòmica ja existent.

Formulació
La IA es mesura sobre la base dels nivells d’immissió detectats en les immediacions de les infraestructures de transport que condueixen a l’indret on està localitzada l’activitat.
Els nivells d’immissió es calculen en diversos punts localitzats en un buffer no inferior als 100 m situats al voltant de les infraestructures de mobilitat que donen accés a l’activitat econòmica en un radi de
2,5 km al voltant d’aquesta.
S’han de fer un mínim de 7 mesuraments i se n’ha d’extreure la mitjana. Aquesta mitjana és la IA. Els
mesuraments s’han de fer en un interval horari considerat hora punta.

Unitat de mesura
Decibels (dBA).

Rangs
Situació

Valors

IA
Molt positiva

≤ 50

Positiva

51 - 60

Neutra

61 – 70

Negativa

71 – 80

Molt negativa

> 80
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Exemples
Exemple A
Situació IA = neutra.
Punt de
mesurament
Punt 1
Punt 2
Punt 3
Punt 4
Punt 5
Punt 6
Punt 7
Total
Mitjana

Nivell
d’immissió
(en dBA)
72
95
83
54
45
78
89
516
74

Exemple B
Situació IA = positiva.
Punt de
mesurament

Nivell
d’immissió
(en dBA)
61
79
49
54
45
62
65
415
59

Punt 1
Punt 2
Punt 3
Punt 4
Punt 5
Punt 6
Punt 7
Total
Mitjana

Limitacions

•

Dificultats per associar els nivells d’immissió mesurats a l’activitat productiva objecte d’estudi
(els sorolls poden provenir de vehicles no vinculats al centre laboral o fins i tot d’altres fonts).
En el cas del transport col·lectiu, aquest pot dur treballadors i treballadores del centre laboral
objecte d’anàlisi però també altres persones que no hi estiguin vinculades.

•

Es requereixen aparells de mesurament.

•

Especialment en els àmbits urbans aquest indicador pot reflectir molt tènuement els canvis
produïts en el repartiment modal a partir de l’aplicació d’una mesura de millora de la mobilitat.
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4.2. ÍNDEX D’AVALUACIÓ DE MESURES DE MOBILITAT
OCUPACIONAL

Tal com s’ha assenyalat, els sistemes d’indicadors poden no resultar prou satisfactoris com a mecanisme de síntesi per a la presa de decisions i, per tant, requereixen una fusió de la informació continguda en cadascun dels indicadors. L’índex és l’expressió numèrica d’aquesta fusió. La realització
d’aquesta operació permet un major nivell de síntesi de la informació rellevant, la qual cosa suposa
una major eficàcia com a input en el procés de presa de decisions.
L’índex és una magnitud adimensional que resulta de l’addició de diverses unitats de mesura. Perquè
es pugui dur a terme aquesta addició, però, cal unificar prèviament les diferents unitats de mesura en
un sistema de valoració de conjunt. Així, independentment de la unitat de mesura utilitzada per valorar els diferents indicadors, s’ha de definir cadascuna de les situacions resultants sobre la base dels
valors de la taula següent:110
Situació

Valor

indicador
Molt positiva

2

Positiva

1

Neutra

0

Negativa

-1

Molt negativa

-2

En cas que es tracti d’una mesura establerta en una implantació ja existent, s’han de calcular
l’indicador de la situació inicial i el de la situació esperada amb l’actuació per tal de valorar la tendència del canvi de situació.
Així, per exemple, en el cas d’una mesura que s’apliqui sobre una situació inicial molt negativa i que
s’estimi que pot passar a una situació negativa, la construcció de l’índex no s’ha de basar en la situació final (negativa) sinó en la tendència que s’apunta (positiva).
En cas que es tracti d’una activitat de nova implantació, s’ha de calcular la situació esperada per a
cadascuna de les alternatives proposades de tal manera que cada alternativa pugui ser objecte
d’avaluació.
Per valorar els canvis de situació, s’utilitzarà la taula següent:

110
Per tal de garantir l’equilibri entre blocs (el bloc relatiu al medi ambient té un indicador més que els altres
dos), als indicadors C1a i C1b el valor que se’ls doni s’haurà d’expressar com la meitat d’aquest.

89

METODOLOGIA D’AVALUACIÓ DE PROPOSTES EN L’ÀMBIT DE LA MOBILITAT OCUPACIONAL

Canvi de situació

Tendència

Valor

Molt positiva

2

Positiva

1

No canvia

0

Negativa

-1

Molt negativa

-2

La situació prevista millora molt respecte de la situació de partida
(augmenta dues posicions o més en el rang)
La situació prevista millora respecte de la situació de partida
(augmenta una posició en el rang)
La situació prevista no varia substancialment respecte de la situació de partida (es manté en el mateix rang)
La situació prevista empitjora respecte de la situació de partida
(disminueix una posició en el rang)
La situació prevista empitjora molt respecte de la situació de partida
(disminueix dues posicions o més en el rang)

Un cop definits aquests valors, cal agregar-los entre si per tal d’obtenir un resultat final. Aquesta
agregació s’ha de fer mitjançant una suma simple dels valors de cadascun dels 12 indicadors que
formen el sistema d’indicadors. El valor resultant de la suma dels diferents valors que defineixen el
canvi de tendència és l’índex d’avaluació de mesures de mobilitat ocupacional.
La taula següent mostra els resultats d’aquesta valoració:

Índex

Tendència

(valor)
> 15

Molt positiva

Entre 6 i 15

Positiva

Entre 5 i -5

No canvia

Entre -6 i -15

Negativa

< -15

Molt negativa
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Exemples d’aplicació de la metodologia d’avaluació de mesures de mobilitat ocupacional:
Exemple A. Mesura que fomenta el creixement de l’ús del transport privat motoritzat
BLOC

SISTEMA D’INDICADORS

ÍNDEX
Situació inicial

Indicador

Laboral

Valor

Tendència

Valor

Situació

Valoració

Valor

Situació

Valoració

4.500

Negativa

-1

6.230

Molt negativa

-2

-1

Negativa

28

Negativa

-1

36

Negativa

-1

0

No canvia

A3. Impacte en temps de l’accessibilitat al centre de treball (ITACT)

2.357

Neutra

0

1.896

Positiva

1

1

Positiva

A4. Diversitat d’alternatives modals (DAM)

0,50

Neutra

0

0,5

Negativa

0

0

No canvia

-1

21.984

Molt negativa

-2

-1

Negativa

-1

62

Molt negativa

-2

-1

Negativa

-2

19.058

Molt negativa

-2

0

65

Molt negativa

-2

-2

No canvia
Molt negativa

A1. Risc de la sinistralitat in itinere (CSI)
A2. Grau d’accessibilitat en transport públic (GATP)

Economia

Situació esperada

B1. Cost econòmic del consum energètic generat pel desplaçament
dels treballadors i les treballadores per anar a la feina (CECET)
18.100
Negativa
B2. Cost econòmic de la pèrdua de producció induïda per la sinistralitat
laboral en accidents de trànsit in itinere (CEPP)
46
Negativa
Molt negatiB3. Cost econòmic de la mobilitat ocupacional dels treballadors i les
va
treballadores (CEMOTT)
18.223
B4. Cost econòmic relatiu de la implantació de la mesura (CERIM)

Medi

C1. Emissions de diòxid de carboni (CO2) del transport de persones
(IEDCP)

240

Negativa

-1

285

Molt negativa

-2

-1

Negativa

ambient

C2. Ocupació del territori (OT)

34

0

39

Neutra

0

0

No canvia

C3. Efectes sobre la fauna (EF)

179

Neutra
Molt negativa

-2

285,3

Molt negativa

-2

0

No canvia

C4. Immissió acústica (IA)

67

Neutra

0

74

Negativa

-1

-1

Negativa

-15

-6

Negativa

RESULTAT

-9
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Exemple B. Mesura que fomenta el creixement dels modes no motoritzats i del transport públic
BLOC

SISTEMA D’INDICADORS

ÍNDEX
Situació inicial

Indicador

Laboral

Valor

Situació

Valoració

Valor

Situació

Valoració

4.500

Negativa

-1

3.770

Neutra

0

Valor

Tendència

1

28

Negativa

-1

71

Positiva

1

2

Positiva
Molt positiva

A3. Impacte en temps de l’accessibilitat al centre de treball (ITACT)

2.357

Neutra

0

2.731

Negativa

-1

-1

Negativa

A4. Diversitat d’alternatives modals (DAM)

0,50

Neutra

0

0,67

Positiva

1

1

Positiva

-1

17.490

Negativa

-1

0

No canvia

-1

35

Neutra

0

1

Positiva

-2

16.721

Negativa

-1

1

Positiva

31

Neutra

2

0

No canvia

A1. Risc de la sinistralitat in itinere (CSI)
A2. Grau d’accessibilitat en transport públic (GATP)

Economia

Situació esperada

B1. Cost econòmic del consum energètic generat pel desplaçament
dels treballadors i les treballadores per anar a la feina (CECET)
18.100
Negativa
B2. Cost econòmic de la pèrdua de producció induïda per la sinistralitat
Negativa
laboral en accidents de trànsit in itinere (CEPP)
46
B3. Cost econòmic de la mobilitat ocupacional dels treballadors i les
treballadores (CEMOTT)
18.223 Molt negativa
B4. Cost econòmic relatiu de la implantació de la mesura (CERIM)

Medi

C1. Emissions de diòxid de carboni (CO2) del transport de persones
(IEDCP)

240

Negativa

-1

124

Positiva

1

1

Molt positiva

ambient

C2. Ocupació del territori (OT)

34

Neutra

0

26

Positiva

1

1

Positiva

C3. Efectes sobre la fauna (EF)

179

Molt negativa

-2

89

Negativa

-1

1

Positiva

C4. Immissió acústica (IA)

67

Neutra

0

62

Neutra

0

0

No canvia

2

8

Positiva

RESULTAT

-9
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5.

DETECCIÓ DE BONES PRÀCTIQUES

Les actuals estratègies comunitàries en matèria de transport i mobilitat obliguen la societat en conjunt
a frenar els processos negatius derivats del model de mobilitat actual. Per aplicar aquests objectius
estratègics a la realitat dels centres de treball és necessari conèixer experiències diverses que hagin
perseguit aquest propòsit.
S’ha elaborat un “catàleg” de bones pràctiques que vol ser una recopilació d’actuacions favorables a
la mobilitat sostenible en l’àmbit del treball des d’una perspectiva laboral, econòmica i ambiental. Per
a l’elaboració d’aquesta llista de bones pràctiques s’han tingut en compte un seguit de criteris que han
permès seleccionar experiències que incorporen mesures diverses que preveuen la minimització dels
efectes negatius produïts en aquests tres àmbits.
El catàleg consta de 12 bones pràctiques, 9 de les quals corresponen a experiències dutes a terme a
Catalunya i Espanya, i 3 s’han fet en altres països. Entre aquestes experiències s’inclouen actuacions
com ara la millora de l’accessibilitat en transport col·lectiu, els incentius per a l’ús d’aquest mitjà de
transport, el teletreball, el foment del transport d’empresa i del transport privat motoritzat compartit,
etc.
El catàleg s’estructura en 12 fitxes, una per a cada bona pràctica seleccionada, que inclou les característiques essencials de cada experiència i també els resultats bàsics d’aquesta. En concret, per a
cada experiència es mostren els ítems següents: localització, any d’inici de l’experiència, situació de
partida, objectius, propostes i resultats, i situació actual. Finalment, la fitxa incorpora un apartat en
què s’esmenten les fonts de les quals s’ha extret la informació que ha permès elaborar-la.
La taula següent presenta, d’una forma sintètica, les pràctiques seleccionades:
Fitxa

Bona pràctica

1
2
3
4
5
6
7

Millora de l’accessibilitat als polígons del sud de Terrassa (Terrassa)
Pla de mobilitat alternativa de Vodafone (Alcobendas, Madrid)
Pla de transport per a Plymouth Hospitals NHS Trust (Plymouth, Regne Unit)
Programa de reducció de viatges a Intel Corporation (EUA)
Pla de mobilitat sostenible del complex de Nuevos Ministerios (Madrid)
Teletreball a Telefónica (Espanya)
Incentius a l’ús del transport col·lectiu i el no motoritzat a la UAB (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès)
Millora de l’accés en transport públic col·lectiu al Polígon Pratenc
Pla de mobilitat sostenible de la Societat Pública de Gestió Ambiental (IHOBE ) (Bilbao)
Pla de transport alternatiu del Cerrillo de San Blas (Madrid)
Actuacions de mobilitat sostenible a France Telecom – Orange (Parc Empresarial La Finca, Pozuelo de Alarcón, Madrid)
Gestor de la mobilitat a ING (Bèlgica)

8
9
10
11
12
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Bona pràctica 1. Millora de l’accessibilitat als polígons del sud de Terrassa

Bona pràctica
Millora de l’accessibilitat als polígons del sud de Terrassa
Localització
Terrassa
Any d’inici de l’experiència
2006
Situació de partida
L’Ajuntament de Terrassa va aprovar al final de l’any 2002 el Pla director de mobilitat, que
aposta per una mobilitat sostenible i segura a la ciutat. En aquest Pla s’inclouen un seguit
d’actuacions que cal fer en els polígons industrials ubicats al sud del municipi.
Objectius
Millorar l’accessibilitat als polígons en transport col·lectiu.
Permetre l’accés als polígons a persones fins ara excloses per la manca de transport
col·lectiu, com ara els treballadors i les treballadores sense carnet de conduir o sense accés
a un transport privat motoritzat.
Reduir costos econòmics i socials.
Proposta
Per tal d’assolir aquests objectius es van plantejar diverses actuacions:
– Posar en servei un autobús llançadora des de l’estació dels FGC de Les Fonts fins als polígons industrials del sud de Terrassa. En aquests polígons hi ha prop de 400 empreses que
donen feina a uns 6.000 treballadors i treballadores.
– Habilitar un portal a Internet per organitzar el sistema de transport privat motoritzat compartit entre els treballadors i treballadores dels diferents polígons. Aquest sistema preveu un
conveni amb una asseguradora que ofereix un transport privat motoritzat per substituir
l’habitual en cas que sigui necessari. El portal ofereix informació sobre transport col·lectiu i
sobre com arribar als centres de treball en bicicleta i a peu.
S’han signat convenis de col·laboració amb sis empreses per al finançament de part del dèficit de l’autobús llançadora; la resta el sufraga l’Administració pública.
Els sindicats, conjuntament amb les associacions empresarials, participen activament en la
difusió del nou servei i del portal d’Internet per promoure la mobilitat sostenible.
Resultats i situació actual
Actualment s’està elaborant un pla de mobilitat global que inclourà una diagnosi dels hàbits
de mobilitat dels treballadors i les treballadores, l’oferta actual de transport col·lectiu, així com
dels accessos per desplaçar-s’hi a peu i en bicicleta. A partir d’aquesta anàlisi s’elaboraran
noves propostes amb l’objectiu d’afavorir la mobilitat sostenible.
Paral·lelament, s’estan fent reunions en el marc de la Taula de Mobilitat, amb la participació
dels agents implicats en el projecte: l’Ajuntament de Terrassa, operadors de transport
94

col·lectiu, empresaris i sindicats. La Taula de Mobilitat té com a objectiu consensuar les propostes del pla de mobilitat i fer-ne el seguiment.
Fonts d’informació

http://www.agata-terrassa.org/
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=3413
http://www.ugt-cat.net/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=106&Itemid=10
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Bona pràctica 2. Pla de mobilitat alternativa de Vodafone

Bona pràctica
Pla de mobilitat alternativa de Vodafone
Localització
Alcobendas (Madrid)
Any d’inici de l’experiència
2001
Situació de partida
L’empresa Vodafone té un centre de treball ubicat al polígon industrial La Moraleja al qual es
desplacen diàriament 1.600 treballadors i treballadores, el 40% dels quals són dones.
El 80% dels treballadors i les treballadores utilitzaven el transport privat per accedir al centre
de treball; ho feien principalment a través de l’autovia N-I (Madrid-Burgos) i de l’M-40 i l’M603, un sistema viari permanentment col·lapsat. El 20% restant dels treballadors i les treballadores utilitzaven el transport col·lectiu; per desplaçar-s’hi utilitzaven un servei d’autobús interurbà que té l’origen a Madrid i que també va per la col·lapsada N-I.
El 90% dels desplaçaments amb destinació a l’empresa provenien de Madrid ciutat i el 10%
restant de la resta de la Comunitat de Madrid. La distància mitjana recorreguda pels treballadors i les treballadores era de 30 km al dia (anada i tornada) i el temps de desplaçament es
trobava entre els 45 min i 1 h 15 min.
La previsió de nous desenvolupaments urbanístics i empresarials en el corredor de la N-I va
fer pensar en un empitjorament de la situació. A més, el solar que s’utilitzava com a aparcament era de l’Ajuntament i aquest tenia previst destinar-lo a altres usos. D’altra banda,
l’empresa tenia previst posar en funcionament un altre centre de treball contigu a l’existent,
fet que podia empitjorar molt les coses.
Davant d’aquesta situació, les seccions sindicals de CCOO i UGT van proposar a la direcció
de Vodafone l’elaboració d’un pla experimental de promoció i desenvolupament d’accions encaminades a facilitar l’accés dels seus treballadors i treballadores al centre laboral.
Objectius
Facilitar l’accés dels treballadors i les treballadores al centre laboral.
Racionalitzar els desplaçaments reforçant el paper del transport col·lectiu.
Reduir l’ús del transport privat motoritzat.
Proposta
Per tal d’assolir aquests objectius es van desenvolupar diverses actuacions:
– Crear la figura d’un coordinador de transport.
– Donar informació detallada a través de diversos sistemes de comunicació: correu electrònic, intranet, xerrades, fullets informatius, etc.
– Establir un sistema de flexibilitat horària, d’acord amb els requeriments dels diferents depar96

taments, per evitar les congestions en hora punta i assolir una distribució més homogènia al
llarg del dia.
– Gestionar l’aparcament de tal manera que s’afavorís els treballadors i les treballadores que
utilitzessin el transport privat motoritzat compartit.
– Incentivar l’ús de formes de desplaçament alternatives al transport privat motoritzat.
– Establir un servei de gestió de transport privat motoritzat compartit oferint informació per
aconseguir companys de viatge i l’elecció de recorreguts més ràpids.
– Establir un programa de tornada a casa garantit per als usuaris i les usuàries de transport
privat motoritzat compartit.
– Desenvolupar un sistema de furgonetes d’empresa adreçades a grups de treballadors i treballadores que residissin en llocs allunyats del centre de treball.
Resultats i situació actual
El resultat d’aquesta proposta va ser, fonamentalment:
La implantació d’un autobús llançadora de l’empresa des de les estacions de Renfe i metro
més properes i el desenvolupament d’un sistema de transport privat motoritzat compartit.
Aquesta llançadora, de caràcter totalment gratuït per als treballadors i les treballadores, ofereix tres serveis, des de les 7.45 h a les 8.45 h, des de l’estació de rodalies de Renfe de Fuencarral fins a la seu de l’empresa; i, a les tardes, té dos serveis de tornada a les 18.30 h i a
les 19.15 h. Aquest servei inclou també una parada a l’estació de metro de Fuencarral de la
línia 10. L’autobús llançadora és utilitzat per prop de 750 usuaris i usuàries, i s’estudia la possibilitat d’incrementar el servei. La instal·lació d’un lector electrònic amb targetes
d’identificació per als treballadors i les treballadores permet conèixer el grau d’utilització del
servei i dimensionar-lo adequadament.
El Consorci de Transport facilita als treballadors i les treballadores informació sobre la forma
més eficient per anar a la feina. Així mateix, s’ha designat la figura del “coordinador de transport”, que s’ocupa de fer un seguiment del funcionament de la llançadora i de les altres mesures que s’adoptin.
Amb aquesta actuació ha millorat notablement l’accés dels treballadors i les treballadores al
centre de treball en transport col·lectiu, la qual cosa ha motivat l’acceleració de la posada en
marxa del sistema de transport privat motoritzat compartit, que intenta arribar al màxim nombre de treballadors i treballadores de l’empresa.
Fonts d’informació

http://www.vodafone.es
http://www.istas.net/web/daphnia.asp?articulo=149
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/mobilitat_vodafone.pdf
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=3413
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Bona pràctica 3. Pla de transport per a Plymouth Hospitals NHS Trust

Bona pràctica
Pla de transport per a Plymouth Hospitals NHS Trust
Localització
Plymouth (Regne Unit)
Any d’inici de l’experiència
1997
Situació de partida
Aquest centre tenia una plantilla de 5.761 treballadors i treballadores, i disposava de 1.353
places d’estacionament. El personal utilitzava de forma massiva el transport privat motoritzat i
això generava problemes d’accessibilitat al recinte hospitalari. A més, els treballadors i les
treballadores empraven un temps excessiu en el desplaçament a la feina, la qual cosa tenia
un alt cost econòmic.
Objectius
Reduir els viatges a la feina en transport privat motoritzat.
Millorar la qualitat dels desplaçaments dels treballadors i les treballadores al centre laboral.
Estalviar temps i diners en els desplaçaments a la feina.
Proposta
Per tal d’assolir aquests objectius es va dissenyar una estratègia global per a tot el centre
hospitalari, amb diverses mesures integrals i interconnectades, com ara:
– Nomenament d’un gestor del transport.
– Associació amb els operadors de transport locals.
– Gestió financera de les mesures.
– Conveni per implantar un passi amb preu reduït en els autobusos.
– Gestió de l’aparcament.
Resultats i situació actual
El desenvolupament d’aquest Pla de transport ha donat com a resultat:
Conveni per al passi de l’autobús. Consisteix en la implantació d’un sistema reduït del preu
de l’autobús que es finança a través del cobrament de les places d’aparcament. D’aquesta
manera, quatre mesos de cobrament de l’aparcament permeten finançar el servei d’autobús
de tot un any, i es pot assumir el 65% de la reducció en el cost del bitllet (el 55% finançat per
l’aparcament i el 10% pels operadors de transport). Els passis d’autobús permeten tenir un
descompte del 50%, la qual cosa pot arribar a suposar un descompte de més de 35 lliures al
mes per a un tiquet vàlid per a la corona de les 5 milles. Així mateix, existeix una zona de
Green Zone Bus Pass, que ha estat negociada amb diverses empreses locals i amb
l’Ajuntament, que permet preus molt avantatjosos per als treballadors i les treballadores, depenent de la zona de cobertura del transport col·lectiu, de 25, 29 o 53 lliures mensuals, que
serveix igualment per als serveis generals oferts a la ciutat. Amb aquest tiquet es paguen 10
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viatges però se’n gaudeixen 12.
Gestió de l’aparcament. El cost de l’aparcament per als treballadors i les treballadores és de
0,50 £/dia. L’aparcament està limitat al 54% de la plantilla. Es destinen 130 places per al
transport privat motoritzat compartit. El personal pot escollir entre dues formes de pagament:
bé a través d’una tarifa reduïda en el conveni o a través d’una deducció mensual del seu salari. Hi ha places assignades de forma gratuïta a persones que treballen durant la nit o els
caps de setmana, a treballadors i treballadores discapacitats, als que utilitzen el transport privat motoritzat compartit, a persones relacionades amb la cura dels pacients i a treballadors i
treballadores que utilitzen el seu vehicle per desenvolupar la seva activitat laboral. La disponibilitat de les places es regula per mitjà d’un sistema informàtic.
Informació, formació i comunicació. Des del primer moment ha existit una comunicació contínua amb la plantilla per poder dissenyar les rutes d’autobús. Per fer-ho ha estat necessari
disposar d’informació sobre els viatges dels treballadors i les treballadores. Per obtenir-la es
va aplicar un GIS que localitzava els llocs de residència dels treballadors i les treballadores i,
a partir d’aquesta georeferenciació, es traçaven les línies de transport tant d’autobusos com
de transport privat motoritzat compartit. A cada treballador i treballadora se li enviaven les
opcions més avantatjoses de desplaçament. També es van fer cursos sobre plans de mobilitat i reducció de l’aparcament per fomentar el reclutament del personal cap als transports
sostenibles.
Amb l’aplicació de totes aquestes actuacions es va aconseguir transferir 100 viatges del
transport privat motoritzat al transport privat motoritzat compartit, la qual cosa va fer desaparèixer prop de 44 mitjans de transport privat motoritzat. Així mateix, el nombre d’autobusos
que dóna servei al centre s’ha duplicat i ha passat del 44% al 80% en reestructurar-se les línies que discorren pel nord de la ciutat. Els operadors de transport, en implantar nous i atractius sistemes de bitllets, han incrementat significativament el nombre de viatgers. El 15% de
la plantilla ha adquirit passis d’autobús.
Font d’informació

http://www.countryside.gov.uk
http://www.hmrc.gov.uk/
http://www.plymouthhospitals.nhs.uk/Pages/Home.aspx
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Bona pràctica 4. Programa de reducció de viatges a Intel Corporation

Bona pràctica
Programa de reducció de viatges a Intel Corporation
Localització
EUA (11 seus en diferents estats)
Any d’inici de l’experiència
2004
Situació de partida
Intel Corporation concentra 52.000 llocs de treball en 11 ciutats dels Estats Units, localitzades
en àrees suburbanes amb amplis espais d’aparcament.
Objectius
Aconseguir una bona imatge corporativa.
Millorar aspectes infraestructurals i de gestió de l’aparcament.
Promoure millores ambientals.
Generar beneficis per als treballadors i les treballadores (econòmics, en la qualitat del viatge,
etc.).
Atreure treballadors i treballadores altament qualificats a l’empresa.
Proposta
Per tal d’assolir aquests objectius s’han implantat plans de reducció de viatges a totes les
seus i s’ha designat el corresponent gestor de mobilitat, que ha desenvolupat les funcions
següents en cadascun dels centres d’Intel:
– Aplicar les habilitats típiques del màrqueting per convèncer el personal que utilitzi preferentment mitjans de transports sostenibles per anar a treballar.
– Subvencionar amb 30 dòlars/mes la utilització de la furgoneta llançadora.
– Atorgar aparcament gratuït als usuaris i les usuàries del carpool.
– Posar en marxa eines de gestió dels desplaçaments en línia.
– Assegurar la distribució de cadenats per a bicicletes i la instal·lació de dutxes per a ciclistes.
– Gestionar la distribució d’ordinadors portàtils per fomentar el teletreball.
– Implementar la tornada a casa garantida per als usuaris i les usuàries del transport privat
motoritzat compartit.
– Fomentar la participació presentant aquesta proposta com una cosa divertida i fàcil.
– Difondre informació a través d’articles de revista, butlletins o esdeveniments diversos, i la
pàgina web.
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Resultats i situació actual
Actualment, el repartiment modal en els diferents centres d’Intel als Estats Units es distribueix
en diverses modalitats: carpool (transport privat motoritzat compartit), vanpool (el mateix, en
furgoneta) i transport col·lectiu. Els serveis de transport col·lectiu són molt escassos i no tots
els centres d’Intel tenen cobertura d’aquest mitjà de transport. El carpool té una presència
bastant important a la major part de les seus. Entre el 4% i el 21% de la plantilla utilitzen
aquest sistema. El vanpool arriba a capturar l’11% dels viatges en algunes seus.
Font d’informació

http://www.intel.com/index.htm
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=3413
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Bona pràctica 5. Pla de mobilitat sostenible del complex de Nuevos Ministerios

Bona pràctica
Pla de mobilitat sostenible del complex de Nuevos Ministerios
Localització
Madrid
Any d’inici de l’experiència
2005
Situació de partida
Al complex hi accedien diàriament 6.078 treballadors i treballadores, repartits en diferents ministeris. El 65% del personal residia a Madrid.
L’enquesta de mobilitat realitzada l’any 2005 va donar els resultats següents pel que fa al repartiment modal (en %):
Transport públic
Transport privat motoritzat
Transport privat motoritzat compartit
A peu
Transport privat motoritzat + TP
Transport privat motoritzat compartit + TP

44,48
26,69
10,18
8,68
7,61
1,50

El recinte té una molt bona accessibilitat en transport públic (3 línies de metro, 5 de rodalies i
8 línies de l’EMT). L’aparcament del complex té 1.100 places i registra una ocupació del
100% a mig matí.
Objectius
Disminuir la superfície de sòl destinada a aparcament en més del 25%, la qual cosa permetria destinar aquest sòl a usos productius i estalviar-se el cost de manteniment.
Assolir un estalvi anual de gasolina de 336.976 litres.
Evitar l’emissió de 784 tones de CO2 anualment.
Reduir la presència diària de 598 vehicles circulant per Madrid.
Incrementar la participació del transport públic en el repartiment modal i disminuir la del
transport privat. Es pretenia assolir el repartiment modal següent:
Transport públic
A peu
Transport privat motoritzat d’ús individual
Transport privat motoritzat compartit
Altres
No viatgen

61,6%
12,3%
10,7%
10,5%
0,9%
4,0%

Recuperar la inversió en 3,7 anys.
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Proposta
Per tal d’assolir aquests objectius es va elaborar un Pla de mobilitat, que incloïa la següent
proposta d’actuacions per al període 2006-2008:
Foment del teletreball. Es podria aplicar la mesura a 600 treballadors i treballadores, que
l’utilitzarien una mitjana de dos dies a la setmana. Tindria un efecte directe sobre la disminució de viatges. Per a la seva implantació s’haurien d’analitzar les funcions susceptibles
d’adaptar-se a aquesta modalitat i les eines de control. Igualment, caldria valorar les relacions
laborals, els horaris, les responsabilitats, la seguretat de la informació, etc.
Sistema de gestió de transport privat motoritzat compartit per als treballadors i les treballadores del complex. Hi hauria places d’aparcament reservades als usuaris i les usuàries registrats. Es tindria accés al sistema a través d’Internet, per contacte telefònic o bé personal.
Adequació de l’aparcament. Es mantindria una capacitat de 1.100 places, davant de les
1.500 de la configuració original, amb la possibilitat de disminuir-ne el nombre progressivament. Al mateix temps, es millorarien les condicions de circulació dels vianants i els ciclistes,
que tindrien preferència de circulació davant dels vehicles. S’instal·larien aparcaments per a
bicicletes i s’enjardinarien les zones destinades actualment a aparcament.
Sistema d’informació de transport. A la pàgina web de cada ministeri hi hauria un enllaç a una
aplicació sobre transport per a visitants i personal, amb informació sobre les parades més
properes, horaris, freqüència, tarifes, enllaços a pàgines d’informació sobre l’estat del trànsit
o al Consorci de Transport.
Foment del transport sostenible. Divulgació de les alternatives al transport privat motoritzat en
itineraris congestionats i comparació de costos de cada mode. Es durien a terme jornades informatives sobre les noves actuacions en matèria de transport sostenible o de divulgació de
l’estalvi econòmic del transport alternatiu enfront del transport privat motoritzat.
Gestió de la mobilitat. Designació d’un gestor global del complex i de cadascun dels ministeris.
Resultats i situació actual
Es preveia implementar les accions proposades pel Pla de mobilitat entre els anys 2006 i
2008. Durant el primer any s’han posat en marxa el sistema de gestió del transport privat motoritzat compartit, el sistema d’informació de transport i la gestió de la mobilitat. Durant el
2007 s’han començat a implementar les mesures d’adequació de l’aparcament i les iniciatives
de foment del transport públic.
Fonts d’informació

http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=3414
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/931FCC64-8916-480A-8E4D9489C61BFA5B/18575/0604061.pdf
http://www.lukor.com/not-esp/locales/portada/06040615.htm
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METODOLOGIA D’AVALUACIÓ DE PROPOSTES EN L’ÀMBIT DE LA MOBILITAT OCUPACIONAL

Bona pràctica 6. Teletreball a Telefónica

Bona pràctica
Teletreball a Telefónica
Localització
Tots els centres de Telefónica situats a l’Estat espanyol
Any d’inici de l’experiència
2002
Situació de partida
L’any 2002 Telefónica va fer una consulta els resultats de la qual van indicar que el 62% dels
enquestats utilitzaven el transport privat motoritzat diàriament per desplaçar-se a la feina i
que el 76% l’usaven almenys algun dia a la setmana.
La mitjana de quilòmetres recorreguts per cada treballador o treballadora era de 37 en cada
desplaçament.
Objectius
Assolir un desenvolupament econòmic just.
Aconseguir desenvolupament social per a tots: millora de la vida privada, incorporació de la
dona al mercat de treball, conciliació de la vida laboral amb la familiar, etc.
Canviar els hàbits de transport.
Protegir el medi ambient.
Proposta
Per tal d’assolir aquests objectius, es va planificar l’opció del teletreball per al personal que
desitgés fer-ho totalment o parcialment.
Resultats i situació actual
L’empresa va posar tots els mitjans per facilitar el teletreball a aquells empleats que ho desitgessin voluntàriament.
L’any 2004 hi havia 35 teletreballadors i teletreballadores, el 57% dels quals eren homes;
l’edat mitjana era de 34 anys. Els que es van acollir al teletreball realitzen aquesta tasca des
de casa seva tres dies a la setmana.
El 67% dels teletreballadors i teletreballadores consideren que ha disminuït el seu estrès,
mentre que el 5% pensen que ha augmentat. El 76% no se senten aïllats, i la resta només
ocasionalment.
El principal motiu per teletreballar és l’estalvi de temps en els desplaçaments (52%), seguit
per la facilitat de concentrar-se en la feina (29%) i tenir cura de nens, persones grans i malalts (19%).
10
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S’ha observat com algunes persones que abans utilitzaven el transport privat motoritzat algun
dia a la setmana ara només utilitzen el transport públic. Amb tot, també s’ha produït l’efecte
contrari: el 10% dels enquestats que es traslladaven habitualment en transport públic abans
de començar a teletreballar ho fan ara en transport privat motoritzat els dies que han d’anar a
l’empresa.
En reduir-se el nombre de dies que han de desplaçar-se fins al centre de treball, disminueixen també les emissions associades.
El 31% dels treballadors i les treballadores que utilitzaven el transport privat motoritzat per
anar a treballar l’han cedit a un altre membre de la família el dia que teletreballen.
Fonts d’informació

http://www.telefonica.es
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Bona pràctica 7. Incentius a l’ús del transport col·lectiu i el no motoritzat a la
UAB

Bona pràctica
Incentius a l’ús del transport col·lectiu i el no motoritzat a la UAB
Localització
Campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona
Any d’inici de l’experiència
2002
Situació de partida
L’any 2001 es va fer una enquesta sobre els hàbits de mobilitat de la comunitat universitària
de la UAB. Segons que es va desprendre d’aquesta enquesta, el 45 % dels universitaris utilitzaven el transport privat motoritzat per accedir a la UAB. Això suposava que diàriament entraven al Campus de Bellaterra prop de 15.000 vehicles de transport privat motoritzat per als
quals s’havien d’adequar espais per aparcar (35 ha aprox.).
La mateixa enquesta va posar de manifest que el 60% de la comunitat universitària (més de
20.000 persones) tenien dificultats o impossibilitat per utilitzar el transport privat motoritzat
per anar a la universitat, bé sigui perquè no tenien carnet de conduir o bé perquè no tenien
un transport privat motoritzat a la seva disposició per fer el desplaçament. Atès que la major
part d’aquestes 20.000 persones eren estudiants, això representava una pèrdua de competitivitat (entesa com a possibilitat de captació de nous estudiants) respecte d’altres universitats
metropolitanes molt més ben connectades amb transport col·lectiu.
Objectius
Davant d’aquesta situació es van plantejar dos objectius fonamentals:
Eliminar la necessitat creixent d’adequar nous espais d’aparcament, amb el cost d’inversió
inicial i de manteniment que això comportava i, alhora, reservar aquest espai per ubicar les
noves edificacions destinades a la producció de coneixement, finalitat última de la universitat.
Disminuir substancialment el factor de competitivitat associat a la mobilitat. Si bé la situació
periurbana de la UAB comporta, en si mateixa, un punt de partida en inferiors condicions, es
tractava de facilitar al màxim el desplaçament en transport col·lectiu per reduir al mínim
aquest factor.

Proposta
Per tal d’assolir aquests objectius es van dur a terme diverses iniciatives:
Establir ajuts econòmics per a l’ús del transport col·lectiu. La UAB concedeix uns ajuts econòmics per al pagament dels abonaments de transport col·lectiu (FGC, Renfe, autobusos).
Aquests ajuts es destinen al personal d’administració i serveis, al personal docent i als beca10
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ris d’investigació, que és el col·lectiu que usa amb més assiduïtat el transport privat motoritzat
per anar a la UAB.
Fomentar l’ús del transport privat motoritzat compartit. El projecte “Compartir cotxe” neix de la
voluntat de la Universitat Autònoma de Barcelona d’incentivar entre la població una altra manera de viatjar, que fomenti un ús més racional del transport privat motoritzat. El servei consisteix a facilitar la trobada de persones que estan interessades a compartir el transport privat
motoritzat a l’hora de fer un viatge.
Fomentar l’ús de mitjans de transport no motoritzats. Malgrat ser conscient que amb la seva
situació periurbana és difícil transvasar desplaçaments dels modes motoritzats als no motoritzats, la UAB va fer una aposta en aquest sentit millorant els accessos a peu i en bicicleta, i
facilitant l’aparcament d’aquest vehicle en condicions de seguretat; l’últim pas ha estat la instal·lació d’un biciberg al costat mateix de la plaça Cívica.
Resultats i situació actual
El desenvolupament de les propostes esmentades ha permès reduir substancialment el volum de vehicles que accedeixen al campus en transport privat motoritzat i la proporció de
persones que hi accedeixen amb aquests vehicles.
Les enquestes de mobilitat realitzades els anys posteriors a l’enquesta de l’any 2001 han indicat sempre una davallada de l’ús del transport privat motoritzat i un increment del transport
col·lectiu.
Cal assenyalar, de tota manera, la tendència negativa del darrer any. Amb tot, si bé les dades
de repartiment modal obtingudes en l’enquesta de l’any 2006 indiquen un augment de l’ús del
transport privat motoritzat, aquest ha d’atribuir-se a una conjuntura especialment difícil per al
transport col·lectiu derivada de les obres del TGV i de les conseqüències que aquestes han
tingut en el servei de rodalies de Renfe.
Aquesta situació ha permès, d’altra banda, frenar el constant creixement de la superfície destinada a aparcament, amb l’estalvi econòmic que això ha suposat per a la universitat, tant pel
que fa a la inversió inicial com als costos de manteniment. Alhora, per bé que encara molt tímidament, ha permès alliberar sòl destinat a aparcament i, especialment, desencallar projectes de construcció de nous edificis en espais abans reservats a futurs aparcaments.
A hores d’ara encara no s’ha fet cap estudi per avaluar la incidència que els ajuts al transport
col·lectiu han tingut sobre el grau de competitivitat de la universitat pel que fa a la captació de
nous estudiants.
Fonts d’informació
http://www.compartir.org/uab/
http://magno.uab.es/alma/
http://www.atm-transmet.org
http://www.fgc.es
http://www.sarbus.com
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Bona pràctica 8. Millora de l’accés en transport públic col·lectiu al Polígon Pratenc

Bona pràctica
Millora de l’accés en transport públic col·lectiu al Polígon Pratenc
Localització
El Prat de Llobregat
Any d’inici de l’experiència
2006
Situació de partida
En aquesta àrea d’activitat econòmica hi accedeixen diàriament prop de 6.000 treballadors i
treballadores. Abans de posar en marxa aquesta mesura només era possible accedir-hi en
transport privat motoritzat.
Per tal de resoldre aquesta situació es va crear la Coordinadora de Treballadors del Polígon
Pratenc, en què participen la gran majoria dels representants dels treballadors i de les empreses del polígon, a més de diversos organismes de l’Administració pública.
L’any 2006 es va posar en marxa la Taula de Mobilitat (CCOO i UGT), des de la qual s’ha
impulsat aquesta mesura.
Objectius
Oferir alternatives per desplaçar-se al polígon amb mitjans de transport sostenible i segurs.
Proposta
Per assolir aquest objectiu, es va posar en marxa una línia d’autobusos llançadora des de
l’estació de Renfe del Prat fins al Polígon Pratenc i la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL).
Aquesta línia està finançada per les administracions públiques implicades i per les empreses
del polígon. La línia està integrada en el sistema tarifari de la Regió Metropolitana de Barcelona.
Resultats i situació actual
La proposta es va posar en marxa el juny del 2006. Es tracta de la línia PR4. Els horaris
d’inici i final del servei coincideixen amb les necessitats dels treballadors i treballadores. Així
mateix, els horaris d’aquesta línia es coordinen amb els de Renfe. La freqüència a les hores
punta arriba a ser de 10 a 25 minuts, amb un recorregut màxim entre les dues parades més
allunyades d’aproximadament 30 minuts.
Des que es va posar en marxa el juny del 2006, l’ús d’aquest servei s’ha anat incrementant
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cada mes. Així, s’ha passat de 270 usuaris el primer mes de funcionament a 743 usuaris
l’abril de 2007.

Fonts d’informació

http://www.ccoo.cat/mobilitat
http://www.aj-elprat.es
http://www.ugt-cat.net/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=106&Itemid=10
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Bona pràctica 9. Pla de mobilitat sostenible de la Societat Pública de Gestió
Ambiental (IHOBE )

Bona pràctica
Pla de mobilitat sostenible de la Societat Pública de Gestió Ambiental (IHOBE)
Localització
País Basc, Bilbao
Any d’inici de l’experiència
2005
Situació de partida
Els greus impactes ambientals i els creixents problemes de congestió, seguretat i salut humana generats pels desplaçaments al seu centre de treball van fer que l’IHOBE iniciés un
seguit d’accions tendents a reduir els impactes de les activitats de transport derivades de la
seva actuació. Per aquesta raó va decidir dotar-se d’un pla de mobilitat sostenible.
En la primera fase, aquest Pla se circumscriu a les oficines que l’IHOBE té en el núm. 28 del
carrer Ibáñez de Bilbao i que acullen un col·lectiu aproximat de 60 persones.
Per elaborar el Pla es van analitzar les pautes de mobilitat dels treballadors i les treballadores
de l’IHOBE, i després es van definir uns objectius seguits d’una sèrie de mesures que busquen una millora de les pautes de mobilitat d’aquesta organització.
Per tal de conèixer l’impacte del model de mobilitat del personal de l’IHOBE, al centre de treball es va fer una enquesta els resultats de la qual van ser:
Repartiment modal
Metro/tren
A peu
Autobús
Vehicle + transport públic
Transport privat motoritzat
Bicicleta

38,0%
22,0%
20,0%
9,8%
8,6%
1,6%

Impacte ambiental de la mobilitat
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Mitjà
transport
Bus
Metro/tren
Automòbil
A peu
Bici
Total

de

Km 2004

% Km

144.075
86.705
28.008
17.546
723

52
31,29
10,1
6,33
0,26
100

Kg CO2
7.924
2.601
11,589
0
0

% emissions
C02
35,83
11,76
52,4
0
0
100

Objectius
L’objectiu principal d’aquest Pla és evolucionar cap a unes pautes de mobilitat més sostenibles, per la qual cosa es planteja reduir les necessitats de mobilitat i disminuir la proporció de
desplaçaments realitzats en els mitjans de transport que contribueixen més a la generació de
CO2 afavorint l’ús d’altres mitjans de transport més respectuosos amb el medi ambient.
Reduir les emissions de CO2 utilitzant mitjans de transport més sostenibles.
Reduir les necessitats de mobilitat i fomentar la utilització de mitjans de transport més sostenibles.
Proposta
Per aconseguir l’objectiu de reduir les emissions de CO2 degudes al transport, es van proposar les mesures següents, algunes de les quals ja estan funcionant i altres es troben en fase
d’implantació:
- Flexibilitat horària d’entrada i sortida.
- Fomentar l’ús de la bicicleta, posant a la disposició dels seus usuaris i usuàries un aparcament específic i informació sobre rutes ciclistes segures.
- Informar sobre les rutes i els horaris del transport públic per als viatges més freqüents (Bilbao-Vitòria-Gasteiz, Bilbao-Donostia).
- Prioritzar la informació sobre com accedir a l’IHOBE en transport públic utilitzant el web.
- Fomentar l’ús del biodièsel en els vehicles d’empresa i en els vehicles del personal.

Resultats i situació actual
De les 17 actuacions previstes el 2005, se n’ha executat el 50%. Destaquen la utilització de
bici-missatgers, la compensació de les emissions de CO2 de totes les jornades organitzades
per l’IHOBE, l’ús de biodièsel en els vehicles d’empresa i la compra de vehicles de baix consum.
Amb aquestes mesures s’ha calculat una reducció del 20% de les emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle.
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Fonts d’informació

http://www.ihobe.net
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Bona pràctica 10. Pla de transport alternatiu del Cerrillo de San Blas

Bona pràctica
Pla de transport alternatiu del Cerrillo de San Blas
Localització
Madrid
Any d’inici de l’experiència
2005
Situació de partida
El Cerrillo de San Blas tenia un volum d’usuaris i usuàries del recinte de 5.000 persones, el
5% de les quals eren estudiants, el 40,88% treballadors i treballadores, i la resta visitants. Hi
havia una gran homogeneïtat a les hores d’entrada (8.00-9.00 h) i sortida (14.00-15.30 h) del
personal. A més, el 79,3% feien horari continu i el 20,7% horari partit.
El Cerrillo de San Blas està situat en un lloc estratègic de la ciutat de Madrid. Té una immillorable situació per aplicar mesures relacionades amb el foment del transport públic. El recinte
es troba en el radi de cobertura per als vianants de molts barris de l’anella central de Madrid.
Per radiografiar la situació l’any 2005 es va fer una enquesta, que va donar els resultats següents:
Distribució del repartiment modal en l’accés al centre d’activitat

1%
6%

0%

0%

8%

Transport públic
Vehicle privat
Cotxe compartit
A peu

25%

60%

Motocicleta
Ruta
Taxi
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Variables d’impacte ambiental del transport en el Cerrillo de San Blas
Km realitzats anualment
Carburant consumit pels usuaris del recinte
Emissions anuals de CO2

3.884.100
192.621 litres
500.814 kg de CO2

Objectius
Assolir la racionalització dels desplaçaments per motiu de treball o estudi des de i fins al Cerrillo de San Blas.
Aconseguir una mobilitat més beneficiosa per als seus usuaris i usuàries.
Aconseguir més eficiència energètica i menys impacte ambiental en els viatges a la feina.
Transferir desplaçaments en modes ambientalment negatius a uns altres de més benignes.
Proposta
El Pla formula propostes a l’entorn de la gestió de la demanda de transport a través d’una
campanya de formació i divulgació en grups de treball ja en funcionament. A més, s’ha posat
en marxa una pàgina web i una bústia de suggeriments.
La proposta s’estructura mitjançant els programes següents:
– Foment del transport públic.
– Disseny eficient de la ruta d’empresa.
– Posada en funcionament del sistema de transport privat motoritzat compartit.
– Gestió de l’aparcament.
– Impuls de l’accés en bicicleta.
– Foment de la marxa a peu.
– Teletreball i flexibilitat horària.
Resultats i situació actual
En aquest moment encara no hi ha balanços globals que valorin els resultats de la implantació de la mesura. La primera fase d’implantació ha servit per detectar-ne els punts forts i els
punts dèbils amb l’objectiu d’anar-la millorant progressivament.
S’han creat diversos grups de treball (transport públic, teletreball, flexibilitat horària, cotxe
compartit, bicicleta i vianants i patinets), que desenvolupen mesures per incentivar les diferents formes de transport alternatiu i valoren la marxa de les mesures ja implantades.
Fonts d’informació

http://www.cedex.es/castellano/cedex-transporte/home.htm
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Bona pràctica 11. Actuacions de mobilitat sostenible a France Telecom –
Orange

Bona pràctica
Actuacions de mobilitat sostenible a France Telecom - Orange
Localització
Parc Empresarial La Finca, Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Any d’inici de l’experiència
2005
Situació de partida
L’any 2005 la plantilla de France Telecom estava formada per 2.520 persones a la Comunitat
de Madrid. L’empresa va situar la seva nova seu central al Parc Empresarial La Finca (Pozuelo de Alarcón). Aquest parc té capacitat per a 8.500 treballadors i treballadores, i en
aquests moments es troba ocupat en una quarta part.
Quan l’empresa s’hi va instal·lar el complex tenia serioses deficiències d’accés quant al
transport públic, ja que únicament hi arribaven 5 línies d’autobusos interurbans. En aquell
moment estava prevista l’obertura d’una línia del metro lleuger la primavera del 2007 (inaugurada el juliol del 2007), que havia de comunicar amb la L10 del metro a l’estació de Colonia
Jardín i que tindria una parada a l’altura del parc empresarial.
Amb tot, es preveia que aquesta obra no solucionaria tots els problemes de transport, ja que
per ser una alternativa real hauria d’haver sortit de l’intercanviador d’Aluche, on hi ha connexió amb el metro i proximitats.
L’any 2005 la propietat del parc gestionava per a les empreses usuàries “autobusos de ruta”
amb sortides a 7 intercanviadors: Aluche, Lago-Puerta del Sur, plaça Castilla, avinguda d'América, Moncloa i Atocha.
Objectius
Estalviar consums energètics i reduir la contaminació produïda pel transport a la feina.
Millorar les actuals condicions d’accessibilitat dels treballadors i les treballadores a través del
foment del transport públic, les rutes d’empresa, la utilització del transport privat motoritzat
compartit i la gestió de les places d’aparcament.

Proposta
Es van elaborar 8 mesures aplicables en el Pla de mobilitat, encara que les quatre més importants són les següents:
Utilització del transport públic. Aquesta opció és més accessible als treballadors i les treballa11
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dores de Madrid. Sol·licitud de la gratuïtat dels títols de transport, vinculant-la a
l’abandonament del transport privat motoritzat. Desenvolupament de programes de suport
com el “tornada a casa garantida” per a aquells treballadors i treballadores els horaris dels
quals no coincideixin amb les últimes sortides del transport públic.
Rutes d’empresa. Establiment de parades en intercanviadors i/o estacions de proximitat
adaptades a les necessitats d’horaris i de les persones usuàries. Possibilitat de fer mini-rutes
en autobusos de menys de 19 places, per exemple, per al personal en horaris reduïts, o rutes
en autobusos de 56 places. Desenvolupament per part de l’empresa de programes de suport
al personal amb horaris especials, treball a torns, etc.
Utilització del transport privat motoritzat compartit. Aquells treballadors i treballadores que
s’acullin a aquest sistema poden signar un contracte en el qual s’especifiquin les diferents
condicions del viatge, el repartiment de les despeses, etc. Hi haurà un programa de tornada a
casa garantida. Els integrants d’aquest sistema tindran preferència en l’estacionament.
Gestió de l’aparcament. Prioritat d’ús per als treballadors i treballadores que més ho necessitin: persones amb mobilitat reduïda, persones amb càrregues familiars, usuaris i usuàries del
transport privat motoritzat compartit, persones que utilitzin el vehicle com a eina de treball,
treballadors i treballadores amb lloc de residència sense intermodalitat, personal que treballa
a torns, etc. Inclusió d’aquesta mesura en el Pla al personal subcontractat.
Resultats i situació actual
Després d’exposar a la direcció els principals problemes de mobilitat amb què es troba, el
personal està en període de negociació i ha aconseguit, entre d’altres, un consens entre les
seccions sindicals de France Telecom i Orange.
Actualment, les rutes que accedeixen fins a La Finca transporten prop de 2.200 treballadors/dia de totes les empreses de dilluns a dijous, i 1.800 treballadors/dia els divendres.
L’empresa lloga als treballadors i les treballadores unes 500 places de pàrquing per 30 €
mensuals, sense tenir en compte ni els ingressos ni altres prioritats (càrregues familiars, horaris, etc.), encara que el cost real és superior, de prop de 45 €, cosa que suposa que
l’empresa paga uns 270.000 €, dels quals el treballador abona el 66,66%.
Fonts d’informació

http://www.cedex.es
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_empresarial_La_Finca
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Bona pràctica 12. Gestor de la mobilitat a ING (Bèlgica)

Bona pràctica
Gestor de la mobilitat a ING Bèlgica
Localització
Bèlgica
Any d’inici de l’experiència
2001
Situació de partida
Atesa la necessitat d’optimitzar els desplaçaments del domicili a la feina i els desplaçaments
professionals, l’empresa ING va iniciar l’any 2001 a Bèlgica els treballs per posar en marxa la
figura d’un gestor de mobilitat (mobility manager).
Al final de l’any 2004, a Bèlgica es va introduir l’obligació de posar en marxa un pla de desplaçament a totes les empreses amb més de 200 treballadors, i el 2006 l’obligació de dur a
terme una diagnosi de mobilitat en empreses de més de 100 treballadors. En aquest sentit,
ING va ser pionera en aquesta iniciativa pel fet d’haver aplicat mesures de mobilitat ja el
2001.
Objectius i proposta
Les tasques principals que es van encomanar al gestor de mobilitat són:
Promoció de transports “alternatius” al vehicle privat (cotxe compartit, bicicleta, vianants,
etc.).
Introduir noves formes d’organització del treball (videoconferència, teletreball, etc.).
Les funcions del mobility manager tenen unes característiques multidisciplinàries:
– Centralitzar la recollida d’informació.
– Dur a terme una diagnosi de mobilitat.
– Proposar i definir un pla d’acció.
– Realitzar un procés de decisió i concertació.
– Implantar les accions acordades.
– Servir de centre d’informació i sensibilització.
– Dur a terme l’avaluació i el seguiment d’aquestes mesures.
Per fer aquestes tasques el gestor de mobilitat disposa del suport tant de l’empresa com dels
sindicats, amb una importància rellevant de la concertació de les mesures a aplicar.
Resultats i situació actual
Des que es va crear la figura del mobility manager, el percentatge de treballadors i treballadores que es traslladen a la feina en cotxe privat ha disminuït el 12,7% (2005), mentre que el
percentatge dels que ho fan en transport col·lectiu ha augmentat en una proporció semblant.
11
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Fonts d’informació

http://www.uwe.be/mobilite-transportlogistique/personnes/exemples/ING.pdf
http://www.uwe.be/uwe/mobilite-transport-logistique/personnes/exemples/ING.pdf/view
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