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El CTESC vol incloure la gestió de la mobilitat 

ocupacional a la negociació col·lectiva  

El canvi climàtic, amb els canvis del model de mobilitat, 

requereix el treball coordinat de les diferents 

administracions i per avançar també el compromís de les 

empreses i de la representació legal de les persones 

treballadores incorporant la mobilitat ocupacional a la 

negociació col·lectiva: solucions de transport col·lectiu 

privat o públic, mobilitat activa i altres i els plans de 

desplaçament d’empresa (PDE), segons l’informe “Per una 

mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible” presentat 

avui 

El transport públic només dona servei al 60,2% dels municipis 
de Catalunya 

Barcelona, 15 de març de 2023.- La cobertura desigual de la xarxa de transport públic 

afecta clarament l’accés a l’ocupació, especialment a les zones menys poblades, de 

manera que la població del món rural acaba agafant el vehicle privat per als 

desplaçaments ocupacionals. Per això, la importància de cobrir les necessitats de 

mobilitat ocupacional a les àrees de baixa densitat de població amb serveis a demanda i 

micromobilitat.   

A les àrees urbanes i més poblades implica reduir la congestió i la dependència 

energètica de la mobilitat ocupacional, a partir de mesures com l’ús d’un transport més 

eficient. L’electrificació és una tendència imparable. Tot i així, l’indicador global 

d’electrificació de la mobilitat a l’Estat espanyol va a un ritme inferior a la mitjana de 

la UE-14 (13,3 i 32,5 punts respectivament sobre la base de 100). Catalunya, tot i ser 
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la segona comunitat autònoma amb una millor evolució de l’indicador (16,3 punts sobre 

la base de 100), també està allunyada dels valors europeus. 

Plans de desplaçament d’empresa 

L’informe exposa el Plans de desplaçament d’empresa, com una principals eines per 

afavorir la mobilitat ocupacional. 

Els avantatges: 

Foment del transport col·lectiu i gestió de l’aparcament. 

Fan mesures de caire econòmic que es basen en proporcionar ajudes com el xec de 

transport, subvencionar el bitllet de tren o d’autobús, la distribució de bitllets de transport 

públic gratuïts entre les noves incorporacions per tal que ho provin o bé desgravar el cost 

del seu IRPF.  

Per exemple, donar preferència d’aparcament d’empresa a persones treballadores que no 

disposen en algun tram del seu trajecte d’una bona connexió al transport públic o bé el 

retorn de l’import de l’aparcament d’enllaç dissuasiu (estació de tren o bus), el cobrament 

per fer ús de l’aparcament de l’empresa o bé una compensació per no fer-ne. Altres 

mesures descrites en els PDE són la priorització de les places d’aparcament per a 

persones amb mobilitat reduïda, per a les usuàries de cotxes compartits, per qui hagi de 

fer ús dels vehicles per necessitats de l’activitat del treball o per a persones que només 

utilitzen el vehicle privat un o dos dies a la setmana, entre altres opcions.  

Intermodalitat, rutes d’empresa i promoció del cotxe compartit  

Quan l’adequació o la proximitat al centre de treball del transport públic col·lectiu no és 

l’adient i/o per tal d’afavorir la intermodalitat es poden trobar exemples proposats en els 

PDE com els serveis de llançadora.  

Altres opcions es basen en planificar minirutes d’empresa, com a resposta a rutes 

convencionals que han deixat de tenir l’ocupació necessària per oferir aquest servei i ja no 

operen. 

Per fer efectius aquests dos serveis cal tenir cura del cost econòmic i la garantia d’una 

ocupació que justifiqui aquest cost. Una de les vies per trobar la seva sostenibilitat és 
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compartir els serveis i les despeses entre diverses empreses ubicades al mateix 

PAE, tasca que no és fàcil. Un exemple d’aquestes mesures és la xarxa d’autobusos de 

l’empresa SEAT, així com la de Boehringer. 

Alhora per reduir el nombre de vehicles a la carretera, en els PDE s’impulsa la promoció 

del cotxe compartit o carpooling, que cerca l’ocupació màxima en els turismes de cinc 

places.  

Foment de la mobilitat activa 

Aquest tipus d’actuacions són factibles sobretot si els habitatges de les persones 

treballadores no estan gaire lluny de l’empresa (al voltant dels 2 quilòmetres).  

Algunes mesures específiques tracten sobre la facilitació d’aparcament segur de bicicletes 

i protegit de les inclemències meteorològiques, el reforç de les vies ciclistes entorn del 

centre de treball i/o la disponibilitat de serveis suplementaris a les persones que facin ús 

de la bicicleta per fer més atractiu el seu ús. Les mesures proposades en els PDE són 

diverses: publicació d’un mapa amb els millors itineraris, descomptes en tallers de 

reparació, posar a disposició vestidors i eines per fer trajectes acompanyats, lloguer o 

oferir bicicletes a les persones treballadores, etc. 

Bons exemples d’aquest tipus de mesures per canviar l’elecció modal en l’àmbit de 

Catalunya són: l’empresa Liberty, la cessió temporal de bicis de l’AMB, i el BiciFeina. I, en 

l’àmbit europeu i internacional: els supermercats Colruyt (Bèlgica).  

Gestió dels desplaçaments professionals i ús energèticament racional de l’automòbil 

Els PDE fan diverses propostes per millorar els desplaçaments professionals i fomentar 

un bon ús energètic. substituir i/o renovar els vehicles corporatius per d’altres més 

eficients com els elèctrics i instal·lar punts de recàrrega. (Exemples: el pla estratègic 

d’Endesa, amb iniciatives com el taxi ECO compartit i el servei de cotxe elèctric 

multiusuari (e-sharing), però també la moto elèctrica d’Acciona.) 

Gestió del temps de treball amb teletreball, videoconferències i horaris flexibles 

d’entrada i sortida sempre que sigui possible 
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L’Informe també assenyala els incentius econòmics (p. 260) com a forma de facilitar el 

canvi de mobilitat. Dins d’aquests, pel que fa als PDE hi ha la possibilitat que les 

empreses pactin desgravacions a l‘impost d’activitats econòmiques amb els ens locals.  

Així mateix, l’Informe dedica un apartat a casos de bones pràctiques públiques i 

privades (p. 203). 

Informe 

 

 

 

 

 

 

 

https://ctesc.gencat.cat/
mailto:ctesc@gencat.cat
https://www.facebook.com/ctescat
https://twitter.com/ctesc
https://www.flickr.com/photos/ctesc/
https://www.youtube.com/channel/UCEQcu3Q_-ChE9WmVl1AjdnA
https://www.linkedin.com/company/consell-de-treball-econ-mic-i-social-de-catalunya/
https://www.instagram.com/ctesc_cat/
https://bit.ly/3Jf4zSR

	El CTESC vol incloure la gestió de la mobilitat ocupacional a la negociació col lectiva

