
 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 1 

  



Per una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible. Resum executiu. Consideraci-
ons i recomanacions 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 2 

 

Col·lecció Estudis i Informes. Número 65 

PER UNA MOBILITAT OCUPACIONAL 
MÉS INTEL·LIGENT I SOSTENIBLE 

INFORME 
aprovat pel Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social en la 

sessió extraordinària del dia 27 de febrer del 2023. 

  

  



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 3 

 

 

Ponent 

Moisés Bonal, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) 

 
Director 

Xavier Riudor 

Coordinadora 
 

Eva Miñarro 
 

Autors 
 

Eva Mas 
Eva Miñarrro 
Marta Olivella 
Xavier Riudor 
Matias Vives 

 
Membres del grup de treball 

 
Moisés Bonal, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) 

Víctor Climent, Expert 
Daniel Garcia, Unió General de Treballadores i Treballadors de Catalunya (UGT) 

Salvador Guillermo, Foment del Treball Nacional 
José Manuel Jurado, Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) 

 

 

 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 

Barcelona, 2023 



Per una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible. Resum executiu. Consideraci-
ons i recomanacions 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 4 

 

 

© Generalitat de Catalunya 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
Diputació, 284 
08009 Barcelona 
Tel. 93 270 17 80 
Adreça Internet:  ctesc.gencat.cat 
A/e:  ctesc@gencat.cat 

ISBN: 978-84-19326-96-6 (Obra completa) 

Imatges: lonely” / llicència de domini públic (CC0 1.0) 
 

Barcelona, febrer 2023 

Aquest document compleix les pautes d’accessibilitat WCAG (Web Content Accessibility  

Guidelines) 2.1. 

  

 
Els continguts d’aquesta obra estan subjectes a una llicència     
Creative Commons del tipus reconeixement d’autoria, usos no 
comercials i sense obra derivada. Se’n permet la reproducció, 
distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor o 
autors i l’editor i no es faci un ús comercial de l’obra original ni 
se’n creïn obres derivades. Podeu consultar un resum dels ter-
mes de la llicència a: Llicència Creative Commons 

 

 

https://ctesc.gencat.cat/
mailto:ctesc@gencat.cat


 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 5 

Resum executiu 

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), a iniciativa pròpia, va acor-
dar el 2020 la realització d’un informe sobre la transició cap a un model de mobilitat més 
intel·ligent i sostenible. L'objectiu general del projecte era analitzar les tendències globals 
en aquest àmbit amb la finalitat de situar Catalunya en aquest context, analitzar els reptes 
futurs i contribuir amb consideracions i recomanacions a dissenyar una estratègia innova-
dora i sostenible de mobilitat per a Catalunya. 

Posteriorment, una vegada aprovat l’informe del CTESC Transició cap a una mobilitat més 
intel·ligent i sostenible a Catalunya (CTESC, 2021), s’acorda donar-li continuïtat per tal 
d’analitzar un àmbit més específic i de gran rellevància que relaciona la mobilitat i el marc 
laboral. Així neix el present informe que se centra en la mobilitat ocupacional, més concre-
tament en la mobilitat obligada per raó del treball entesa com els desplaçaments per accedir 
als centres de treball des de les residències de les persones treballadores. 

L’informe s’estructura en nou capítols. El primer dels quals el constitueix aquest resum exe-
cutiu que recull els continguts i alguns dels aspectes destacats sorgits en l’anàlisi de la 
mobilitat ocupacional, seguit del capítol II relatiu a la introducció i la metodologia. 

En els següents capítols, que es descriuen a continuació de forma breu, s’analitzen en detall 
diferents aspectes relacionats amb la mobilitat ocupacional. 
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1. Marc conceptual: mobilitat ocupacional intel·ligent i sostenible 

En el capítol III es desenvolupa l’objecte d’estudi de l’informe, això és, l’impuls d’una mobi-
litat ocupacional més intel·ligent i sostenible, i se’n fa l’anàlisi conceptual. 

En primer lloc s’exposa que la transició cap a una mobilitat ocupacional més intel·ligent i 
sostenible ha de fer compatible el desenvolupament econòmic amb la preservació del medi 
ambient i la lluita contar el canvi climàtic d’una banda, i satisfer les necessitats d’una pobla-
ció obligada a desplaçar-se per motius laborals, de l’altra. 

A continuació es presenten un recull d’aproximacions que caracteritzen la definició d’una 
mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible i d’altres conceptes relacionats amb ella. 

El punt de partida és la definició de mobilitat intel·ligent i sostenible (MMIS) presentada en 
l’informe del CTESC, 2021 on es reconeixia la naturalesa multidisciplinària i transversal del 
concepte de mobilitat intel·ligent i sostenible en general. 

FIGURA 1. Esquema del paradigma de la mobilitat intel·ligent i sostenible 

 
 
Font: elaboració pròpia. 

Una vegada definida la mobilitat ocupacional intel·ligent i sostenible, en el text s’especifi-
quen altres conceptes rellevants com ara la mobilitat ocupacional pendular, el viatger pen-
dular i l’elecció modal. 

El segon apartat del capítol desenvolupa el context  de l’informe i els àmbits de l’equilibri 
ocupacional-residencial i de la mobilitat ocupacional i el temps de treball. 
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El tercer i darrer apartat d’aquest capítol fa una aproximació àmplia al concepte de mobilitat 
intel·ligent i sostenible en general, i d’acord amb el marc conceptual i l’anàlisi elaborada en 
l’informe del CTESC (2021), se’n deriva que: 

1. D’una banda, la mobilitat ha de ser intel·ligent perquè ha de ser sostenible, és a dir, ha 
d’aplicar de manera adequada la millor tecnologia per oferir serveis de mobilitat soste-
nibles i gestionar i compartir un gran flux de dades. 

2. De l’altra, la mobilitat ha d’evolucionar per ser sostenible ambientalment (compatible 
amb  la preservació de la biosfera i el medi ambient), socialment (que cobreixi les ne-
cessitats de la ciutadania i se centri en la persona usuària) i econòmicament (eficaç i 
eficient i que doni suport a l’economia productiva i l’ocupació). 

Altrament, l’anàlisi documental sobre el coneixement actual en l’àmbit de la mobilitat ocu-
pacional emfasitza alguns aspectes d’aquest nou paradigma que es descriuen en l’informe, 
amb el benentès que sempre s’emmarquen en el context laboral. 

En primer lloc, es fa referència a la mobilitat ocupacional intel·ligent i es detallen aspectes 
influents com la digitalització i la tecnologia, la mobilitat com a servei (MaaS) i les dades i la 
gestió de la mobilitat ocupacional. Destaquen  alguns objectius a assolir com ara: organitzar 
el treball d’una manera diferent i minimitzar la necessitat de desplaçar-se; flexibilitzar els 
horaris de treball i augmentar la productivitat en moviment; facilitar la gestió de la mobilitat 
ocupacional i definir el paper del gestor/a de mobilitat; mantenir la connectivitat i la resilièn-
cia en futures crisis; fer que els desplaçaments siguin eficients, segurs, fiables, sense inter-
rupcions i confortables i, en darrer terme, que es pugui accedir a la feina amb diversos 
modes de transport o amb transport públic. 

En segon lloc, s’analitza la mobilitat ocupacional sostenible, entenent que ha de cercar 
l’equilibri entre els tres eixos de la sostenibilitat: l’ambiental, el social i l’econòmic. 

Pel que fa a l’eix mediambiental en l’informe es destaca el paper de la jerarquia modal, la 
resiliència al canvi climàtic, la reducció de la contaminació atmosfèrica i del soroll i l’estalvi 
i l’eficiència energètica. 

Mentre que en l’eix social el text es fa ressò de la importància que tenen les polítiques de 
gestió dels recursos humans per promoure una mobilitat ocupacional més saludable, se-
gura, accessible, equitativa, satisfactòria i personalitzada. Sobre l’equitat es conclou que té 
tres dimensions, la sociodemogràfica, la territorial i la de modes de transport, totes elles 
relacionades. 

Respecte al tercer eix, l’econòmic, l’informe destaca el paper de la competitivitat, la reducció 
de la congestió i els costos. 
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2. Descripció general de la mobilitat obligada per motius laborals 

El capítol IV es divideix en quatre apartats que exposen breument alguns dels aspectes 
més importants que cal considerar en l’anàlisi de la mobilitat ocupacional actual i que convé 
tenir presents en la formulació de possibles propostes per assolir que aquesta sigui més 
intel·ligent i sostenible. 

En concret els apartats desenvolupats són: 1. Els desplaçaments al lloc de treball; 2. La 
COVID-19 i la mobilitat ocupacional; 3. L’accidentalitat en els desplaçaments per motius 
laborals, els accidents in itinere i 4. L’anàlisi de l’accessibilitat als polígons d’activitat eco-
nòmica (PAE). 

El primer dels apartats descriu de forma breu els desplaçaments al lloc de treball en 
funció del mode de desplaçament i de les característiques de la mobilitat ocupacional. La 
necessitat de fixar el focus en la mobilitat ocupacional per fer-la més intel·ligent i sostenible 
ja es fa evident en les primeres línies d’aquest apartat on s’assenyala que, quantitativament, 
els desplaçaments d’anada i tornada de la feina representen al voltant d’un terç dels des-
plaçaments diaris. Alhora s’afegeix que solen fer-se en modes motoritzats (sobretot vehicle 
privat) en una proporció més elevada que els desplaçaments per altres motius. 

A més, l’estudi realitzat posa de manifest alguns aspectes destacables com ara que aquest 
ús dels modes motoritzats és especialment rellevant en els desplaçaments de distàncies 
més llargues. Per a aquells centres de treball situats fora del municipi de residència l’ús del 
vehicle privat és més intens, en tant que solen requerir un temps de desplaçament més 
elevat (sobretot si es fan en transport públic). Però, per contra, en entorns poblats i densos, 
la quota del vehicle privat és més baixa, com també ho és en entorns de renda baixa, on es 
fa més ús del transport públic. El fet que el lloc de treball es trobi dins del continu urbà també 
incrementa l’ús de modes actius i del transport públic. Per acabar, es destaca que la dispo-
nibilitat d’una plaça d’aparcament a destí fa créixer l’ús del vehicle privat. 

Atenent les característiques sociodemogràfiques, en l’anàlisi es constata que els homes es 
desplacen més per motius laborals i fan més ús del vehicle privat. 

Altrament, a partir de les dades que proporciona el Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana s’estudien les característiques de la mobilitat ocupacional com ara la distri-
bució horària dels desplaçaments, la distància mitjana i el grau d’autocontenció o autosufi-
ciència. 

Els resultats de l’anàlisi exposats al text mostren que, en relació amb el moment en el qual 
es realitzen els desplaçaments d’anada al lloc de treball, l’hora punta de la mobilitat ocupa-
cional té lloc entre les 7 h i les 8 h del matí, sobretot en dies feiners, i en aquestes franges 
horàries solen ser trajectes més llargs que la mitjana (amb un percentatge més alt de des-
plaçaments de 10 a 50 quilòmetres). El segon pic amb més afluència de desplaçaments es 
dona a les 14 h. 

Pel que fa a l’autosuficiència, que mesura el percentatge de desplaçaments amb destí i 
origen en una mateixa zona, l’informe es fa ressò de les diferències territorials, en tant que 
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s’aprecia un grau elevat i en les capitals de comarca, mentre que és menor en les zones de 
l’entorn d’aquestes. 

El segon apartat del capítol IV se centra en l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 i la 
mobilitat ocupacional. Tot i que alguns aspectes ja es van tractar a l’informe La transició 
cap a una mobilitat més intel·ligent i sostenible (ERTO, teletreball, etc.), en el text s’actua-
litzen alguns d’aquells resultats, per bé que, alhora, s’acota l’anàlisi als desplaçaments per 
motius de treball. Tanmateix, el nou focus d’atenció fixat en la mobilitat ocupacional fa que 
s’ampliï l’estudi amb algunes variables no considerades en l’anterior informe, atès el seu 
objectiu més generalista. 

Primerament, l’anàlisi fa un breu repàs de l’evolució de la mobilitat partint de les dades de 
Google Mobility. En ella es constata que des de l’inici de la pandèmia, la mobilitat ocupaci-
onal s’ha reduït més que els desplaçaments per altres motius, en bona part per l’ús del 
teletreball. 

A més, aquesta font de dades permet diferenciar els desplaçaments al lloc de treball en 
funció del dia de la setmana, de tal forma que s’observa que el descens ha estat més intens 
en dies entre setmana que els caps de setmana. Aquest fet, segons s’argumenta en el text 
de l’informe com una de les possibles causes, probablement s’explica per les característi-
ques dels llocs de treball que concentren l’activitat els caps de setmana (hostaleria, cultura, 
etc.), menys susceptibles de fer ús del teletreball. Així mateix, les dades mostren que la 
reducció de la mobilitat ocupacional arran de la pandèmia i el teletreball també ha estat més 
intensa en hores punta (de 7 h a 9 h del matí). Òbviament, la reducció de la mobilitat ocu-
pacional també és més intensa durant els períodes de vacances. 

També en aquest apartat es fa referència a la variació de la distància recorreguda en els 
desplaçaments a la feina assenyalant que fins a principis de 2021 aquesta semblava haver-
se reduït, sobretot pel descens de desplaçaments de més de 50 quilòmetres. Això podria 
indicar que la població que teletreballa és la que solia fer desplaçaments a la feina més 
llargs de mitjana. 

Des d’un punt de vista territorial, la mobilitat s’hauria reduït més entorn de l’àrea metropoli-
tana de Barcelona i menys a l’interior del país, tot i que les diferències no són molt desta-
cades, així com tampoc semblen observar-se diferències significatives en la variació de la 
distància recorreguda. 

Pel que fa a l’elecció modal, l’informe posa de manifest que la pandèmia ha suposat un 
descens més destacat dels desplaçaments en transport col·lectiu que en modes viaris par-
ticulars (cotxe i moto). Així mateix, destaca l’augment dels desplaçaments en bicicleta o 
patinet (sobretot els caps de setmana, en un context més relacionat amb l’oci que amb 
desplaçaments per motius laborals). 

El tercer apartat del capítol IV analitza l’accidentalitat en els desplaçaments per motius 
laborals, centrant-se en els accidents de treball in itinere, ja que un altre dels elements 
a tenir en compte en la mobilitat ocupacional és el relatiu a la sinistralitat en els trajectes. 
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En primer lloc, en el text es fa una referència als trets característics inclosos en aquesta 
tipologia d’accidentalitat laboral. Així, es parteix del concepte d’accident de treball (AT) in 
itinere que, d’acord amb el contingut de la Llei general de la Seguretat Social (art. 156.2.a), 
és el que pateix una persona en el trajecte entre el treball o el lloc on exerceix les seves 
funcions i el seu lloc de residència. Alhora s’assenyala que el reconeixement com a AT in 
itinere no és automàtic, ja que normativament cal que es compleixin determinats requisits, 
com ara el cronològic (en horari proper a l’entrada o sortida del treball), l’espacial (en el 
camí habitual i normal sense alteracions de recorregut), de transport (fent ús del transport 
adequat i habitual) i el teleològic (la finalitat del trajecte està determinada pel treball). 

En aquest marc es fa esment que els riscos en la mobilitat ocupacional estan influïts per 
múltiples variables que sovint s’interrelacionen. Per tant, la corresponsabilitat preventiva 
d’aquest tipus d’accidents se sustenta en tres eixos: les persones treballadores, les empre-
ses i organitzacions empresarials i sindicals i l’Administració pública i organismes públics. 

Tot seguit l’informe fa una anàlisi quantitativa dels AT in tinere a partir dels registres de les 
comunicacions i notificacions de persones treballadores accidentades publicades per l’Ob-
servatori del Treball i Model Productiu del Departament d’Empresa i Treball i per l’ICCSL. 
Les dades dels registres dels AT in itinere mostren que aquest tipus d’accidentalitat és me-
nor que la que es produeix durant la jornada (causi o no baixa laboral). 

A part de la comparativa amb els AT en jornada laboral amb baixa, es fa un breu repàs 
sobre la sinistralitat in itinere segons la gravetat, segons algunes variables sociodemogràfi-
ques i segons les característiques dels AT. Segons aquesta anàlisi s’exposa que la major 
part dels AT in itinere tenen caràcter lleu, malgrat que el pes relatiu dels sinistres greus i 
mortals in itinere sobre l’accidentalitat laboral és més acusat. 

Pel que fa a les característiques d’aquests accidents es destaca que la distribució entre els 
dos sexes es presenta equilibrada, que la meitat dels accidents es deuen a xocs, cops o 
col·lisions, contra un objecte en moviment (si bé entre els lleus també es freqüent el sobre-
esforç físic o mental), que en un terç d’ells la part lesionada són les extremitats inferiors  i 
que la meitat d’ells són dislocacions, esquinços i torçades. També s’assenyala que els di-
lluns són els dies de la setmana en els quals es produeixen més accidents. Pel que fa a 
l’accidentalitat mortal, a més dels dilluns, els divendres també són dies molt crítics. 

Alhora, atesa la seva rellevància, aquest apartat dedica una atenció especial als AT in iti-
nere de trànsit ja que concentren més de la meitat dels accidents en els trajectes d’anada i 
tornada del treball (56% del total el 2021 i 60% el 2019). Els AT in itinere de trànsit són més 
freqüents entre els homes. 

El quart i darrer apartat d’aquest capítol fa una anàlisi de l’accessibilitat als polígons 
d’activitat econòmica (PAE), ja que concentren una part important de la mobilitat per mo-
tius de treball. 

Es parteix de la idea que els PAE es troben fora dels nuclis urbans, amb una bona acces-
sibilitat per carretera, però dolenta pel que fa al transport públic o modes de mobilitat activa. 
I, basant-se en aquesta premissa, en l’apartat es fa una anàlisi d’aquesta accessibilitat per 
tal de poder contrastar aquests arguments inicials. 
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En ella es constata que gairebé la meitat dels PAE té una parada d’algun transport col·lectiu, 
on destaquen sobretot les parades d’autobús. Val a dir que, com s’exposa en l’informe, el 
fet de disposar de parada no garanteix la prestació de serveis de transport col·lectiu i en 
molts casos aquesta prestació pot ser molt deficient (amb poca freqüència de pas, en ho-
raris que no coincideixen amb els d’entrada/sortida als llocs de treball, etc.). Per aquest 
motiu, en el text s’assenyala que caldria analitzar el nombre de freqüències de pas de cada 
parada/polígon, un exercici que no s’ha dut a terme en aquest informe. 

Quant a l’accessibilitat en modes de mobilitat activa es constata que la majoria dels polígons 
d’activitat econòmica se situen a la vora de nuclis de població, en distàncies que es poden 
fer a peu: el 38,7% té un municipi a un quilòmetre o menys i el 83,4% en té un a dos quilò-
metres o menys. En aquest context es destaca que una part important dels PAE i els muni-
cipis tenen un carril bici a la vora, amb distàncies entre ells que es podrien fer fàcilment en 
bicicleta o ginys de mobilitat personal. Així, un 23,3% dels municipis de Catalunya i el 48,1% 
dels PAE tenen un carril bici a menys d’un quilòmetre de distància. Amb distàncies de 1.500 
metres entre el municipi i el PAE amb carril bici a menys d’un quilòmetre, el desplaçament 
seria factible en un 17,2% dels municipis i un 30,3% dels PAE. 

Altrament, atès que no hi ha una base de dades que reculli el nombre de persones treba-
lladores distingint municipis on resideixen i els PAE en els quals treballen que permeti cons-
truir una matriu de mobilitat ocupacional als PAE, en aquest apartat s’ha intentat construir 
aquesta matriu. 

Segons aquesta aproximació, el nombre de persones que poden desplaçar-se a treballar 
als PAE a peu des del municipi de residència s’estima que és limitat (un màxim del 6,9% 
dels afiliats a la indústria en distàncies de 2 quilòmetres entre el municipi i el PAE). En 
bicicleta, i amb àrees d’influència d’un quilòmetre al voltant del carril bici, s’estima que vora 
un 13,2% dels desplaçaments als PAE es podrien fer íntegrament en modes no motoritzats, 
en distàncies de 5 quilòmetres o inferiors en línia recta entre el municipi i el PAE. 
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3. Instruments i eines per gestionar la mobilitat ocupacional 

El capítol V s’estructura en tres apartats on s’enumeren un conjunt d’estratègies, d’iniciati-
ves i d’actuacions impulsades, sigui mitjançant la legislació o per les administracions públi-
ques o per les organitzacions privades, per tal de gestionar la mobilitat ocupacional i fer-la 
més intel·ligent i sostenible. A més, en el darrer apartat es fa un breu repàs de la gestió de 
la mobilitat a Catalunya, amb especial atenció al desenvolupament i al contingut dels plans 
de desplaçament d’empresa. 

Així, en el primer dels apartats s’analitzen les estratègies impulsades per gestionar la 
mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible, tenint en compte que el marc jurídic 
està determinat i condicionat per la legislació i les polítiques dirigides a desenvolupar la 
mobilitat més intel·ligent i sostenible de caire general. Sota aquesta premissa en el text es 
descriuen les estratègies impulsades en l’àmbit internacional i comunitari, a Espanya, a 
Catalunya i, en darrer terme, es destaquen algunes de les desenvolupades en l’àmbit mu-
nicipal. En totes elles es procura fer atenció en aquells aspectes que més incideixen la 
mobilitat ocupacional. 

En l’àmbit internacional es destaca el paper desenvolupat per l’Agenda 2030 sobre el 
Desenvolupament sostenible (2015) que en el seu objectiu 11 refereix a la necessitat de 
ciutats sostenibles, incloent-hi entre les actuacions proporcionar accés a sistemes de trans-
port segurs, assequibles i sostenibles per a tothom, fet aquest que té una repercussió di-
recta en la mobilitat ocupacional. El repàs de les actuacions comunitàries parteix del Llibre 
verd cap a una nova cultura de la mobilitat urbana (2007) i del Pla d’acció europeu per a la 
mobilitat urbana (2009), que donen pas a estratègies més recents com el Pacte Verd Euro-
peu (2019); l’Estratègia de mobilitat sostenible i intel·ligent: encaminar el transport europeu 
de cara el futur (2020); la dotació econòmica prevista en el Pla de recuperació per Europa, 
NextGenerationEU (2021); el Pla director paneuropeu per a la promoció de la bicicleta 
(2021) i les quatre propostes de la Comissió per modernitzar el transport de la UE (2021), 
entre d’altres. 

En l’àmbit estatal es ressalta el paper de la Llei d’economia sostenible (2011), així com de 
l’Estratègia espanyola de seguretat viària 2011-2020. En relació amb les actuacions més 
recents es destaca el paper de l’Estratègia de transició justa (2020) que forma part del Marc 
estratègic d’energia i clima (2019); l’Estratègia estatal per la bicicleta 2020-2025 coordinada 
per la Direcció General de Trànsit (DGT); l’Estratègia espanyola de mobilitat sostenible 
(EEMS); Pla nacional integrat d’energia i clima 2021-2030 (PNIEC); la Llei de 7/2021 de 
canvi climàtic i transició energètica i l’Estratègia de la mobilitat segura, sostenible i connec-
tada 2020 (EMSSC) aprovades ambdues el 2021; el Reial decret 61/2022 sobre gestió de 
la seguretat de les infraestructures viàries en la Xarxa de carreteres de l’Estat i l’Avantpro-
jecte de llei de mobilitat sostenible i finançament del transport presentat l’1 de març del 2022 
al Consell de ministres i tramés a les Corts Generals el desembre de 2022 per a la seva 
aprovació al llarg del 2023. 

En l’àmbit català el referent normatiu en matèria de mobilitat és la Llei 9/2003, de la mobilitat. 
En ella s’estableixen els principis i objectius orientadors de la gestió de la mobilitat de les 
persones i del transport de mercaderies que regiran la normativa posterior. A més, es des-
criu breument el paper que desenvolupen altres normes o actuacions com les Directrius 
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nacionals de mobilitat (2006); l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya: 
2026. Cat (2010); el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de 
protecció especial de l’ambient atmosfèric (PMQA) (2014), la Llei 16/2017 de canvi climàtic; 
l’Estratègia catalana de la bicicleta (2019); el Pacte nacional per a la mobilitat sostenible i 
segura 2021-2030 (2021); el Pla de seguretat viària 2021-2023 i l’Acord per a la millora de 
la qualitat de l’aire a Catalunya (2022). 

En l’àmbit municipal l’informe es fa ressò de la importància que té l’activitat de molts ajun-
taments que han promogut mesures per fomentar la mobilitat intel·ligent i sostenible. Aques-
tes mesures s’estenen entre les orientades a la mobilitat activa, les dirigides a assolir una 
millora de la qualitat de l’aire amb les ZBE o les actuacions específicament adreçades a 
una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible. Entre els exemples d’aquestes pràc-
tiques i actuacions es fa referència al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, 
horitzó 2020 i l’Estratègia de la bicicleta per Barcelona (2015); el Pacte per a la mobilitat 
laboral a Barcelona, signat pels agents socials i l’Ajuntament de Barcelona, i el Pacte per a 
la mobilitat sostenible del Maresme ambdós del 2020 i ja el 2021 es destaca el Pla d’actu-
ació per al 2022 de l’Associació de municipis per a la mobilitat i el transport urbà (AMTU). 

El segon apartat d’aquest capítol se centra en els incentius econòmics i les actuacions 
en favor d’una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible, sovint derivades de 
les estratègies, plans i programes recollits en el punt anterior, si bé en ocasions són de caire 
privat i liderades per empreses i/o organitzacions creades ad hoc. 

Els incentius i les actuacions generalment s’orienten a minorar el cost real del transport, a 
fomentar el transport col·lectiu, a implementar infraestructures que afavoreixen els vehicles 
elèctrics i/o a facilitar l’ús de la mobilitat personal (bicicletes, patinets, etc.). També desta-
quen els beneficis fiscals per als centres de treball que planifiquen la mobilitat sostenible, 
com ara la reducció d’algunes de les quotes a la Seguretat Social, i les subvencions per 
implementar les mesures de mobilitat sostenible als centres de treball. Pel que fa al seu 
efecte sobre les persones treballadores cal tenir present que sovint aquests incentius be-
neficien totes les persones independentment del seu nivell de renda o de la possible desi-
gualtat en l’accés als diferents modes de transport en funció del territori de residència o de 
l’oferta competitiva de transport existent en aquell territori. 

En aquest apartat es fa un breu repàs de les ajudes, subvencions i desgravacions fiscals 
recents que destaquen per la seva rellevància, agrupades en funció de l’objectiu o objectius 
als quals s’adrecen, d’acord amb l’estructura que s’observa en la figura següent. 
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FIGURA 2. Incentius i actuacions per a una mobilitat ocupacional intel·ligent i sostenible se-
gons els objectius fixats 

 

Font: elaboració pròpia. 

El tercer apartat del capítol aborda la gestió de la mobilitat ocupacional a Catalunya. 
Aquesta és una tasca sens dubte complexa en tant que la gestió es fonamenta en diverses 
normes, plans i programes d’àmbits territorials i competencials diferents, alhora que coexis-
teix amb la normativa sobre els elements específics de la mobilitat (transport terrestre, fer-
roviari, plans d’infraestructures, llei de carreteres, transports de viatgers, etc.), a més dels 
plantejats en matèria mediambiental. 

En concret els instruments de planificació determinats normativament que s’analitzen en 
aquest apartat són: 

▪ les directrius nacionals de mobilitat regulades l’article 4 del Decret 362/2006, de 3 
d’octubre; 

▪ els plans directors de mobilitat (PDM) que desenvolupen territorialment les direc-
trius, amb una especial referència al Pla director de mobilitat del sistema integrat 
de mobilitat metropolitana de Barcelona 2020-2025 (pdM 2020-2025); 

▪ els plans específics de mobilitat (PEM) que tenen per objecte l’aplicació per sec-
tors de les directrius per als diferents mitjans o infraestructures de mobilitat, entre 
els quals es destaca el Pla de transports de viatgers de Catalunya 2020; 

▪ els plans de mobilitat urbana sostenible (PMU), en tant que són els documents 
bàsics per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Ca-
talunya i, per aquest motiu, es destaca el Pla de mobilitat urbana de Barcelona 
2024; 
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▪ els plans de mobilitat als polígons industrials i als centres generadors de mobilitat 
(CGM), atès que són els instruments per planificar les necessitats de desplaça-
ments tant de les persones que hi treballen, de possibles clients/visitants o d’altre 
personal extern que també accedeix (transportistes o proveïdors aliens als cen-
tres de treball ubicats en ells); 

▪ els plans de desplaçaments d’empresa (PDE) com a instruments per adaptar les 
necessitats detectades en l’avaluació individualitzada dels desplaçaments als 
centres de treball per incidir en la mobilitat ocupacional més intel·ligent, sosteni-
ble i segura en cadascun d’ells. Finalment, es fa un repàs d’algunes de les dife-
rents mesures per gestionar la mobilitat ocupacional recollides en els PDE. 
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4. Tendències emergents i escenaris futurs de la mobilitat ocupacio-
nal 

El capítol VI descriu les grans tendències de la mobilitat ocupacional agrupades en tres 
àmbits diferenciats: 1) la disrupció tecnològica en el transport (intel·ligència, digitalització, 
mobilitat com a servei, intermodalitat i electrificació); 2) el nou paradigma de l’organització 
del treball (teletreball, treball flexible i altres), i 3) la gestió de la mobilitat ocupacional (usu-
aris i elecció modal), tal com s’observa a la figura següent: 

FIGURA 3. Tendències en mobilitat ocupacional 
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Font: elaboració pròpia. 
Nota: sistemes de transport intel·ligent (STI). 

Previ a l’anàlisi dels esmentats punts en el capítol es fa una referència a la necessitat de 
tenir en compte el context actual, ja que la mobilitat ocupacional es veu influïda per: 

La transformació de la mobilitat en general, i ocupacional en particular, que té com a objectiu 
reduir les emissions contaminants i els gasos d’efecte d’hivernacle del transport i invertir en 
infraestructures per al vehicle elèctric i els combustibles alternatius. 

L’impacte de la pandèmia de la COVID-19 en la conducta de mobilitat ocupacional. 

L’impacte de la guerra de Rússia sobre Ucraïna en els preus del petroli, així com la possible 
crisi energètica i de subministrament. 

En el primer apartat d’aquest capítol relatiu a la disrupció tecnologia en el transport 
s’analitzen els sistemes de transport intel·ligent (STI) que integren tecnologies d’electrònica 
avançada, comunicacions i sistemes informàtics, com ara la intel·ligència artificial (IA) i la 
Internet de les coses en els vehicles i les infraestructures. Alhora s’assenyala com l’accele-
ració de la transformació digital de la mobilitat, pot contribuir a fer-la més sostenible, ja que 
possibilitaria generar, intercanviar i compartir informacions entre gestors, operadors i per-
sones usuàries. 
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En aquesta línia, l’impuls generat per la tecnologia i la digitalització afavoreixen el nou pa-
radigma de la mobilitat com a servei (MaaS), concebuda com una eina reorganitzadora del 
transport per fer-lo més sostenible i que ofereix una alternativa al vehicle de propietat pri-
vada. Amb tot, en el text es constata que la presència de la MaaS a Catalunya encara és 
reduïda, tret de plataforma intel·ligent T-mobilitat en l’àmbit el transport públic col·lectiu pú-
blic de l’AMB, encara en una fase força incipient de desplegament. 

Altres elements disruptors considerats en aquest apartat són la mobilitat intermodal i l’elec-
trificació de la mobilitat. 

Quant a la intermodalitat es defineixen els conceptes de transport intermodal i de transport 
multimodal i es fa atenció a què el Pla de recuperació per Europa aposta per canviar la 
mobilitat urbana per impulsar la mobilitat activa (a peu i en bicicleta), les flotes zero emissi-
ons de busos urbans, els punts de recàrrega, els serveis ferroviaris urbans, els aparcaments 
dissuasius o regulats i els carrils bus. 

Aquests reptes conviuen amb l’electrificació de la mobilitat conseqüència de la creixent di-
ficultat per explotar combustibles fòssils, la necessitat de reduir la contaminació, els acords 
internacionals sobre el canvi climàtic i la conjuntura internacional que estan condicionant el 
procés de descarbonització del transport i l’escenari futur de la mobilitat. Així la mobilitat 
futura estarà protagonitzada per vehicles elèctrics, connectats i amb més autonomia. De 
fet, els indicadors d’electrificació de la mobilitat a Catalunya són pitjors que els europeus. 

El segon apartat se centra en el canvi de paradigma en l’organització del treball a con-
seqüència de les tecnologies de la informació i de la comunicació i de l’automatització, que 
augmenten la productivitat i redueixen el temps de treball necessari per produir béns i ser-
veis. L’argument de partida es basa en que l’organització del treball afecta la mobilitat ocu-
pacional perquè influeix en la necessitat de fer desplaçaments pendulars i en la distància i 
la freqüència d’aquests. L’informe es fa ressò de formes d’organització del treball com el 
teletreball i el treball flexible i destaca la importància dels plans de desplaçaments d’em-
presa. 

Finalment, en el tercer i darrer apartat del capítol s‘analitzen els canvis en la gestió de la 
mobilitat ocupacional. D’una banda, es constata que en les àrees urbanes és essencial 
la gestió de la mobilitat ocupacional dels sistemes de transport públic i col·lectiu i, de l’altra, 
en les àrees industrials o residencials amb baixa densitat de població s’observa que no 
sempre es disposa d’una xarxa de transport públic eficient de tal forma que els serveis a 
demanda i la micromobilitat cobreixen les necessitats  de mobilitat. 

Quant a les persones usuàries i l’elecció modal, diversos estudis assenyalen que les per-
sones planifiquen la mobilitat pendular valorant el temps del desplaçament i no tant la dis-
tància del recorregut. Per a distàncies llargues, els serveis de mobilitat ràpids atrauen més 
persones usuàries, mentre que quan són molt curtes (entre 2 i 4 quilòmetres) guanya pes 
la mobilitat activa. Tot i la preeminència del vehicle privat que és el preferit per la majoria 
de la ciutadania, les noves generacions mostren menys interès pel cotxe i més per la bici-
cleta o el patinet. 
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5. Experiències i bones pràctiques 

El capítol VII descriu diverses experiències i bones pràctiques en mobilitat ocupacional per 
tal que puguin ser emulades i contribuir així a fer els desplaçaments per motius laborals 
més intel·ligents i sostenibles. 

Tot i que són pocs els estudis de cas o experiències transformadores publicades, en el 
capítol es recullen alguns exemples agrupats al voltant de cinc àmbits d’innovació: 1. La 
regulació i el pacte; 2. La MaaS i el transport a demanda; 3. Els plans específics de mobilitat 
i els plans de desplaçament d’empresa; 4. Les actuacions per canviar l’elecció modal i fer-
la més sostenible i 5. La seguretat en la mobilitat ocupacional. Un esquema dels àmbits 
d’innovació utilitzats per a l’exposició de les experiències i bones pràctiques es pot observar 
en la figura següent. 

FIGURA 4. Àmbits d’innovació de les experiències en mobilitat ocupacional 
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Font: elaboració pròpia. 

A més, per desenvolupar aquest capítol de bones pràctiques s’ha escollit, com a mínim, 
una experiència de cadascun dels àmbits d’innovació, però també s’han compendiat set 
bones pràctiques en forma de fitxa. Aquestes fitxes abasten tots els àmbits, tret del de la 
seguretat en la mobilitat ocupacional. 

Les experiències recollides en les set fitxes que es presenten en aquest informe són: 1. 
Gesmopoli, gestió integral de la mobilitat en polígons industrials; 2. BusUp; 3. Navantia; 4. 
Les comes Bus o El Meu Bus (bus4.me) de Masats Transport Generals i el Grup TG DX; 5. 
Supermercats Colruyt (Bèlgica) i 6. Grup ULMA. 

Pel que fa als aspectes analitzats en les fitxes, en primer lloc, destacar que s’ha fet un recull 
de les mesures que s’han implementat en elles i que es poden agrupar en tres grans blocs: 
les de gestió de la mobilitat, les tecnològiques i les d’organització del treball. 
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Entre les actuacions orientades a gestionar la mobilitat s’observen per exemple: l’organit-
zació i la planificació personalitzada; la formació; la informació i la comunicació; la gestió de 
l’accés no motoritzat i motoritzat; i el servei de mobilitat ocupacional d’última milla. Així com, 
l’optimització de rutes i parades; l’adequació dels horaris; i la regulació o eliminació de 
l’aparcament, entre d’altres. 

De les mesures tecnològiques implementades destaquen: el desenvolupament de webs i 
apps; l’ús de  dades massives (big data); el programari intel·ligent, les plataformes TIC, el 
servei integrat i la intermodalitat (MaaS). Mentre que les actuacions adreçades a l’organit-
zació del treball detectades han estat el teletreball, les reunions telemàtiques o videoconfe-
rències, el treball fora de l’oficina i el canvi en la localització del lloc de treball, el treball en 
moviment, així com l’horari flexible i la jornada continuada. 

En l’anàlisi de les fitxes també es fa referència als diferents tipus de modes de transport, 
les infraestructures (telecomunicacions, elèctriques, viàries, verdes i instal·lacions i ser-
veis), els incentius i l’avaluació. 

Entre aquests incentius destaquen els de caire econòmic com ara les bonificacions fiscals, 
l’estalvi en el cost o en el preu, la retribució flexible, els ajuts econòmics per adquirir bicicle-
tes, tiquets-benzina per a vehicles compartits i pel que fa al vehicle elèctric (moto o cotxe) 
bons gratuïts per l’ús o descomptes en €/minut. A més, hi ha altres incentius aplicats en els 
bitllets i títols de transport (gratuïtat, cupons amb bitllets a preu reduït, bonificacions, etc.) i 
en espècie (premis regal o assegurances). 

Finalment, a les actuacions  de les experiències, s’ha fet una recopilació en tres grans grups: 
mediambiental (mitigació de les emissions de GEH, dels contaminants  i del soroll; d’estalvi 
energètic; de reducció del sòl destinat a l’aparcament i de recuperació d’espai útil); social 
(disminució de l’accés motoritzat; estalvi  en el cost de l’energia; reducció de l’accidentalitat; 
participació d’actors socials diversos i percentatge de la plantilla que canvia l’elecció modal 
cap a modes més sostenibles) i econòmica (reducció del trànsit i la congestió, hores de 
treball guanyades; disminució del temps de desplaçament mitjà; metodologia; millora de la 
competitivitat; integració d’espais urbans, industrials i portuaris, etc.). 
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6. Aportacions dels experts: cap a un model de mobilitat ocupacional 
més intel·ligent i sostenible 

El resum de les principals aportacions formulades en les compareixences constitueix el 
capítol VIII on s’analitzen en funció de la temàtica a què fan referència, sense que consti 
cap indicació del nom de la persona compareixent que n’és autora. 

Quant a les compareixences cal esmentar que, tal com s’ha explicat en la metodologia, la 
convocatòria s’adreça a onze persones expertes en la matèria, tant del sector públic com 
del privat, amb diferents perfils professionals. Totes les compareixences parteixen d’un guió 
orientatiu de preguntes, algunes d’elles comunes mentre que d’altres, més específiques, es 
formulen d’acord amb l’expertesa de la persona compareixent. 

L’objectiu que es pretén assolir en l’informe a partir d’aquesta anàlisi qualitativa és comple-
mentar els coneixements adquirits a través de les fonts documentals i les bases estadísti-
ques amb les informacions sobre qüestions i idees, tant teòriques com basades en l’aplica-
ció pràctica, que s’aporten i extreuen de les diferents sessions. 

Les aportacions dels experts s’han classificat en onze blocs temàtics, tal com s’observa en 
la següent figura. 

FIGURA 5. Principals recomanacions aportades per persones expertes en mobilitat 

 
Font: elaboració pròpia. 

Pel que fa a les recomanacions en el capítol es destaca que, a parer d’un elevat nombre de 
persones, ara és un bon moment per un Pacte nacional per a la mobilitat ocupacional. Altres 
aportacions versen sobre la voluntat de reduir la mobilitat ocupacional i, amb aquesta fina-
litat, s’esmenten algunes mesures com la realització de videoconferències, el teletreball i/o 
la flexibilitat horària. 
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D’altra banda, en el text també es recullen propostes orientades a desincentivar l’ús del 
vehicle privat, ja que algunes persones compareixents apunten diverses opcions com in-
crementar l’ús del vehicle compartit, endurir l’accés a les ciutats o reduir els aparcaments 
propers als centres de treball o fomentar l’ús de “premis”, entre d’altres. 

I, amb l’objectiu de fer la mobilitat ocupacional més sostenible, s’exposa que en les compa-
reixences sorgeixen algunes idees per fomentar altres modes de transport basades en la 
mobilitat activa, en el transport a demanda i en el transport col·lectiu (sobretot el públic). 
Mentre que per fer-la més intel·ligent es recullen diverses aportacions sobre els serveis 
MaaS. I, en darrer terme, per fer-la més segura s’enumeren algunes actuacions orientades 
a reduir els accidents de treball in itinere. 

Tal com es ressaltava en el capítol IV en les compareixences també s’aprecia que els plans 
de desplaçament d’empresa constitueixen un altre dels aspectes de la mobilitat ocupacional 
que pren importància. Així el text es fa ressò de les aportacions de les compareixences 
relatives a l’increment i/o la millora de l’aplicació efectiva dels plans de desplaçament d’em-
presa i sobre les nombroses propostes al respecte. Entre elles es destaquen algunes com 
establir l’obligatorietat de tenir un PDE, la regulació del règim sancionador (si escau), esta-
blir ajuts econòmics o fer difusió dels ja existents i millorar la transparència i la publicitat de 
les empreses amb PDE i de les mesures en ells recollides. 

Alhora en les diferents sessions també es debat sobre el paper que han de tenir els sectors 
públic i privat en la mobilitat ocupacional i s’enuncien diverses recomanacions centrades 
primer en el sector públic, segon en el del privat i, en tercer lloc, en els àmbits on poden 
col·laborar ambdós. Altres propostes recomanen garantir la disponibilitat d’informació i de 
dades sobre la mobilitat ocupacional o assenyalen la necessitat d’impulsar una campanya 
de comunicació, sensibilització i implicació de la societat en el canvi que es defensa per 
assolir una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible. 

Finalment, tanca aquest capítol un apartat amb un seguit de recomanacions que no encai-
xen de forma clara en els apartats anteriors o bé que podrien repetir-se en més d’un. 
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7. Consideracions i recomanacions per a una mobilitat ocupacional 
més intel·ligent i sostenible 

En darrer terme, en el capítol IX, el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya 
(CTESC) analitza i proposa un conjunt de recomanacions en el marc de la mobilitat ocupa-
cional més intel·ligent i sostenible. 

En aquesta matèria cal tenir present que, com és habitual en els informes d’aquest orga-
nisme, que alguns de les recomanacions poden requerir d’un marc competencial superior 
al que disposa la Generalitat de Catalunya. Tot i això, el CTESC valora la capacitat del Go-
vern per negociar i/o consensuar amb les altres administracions la possibilitat d’implemen-
tar-les o bé directament o bé incorporant l’esperit d’aquestes. 
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Consideracions i recomanacions 

1. Què s’entén per mobilitat ocupacional intel·ligent i sostenible 

Aprofitant la definició que s’apuntava a l’informe del CTESC (2021) sobre mobilitat, entenem 
que una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible és aquella que fa servir la tecno-
logia, els serveis i les dades, és a dir, la intel·ligència, per assolir la sostenibilitat ambiental, 
social i econòmica. 

En aquest cas, a partir de la definició del Termcat (2022), entenem per mobilitat ocupacio-
nal, la mobilitat obligada per motius laborals, o dit d’altra manera, el conjunt de desplaça-
ments que es porten a terme d’una manera repetida entre el lloc de residència i el lloc on 
es desenvolupa l’activitat laboral, tant si tots dos llocs pertanyen a la mateixa població com 
si pertanyen a poblacions diferents. 

A continuació analitzarem la importància dels adjectius “intel·ligent” i “sostenible” en relació 
amb la mobilitat ocupacional i farem un repàs de les principals tendències que poden im-
pactar en el seu desenvolupament. 

1.1. La mobilitat ocupacional intel·ligent 

La digitalització i la innovació tecnològica poden facilitar un canvi modal més sostenible 
gràcies a la intel·ligència artificial, l’aprenentatge automàtic, la internet de les coses (vehicle 
connectat, autònom i ciutats intel·ligents), les dades massives, el núvol, la connectivitat (5G) 
i la ciberseguretat (CTESC, 2021). 

A més, la tecnologia, concretament les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), 
facilita l’opció del teletreball. En definitiva, permet suprimir o reduir els desplaçaments entre 
el lloc de residència i l’activitat per fer la mobilitat ocupacional més sostenible. 

1.2. La mobilitat ocupacional sostenible 

La mobilitat ocupacional sostenible pretén cercar l’equilibri entre els tres eixos de la soste-
nibilitat: l’ambiental, el social i l’econòmic; i aquesta és la dificultat, equilibrar el desenvolu-
pament econòmic amb la protecció mediambiental i de la salut, i distribuir el benestar equi-
tativament (CTESC, 2021). Analitzem, un a un, aquests tres eixos. 

Eix mediambiental 

L’objectiu de l’eix ambiental és reduir les emissions de gasos contaminants i el soroll. Així 
com ser resilient al canvi climàtic i reduir la petjada de carboni corporativa i la mobilitat 
ocupacional futura. 

Tot i que la ubicació de les empreses, els habitatges i l’urbanisme sovint ho dificulta, cal 
afavorir  la mobilitat activa i la micromobilitat (patinets, bicicletes i motocicletes elèctriques...) 
en els desplaçaments curts (2 a 10 km). Així com l’ús del transport col·lectiu i el vehicle 
multiusuari o compartit, en els llargs (més de 10 km). 

https://ctesc.gencat.cat/noticies/20484253.html
https://ctesc.gencat.cat/noticies/20484253.html
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També cal tenir en compte que les incomoditats, la manca de seguretat i les condicions 
climàtiques condicionen la mobilitat activa i el transport col·lectiu per anar a la feina. 

El CTESC recomana: 

1. Continuar treballant per coordinar la mobilitat ocupacional, la planificació urbana i les 
polítiques d’habitatge i ocupació, amb la finalitat de fer un ús mixt del sòl (residencial 
i laboral) que permeti reduir la distància entre el domicili i el treball, el temps de 
desplaçament, i promoure el canvi modal i la mobilitat activa, sempre que s’incorpori 
la infraestructura corresponent.  

2. Millorar la planificació de la mobilitat ocupacional, considerant altres motius de 
desplaçament relacionats amb la vida personal i familiar per reduir la necessitat de 
fer viatges enllaçats.  

3. Dissenyar programes per promoure el canvi modal en els desplaçaments laborals, 
perquè siguin més sostenibles des del punt de vista mediambiental, sempre que la 
demanda ho justifiqui. Per fer-ho caldria, entre altres coses:  

o Invertir a condicionar els accessos per a vianants i suprimir les barreres que 
dificulten la mobilitat activa. Crear rutes per fer els desplaçaments a peu i en 
bicicleta i VMP segurs, i per a persones amb mobilitat reduïda. Així com 
itineraris pedalables fora i dins dels polígons, i entre polígons i els municipis 
veïns, i connectar-los a la xarxa de carrils bici.  

o Naturalitzar les infraestructures sempre que sigui possible amb infraestructura 
verda: rambles, paviments permeables, cobertes vegetals resistents a la 
sequera, etc.  

o Incentivar les persones que utilitzin els mitjans de transport menys 
contaminants.  

4. Debatre de manera seriosa sobre la  prohibició temporal de portar determinats VMP 
al transport públic.  

5. Crear un indicador que mostri l’eficiència energètica de la mobilitat ocupacional i 
serveixi també per avaluar la sostenibilitat mediambiental d’una comarca o municipi.  

6. Desplegar la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric (punts de recàrrega per 
vehicles híbrids endollables i elèctrics), a poder ser amb energies renovables i 
mitjançant plataformes TIC.  

Eix social 

La mobilitat ocupacional saludable es relaciona amb la mobilitat activa i els hàbits d’activitat 
física per millorar la salut física, mental i cognitiva de la població ocupada. És a dir, en 
incentivar estils de vida saludable i augmentar el nivell d’activitat física de les plantilles des 
de les organitzacions. 
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Bons exemples de foment de la mobilitat activa són el projecte GISMO de l’Estat de Salz-
burg (Àustria), la iniciativa BiciFeina de la Generalitat de Catalunya o la cessió temporal de 
bicis que l’AMB fa als centres de treball, comentats a l’informe. 

Aquest eix, també inclou el concepte de seguretat laboral viària, per l’impacte que té en la 
productivitat i la salut de les persones treballadores. Així, un dels objectius de la UE 2050 
és que hi hagi zero víctimes mortals per accidents de trànsit i el de reforçar la seguretat 
viària (Comitè Econòmic i Social Europeu, 2021).  

L’accessibilitat i l’equitat també són elements d’aquest eix. L’accessibilitat s’associa a l’equi-
libri ocupacional – residencial, la mobilitat multimodal i la connexió de les zones rurals, entre 
d’altres. Ara bé, millorar l’accessibilitat de la mobilitat ocupacional té més a veure amb el 
temps de desplaçament que amb la distància física (proximitat).  

En canvi, l’equitat en la mobilitat ocupacional ha de perseguir que les persones puguin des-
plaçar-se al lloc de treball en modes de transport sostenibles i que tinguin les mateixes 
oportunitats per fer-ho, independentment del gènere, l’edat, el nivell de formació, l’estatus 
socioeconòmic i el lloc on visquin. Com a dada il·lustrativa de la falta d’equitat, el Pla de 
transports de viatgers de Catalunya 2020 indicava que el transport públic només donava 
servei al 60,2% dels municipis de Catalunya. 

En aquest context cal esmentar que 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 ocupa-
cionals. De fet, hi ha persones que no poden accedir a un centre de treball (polígon indus-
trial) situat en un lloc del territori on no existeix oferta de transport col·lectiu o de mobilitat 
sostenible i depenen del vehicle privat per desplaçar-se. 

Així, el model de mobilitat predominant implica problemes importants d’accessibilitat a molts 
centres de treball: barreres urbanístiques, dificultats en la xarxa de transport públic, neces-
sitat de desplaçar-se amb vehicle particular, etc. Els objectius d’inclusió social i no discrimi-
nació han de formar part de la planificació de la mobilitat ocupacional de manera decidida, 
especialment pel que fa a la dependència del vehicle privat.  

Per últim, un vector a tenir present en l’eix social és la satisfacció i la personalització de la 
mobilitat de les persones treballadores. La insatisfacció per la distància recorreguda, el 
temps esmerçat en el desplaçament o les opcions modals existents poden comportar una 
baixa satisfacció laboral i un motiu clar per canviar de lloc de treball. 

El CTESC recomana: 

7. Impulsar iniciatives i dissenyar programes per millorar les competències de les 
persones per fer servir la bicicleta, els VMP i familiaritzar-se amb el transport públic, 
i així, canviar els hàbits i les rutines apreses. 

Eix econòmic 

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/02_plans_sectorials/mobilitat/pla_transport_viatgers_catalunya_2020/
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/02_plans_sectorials/mobilitat/pla_transport_viatgers_catalunya_2020/
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Afavorir la competitivitat implica reduir la congestió i la dependència energètica de la mobi-
litat ocupacional, a partir de mesures com l’ús d’un transport més eficient, entre altres as-
pectes. Així, un dels objectius de la sostenibilitat econòmica de la mobilitat ocupacional 
hauria de ser reduir la distància dels desplaçaments laborals i els costos dels viatges pen-
dulars. Una altra línia seria l’ús de motors més eficients i vehicles més petits i lleugers. 
D’aquí la importància de renovar les flotes de vehicles corporatius a disposició de la plantilla 
per vehicles menys contaminats o amb combustibles alternatius o elèctrics. 

En aquest context també cal tenir present que les empreses i les persones treballadores 
destinen una quantitat important de recursos a satisfer els costos del model de mobilitat. 
Per exemple, el cotxe particular: combustible, amortització de vehicles, espai d’aparcament, 
temps, etc. Aquest conjunt de recursos es podrien gestionar mitjançant els PDE per afavorir 
el vehicle compartit i ser més eficients des del punt de vista econòmic i ambiental.  

Altrament, es constata que el sistema de mobilitat actual arreplega centenars d’empreses i 
milers de persones treballadores. En moltes ocasions s’ha remarcat el pes del sector de la 
mobilitat privada (concretament de la fabricació de vehicles) en l’economia i l’ocupació ca-
talanes. Per tant, caldria analitzar en profunditat l’aportació a l’economia també de la xarxa 
de transport públic, dels diferents operadors públics i privats, dels serveis destinats als i les 
ciclistes, o del desenvolupament del concepte MaaS (vehicles compartits, plataformes digi-
tals, etc.). 

El CTESC recomana: 

8. Establir les mesures i els incentius de gestió de la mobilitat ocupacional necessaris 
per reduir el trànsit rodat i la congestió entorn de determinats centres d’activitat 
econòmica (polígons industrials, aeroports, hospitals, centres comercials...).  

1.3. Tendències globals amb impacte en la mobilitat ocupacional 

A l’informe s’han analitzat tres grans tendències amb un impacte significatiu en la mobilitat 
ocupacional del present i del futur, endreçades en tres grans apartats: 1) la disrupció tecno-
lògica en el transport; 2) el nou paradigma de l’organització del treball i 3) la gestió de la 
mobilitat ocupacional. 

Pel que fa a la disrupció tecnològica en el transport s’han analitzat diversos elements, 
com els sistemes de transport intel·ligent (STI), la digitalització, la Mobilitat com a Servei 
(MaaS), la intermodalitat o el procés d’electrificació. Els STI integren tecnologies d’electrò-
nica avançada, comunicacions i sistemes informàtics, com ara la intel·ligència artificial (IA) 
i la Internet de les coses en els vehicles i les infraestructures. L’objectiu dels STI és reduir 
el temps de viatge, la congestió, augmentar la capacitat de les vies existents i la seguretat 
dels desplaçaments. 

El cert és que amb l’acceleració de la transformació digital de la mobilitat es pot contribuir 
als canvis en els sistemes i patrons de mobilitat ocupacional i fer-la més sostenible, ja que 
possibilita generar, intercanviar i compartir informacions entre gestors, operadors i persones 
usuàries. 
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En aquesta línia, l’impuls generat per la tecnologia i la digitalització afavoreix el nou para-
digma de la mobilitat com a servei (MaaS), concebuda com una eina reorganitzadora del 
transport per fer-lo més sostenible i que ofereix una alternativa al vehicle privat. Per defini-
ció, la MaaS permet l’accés integrat a diversos serveis de mobilitat (públics i privats) i modes 
de transport (intermodalitat), a través d’un intermediari digital que connecta i unifica diverses 
aplicacions, i que combina la planificació, la reserva, el pagament i l’obtenció d’un bitllet 
multimodal (CTESC, 2021).  

Amb tot, es constata que la presència de la MaaS a Catalunya encara és reduïda, si bé es 
pot destacar la plataforma T-mobilitat en l’àmbit el transport públic col·lectiu de l’AMB, mal-
grat que es troba en una fase força incipient de desplegament. 

El que no hi ha dubte és que la MaaS pot tenir un pes molt important per facilitar la MO-
MIS, mitjançant la seva capacitat de poder reduir l’ús del vehicle privat, ajudar a la transició 
cap a modes de transport més sostenibles i satisfer la demanda de mobilitat ocupacional 
d’última milla, gràcies a la integració de l’oferta de serveis de mobilitat existents. 

És també una evidència que el transport a demanda compartit en la mobilitat ocupacional 
pot tenir un paper rellevant gràcies a la tecnologia i els algoritmes d’intel·ligència artificial 
que vinculen les necessitats de transport, les rutes per satisfer-les i la seva implementació 
en el servei. 

Aquesta oferta de serveis té més probabilitat d’èxit per a persones treballadores d’una ma-
teixa àrea d’activitat econòmica, especialment en zones amb poca densitat de població. En 
l’informe es posa com a exemple l’empresa BusUP, una plataforma tecnològica que ofereix 
un servei de transport col·lectiu corporatiu i compartit que connecta les necessitats de l’em-
presa, del passatge, de les companyies operadores i dels conductors o conductores. 

Si es vol reduir la contaminació, l’electrificació és una tendència imparable, a més d’un àmbit 
especialment impulsat pels fons Next Generation. Tampoc podem deixar de banda el fet 
que els vehicles amb combustibles alternatius, com ara els d’hidrogen, també creixeran. 
Així la mobilitat futura estarà protagonitzada per vehicles elèctrics, connectats i amb més 
autonomia.  

Ara bé, la fotografia actual no resulta especialment positiva en comparació amb Europa. 
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 del primer 
trimestre de l’any 2022). Catalunya, tot i ser 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.  

Com s’ha pogut veure anteriorment, és una obvietat que l’organització del treball té un 
impacte molt important en la mobilitat ocupacional, atès que influeix decididament en la 
tipologia dels desplaçaments pendulars, com és la distància i la freqüència d’aquests. Cal 
ressaltar que la majoria de feines tradicionals requereixen desplaçar-se durant les hores 
punta, la qual cosa augmenta la congestió del trànsit, el consum d’energia i la contaminació 
atmosfèrica.  

https://ctesc.gencat.cat/noticies/20484253.html
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Hi ha diverses mesures que van agafant força per fer que l’organització del treball no sigui 
un element insuperable per aconseguir una MOMIS. Per exemple el teletreball, el treball 
flexible o fer factible la possibilitat de treballar durant el viatge. 

Val a dir que el protagonisme que va tenir el teletreball durant la crisi de la COVID-19 està 
disminuint de manera sensible. Es tracta d’una mesura que en determinats casos, i amb la  
negociació col·lectiva, ha permès reduir els desplaçaments per motius laborals.  

Algunes mesures relacionades amb l’organització del treball que poden contribuir a fer la 
mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible són: 

9. Quan les característiques del sector i del lloc de treball ho permetin, fomentar el 
teletreball, per reduir els desplaçaments diaris vinculats a la feina, facilitar la 
conciliació de la vida professional, familiar i personal i retenir talent jove, tal com 
succeeix a altres països del nostre entorn. 

10. Utilitzar les videoconferències per optimitzar el temps dedicat i eliminar el 
desplaçament associat. 

11. Flexibilitzar els horaris de treball quan sigui possible, especialment l’entrada i sortida 
del centre de treball, per evitar que coincideixin amb les hores punta i distribuir la 
mobilitat al llarg del temps quan hi hagi episodis de contaminació, especialment a les 
zones urbanes densament poblades. Així com impulsar iniciatives per distribuir les 
hores de treball setmanal, les vacances i els permisos d’una manera diferent. 

El darrer eix tendencial en relació amb la MOMIS és la gestió de la mobilitat ocupacional. 
D’una banda, es constata la predisposició a transportar cada cop més persones de manera 
àgil i sostenible a les àrees urbanes i a reduir el cotxe privat als centres de les ciutats, per 
la qual cosa és essencial la gestió de la mobilitat ocupacional dels sistemes de transport 
col·lectiu públic.  

De l’altra, la importància de cobrir les necessitats de mobilitat ocupacional a les àrees de 
baixa densitat de població amb serveis a demanda i micromobilitat. En aquest àmbit destaca 
l’experiència de Les Comes Bus de l’empresa de transports Masats, comentada a l’informe. 

Aquesta gestió de la mobilitat ocupacional haurà de tenir en compte també que els hàbits 
de mobilitat a la UE estan canviant, especialment entre les noves generacions, a causa 
d’una més gran conscienciació vers la contaminació i el canvi climàtic, i d’optar per l'accés 
al servei, en lloc de la propietat, entre d’altres. A més, el col·lectiu jove és el que dona més 
suport social a la mobilitat activa en bicicleta, considera que és un mode de transport ràpid, 
flexible i barat, així com una manera de fer esport i salut. 

Alhora, cal tenir present que els canvis del model de mobilitat requereixen el treball coordi-
nat de les diferents administracions amb competències en la matèria, i que per avançar en 
aquest sentit, també es fa del tot necessari el compromís de les empreses i de la represen-
tació legal de les persones treballadores. 

El CTESC considera que: 
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12. Cal conèixer les preferències modals en els desplaçaments laborals dels diferents 
segments de la població en funció de variables socioeconòmiques, com ara l’edat, el 
gènere, el nivell de renda, etc., i així, prioritzar determinats col·lectius en l’impuls 
d’una elecció modal més sostenible (p. ex. de transport privat a públic), especialment, 
en aquells entorns on hi hagi una alternativa al vehicle privat. 
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2. El punt de partida: la situació de la mobilitat ocupacional a Catalu-
nya 

La mobilitat relacionada amb l’activitat laboral significa una part important dels milions de 
desplaçaments que es realitzen en dia laborable a Catalunya. Tant és així que els despla-
çaments d’anada i tornada de la feina representen al voltant d’un terç dels desplaçaments 
diaris, amb un ús preponderant dels modes motoritzats, sobretot el vehicle privat.  

Igual que en el cas general del model de mobilitat actual, la mobilitat ocupacional requereix 
en molts caos encara de l’ús de l’automòbil particular per arribar als centres de treball. Tan-
mateix, fora dels àmbits metropolitans aquest mode té encara més presència que el cas 
general.  

L’ús de modes motoritzats és especialment rellevant en els desplaçaments de distàncies 
més llargues. En canvi, en entorns poblats i densos, l’ús del vehicle privat és inferior, com 
també ho és en el cas de les persones amb renda baixa. Si el lloc de treball es troba dins 
del continu urbà on es viu, incrementa l’ús de modes actius i del transport públic.  

Un altre factor a tenir en compte és que la disponibilitat d’aparcament (sobretot gratuït) a 
destí és un al·licient per fer créixer l’ús de vehicle privat. En relació amb les característiques 
sociodemogràfiques, es constata que els homes es desplacen més per motius laborals i fan 
més ús del vehicle privat. 

Una altra dada rellevant és que l’hora punta de la mobilitat ocupacional té lloc entre les 7 h 
i les 8 h del matí, sobretot en dies feiners, i en aquestes franges horàries els trajectes solen 
ser més llargs que la mitjana (amb un percentatge més alt de desplaçaments de 10 a 50 
quilòmetres). El segon pic amb més afluència de desplaçaments es dona a les 14 h. 

A l’informe s’ha fet una anàlisi específica de la situació de l’accessibilitat als polígons d’ac-
tivitat econòmica (PAE), atesa la seva importància en la mobilitat per motius de treball. A 
pesar de la limitació de dades existents, es constata que gairebé la meitat dels PAE disposa 
d’una parada de transport col·lectiu, sobretot d’autobús.  

De tota manera cal deixar clar que disposar d’una parada no garanteix la prestació de ser-
veis de transport col·lectiu, i en molts casos aquesta prestació pot resultar deficient (poca 
freqüència d’ús, hores no coincidents amb l’entrada/sortida als llocs de treball, itinerari de 
parades ineficient, etc.). 

En l’anàlisi també es constata que la majoria de PAE no estan allunyats dels nuclis de 
població. De fet, el 83,4% es troben com a molt a dos quilòmetres de distància, la qual cosa 
podria facilitar la mobilitat activa si es disposés d’infraestructures adequades.  

Val a dir que recollir les dades sobre mobilitat ocupacional de les empreses permetria a 
l’Administració conèixer les necessitats de mobilitat ocupacional i gestionar-les. Una bona 
pràctica comentada a l’informe és la de Bèlgica, que recull dades sobre mobilitat ocupacio-
nal mitjançant una enquesta de desplaçaments domicili-treball obligatòria per les empreses 
amb plantilles de trenta o més persones, cada tres anys, la qual cosa permet als responsa-
bles prioritzar les inversions i els ajuts. 
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El CTESC recomana: 

13. Disposar de dades actualitzades i completes sobre mobilitat ocupacional, 
especialment en àmbits no metropolitans on el desconeixement és més profund per 
detectar mancances de transport públic i cobrir-les, amb solucions d’última milla o 
mitjançant operadors privats (bicis, VMP, transport col·lectiu públic o discrecional, 
vehicle autònom, etc.).  

14. Tenir en compte els criteris d’intensitat de la mobilitat ocupacional per millorar la 
connexió entre línies ferroviàries existents i els intercanviadors, especialment al 
Vallès (Ripollet, Montcada, Cerdanyola UAB, Badia del Vallès, Barberà, Sant Cugat, 
Sabadell i Terrassa) i el Camp de Tarragona (Reus, aeroport de Reus, Tarragona, 
Cambrils, Salou i Port Aventura), així com les connexions tren – bus, entre d’altres.  

15. Crear, derivar o millorar les línies d’autobús que donen servei als grans polígons 
d’activitat econòmica o als PAE mancomunats des de les estacions de tren, amb una 
freqüència i horaris adaptades a les necessitats de les persones treballadores, 
establint, si escau, parades noves o modificant la ubicació de les existents i situar-
les a prop de les empreses. 

16. Construir, sempre que hi hagi demanda, una xarxa de carrils bici als PAE que permeti 
fer els desplaçaments a l’interior en modes no motoritzats, i connectar el PAE amb 
l’exterior, especialment amb els municipis colindants. 

La COVID-19 i la mobilitat ocupacional 

A partir de l’inici de la pandèmia fins a les darreres dades disponibles en la redacció d’aquest 
informe, la mobilitat ocupacional ha patit una reducció dels seus desplaçaments, en com-
paració amb la resta de mobilitat, en bona part, gràcies a l’ús del teletreball. Aquesta dava-
llada ha estat més intensa en hores punta (de 7 h a 9 h del matí).  

Aquest descens també va ser més acusat en dies entre setmana que no pas els caps de 
setmana. Aquesta diferència es deu, en gran part, a les característiques dels llocs de treball 
que concentren les activitats el cap de setmana, com l’hostaleria, el sector cultural, etc., les 
quals són menys aptes per prestar-se en règim de teletreball. 

També s’ha observat que fins a principis de 2021, la distància recorreguda en els despla-
çaments s'havia reduït, especialment en els de més de 50 quilòmetres. Aquest fet reflecteix 
que el teletreball va tenir més incidència entre les persones treballadores que solien fer 
desplaçaments a la feina més llargs. 

La pandèmia també va tenir conseqüències en l’elecció modal amb un descens més impor-
tant en el transport col·lectiu que en modes viaris particulars (cotxe i moto). D’altra banda, 
va generar un creixement considerable de desplaçaments en bicicleta o patinet. 

L’accidentalitat en els desplaçaments per motius laborals 
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Per acabar de descriure quin és el punt de partida, ens hem de referir a l’accidentalitat de 
la mobilitat ocupacional, concretament els accidents de treball in itinere. 

Primer de tot cal remarcar que la corresponsabilitat preventiva d’aquest tipus d’accidents se 
sustenta en tres pilars: 1. les mateixes persones treballadores, 2. les empreses i organitza-
cions empresarials i sindicals i 3. l’administració pública i organismes públics. 

Les dades disponibles en el moment de fer l’informe relatives al 2021, mostren que els 
accidents de treball (AT) in itinere representen una accidentalitat menor que la que es pro-
dueix durant la jornada (causi o no baixa laboral). A més, la major part dels AT in itinere 
tenen caràcter lleu. Amb tot, el pes relatiu dels sinistres greus i mortals in itinere respecte 
de l’accidentalitat laboral total és important. 

Entre els trets característics d’aquesta sinistralitat cal destacar que globalment la distribució 
entre els dos sexes es mostra força equilibrada (el 51% són AT in itinere patits per les 
dones), per bé que en augmentar la gravetat es redueix el pes de les dones. En conjunt, el 
dilluns és el dia de la setmana en què es produeixen més accidents. Però, pel que fa a 
l’accidentalitat mortal, a més del dilluns, cal afegir els divendres com a dies crítics, atès que 
aquests dos dies concentren la meitat dels sinistres mortals. 

Mereixen menció apart els AT in itinere de trànsit, atès que 15 dels 16 accidents mortals in 
itinere del 2021 són d’aquesta categoria. De fet, els accidents in itinere de trànsit concentren 
més de la meitat de l’accidentalitat que es produeix en els desplaçaments, independentment 
de la seva gravetat. En aquesta ocasió la proporció de sinistres masculins és més acusada 
(el 66% del total), especialment quan creix la gravetat. Tres de cada quatre AT in itinere de 
trànsit greus o mortals són patits per homes. 

Per acabar, és important destacar que el transport col·lectiu (públic o privat) presenta un 
nivell més gran de seguretat per a les persones usuàries, gràcies a la professionalització 
de la conducció, reduint els riscos de patir un accident laboral.  

El CTESC considera que: 

17. Cal que les estadístiques del Servei Català de Trànsit recullin de forma clara i 
diferenciada si es tracta d'un accident laboral o no, a més de totes les variables 
associades (tipus de transport, franja horària, via on té lloc, etc. ). La manca de 
disponibilitat de dades estadístiques desagregades sobre l'accidentalitat de trànsit 
laboral i de les variables d'encreuament impedeix conèixer bé la sinistralitat in itinere 
i aplicar mesures preventives per reduir-la.  

18. És necessari apostar per un canvi cultural, de la seguretat viària a la mobilitat segura 
i saludable. Així com aplicar mesures que s’han demostrat efectives per reduir la 
sinistralitat, p. ex. apostar pel cotxe connectat, el transport públic i els elements de 
seguretat activa i passiva. 

19. Atès que una part important dels accidents de trànsit tenen a veure amb 
desplaçaments en missió o in itinere, cal dissenyar campanyes públiques adreçades 
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a la seva prevenció i contenció. A més, s’haurien de basar en els acords amb els 
agents socials.  

20. És necessari que les polítiques de prevenció de riscos laborals incorporin de manera 
decidida mesures envers els sinistres que tenen el seu origen en els desplaçaments 
laborals, considerant el canvi cap a modes de transport més segurs (com el transport 
col·lectiu o cotxe compartit).  

21. Cal prestar una atenció especial a les víctimes d’accidents de trànsit que han 
augmentat els darrers anys: vianants, ciclistes, conductors de patinets i de motos, 
mentre que han disminuït les de cotxe (conductors i ocupants) gràcies a la seguretat 
passiva. A més, les dades mostren que la sinistralitat a la carretera s’ha reduït i, en 
canvi, ha augmentat a les àrees urbanes. 

22. S’haurien de  reduir els riscos addicionals que tenen determinats col·lectius 
(persones amb discapacitat) en determinades circunstàncies (nocturnitat). Tenir en 
compte la perspectiva de gènere (dones que treballen de nit) i reduir la percepció de 
por durant l’accés a la parada, l’espera i el trajecte en transport públic. Així com 
explorar solucions d’intel·ligència artifical aplicada als sistemes de seguretat, entre 
d’altres.   



Per una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible. Resum executiu. Consideraci-
ons i recomanacions 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 34 

3. Instruments i eines per gestionar la mobilitat ocupacional 

En aquest apartat pretenem constatar els principals instruments i eines disponibles per fa-
cilitar una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible. En l’informe han estat agrupats 
en tres grans epígrafs: estratègies per impulsar la MOMIS, incentius econòmics i actuacions 
desenvolupades, i per últim, instruments vinculats a la gestió de la mobilitat ocupacional a 
Catalunya, fent especial incidència en els plans de desplaçament d’empresa (PDE). 

3.1. Estratègies  

A l’informe es descriuen les estratègies impulsades en l’àmbit internacional i europeu, a 
Espanya, a Catalunya i també es destaquen algunes experiències en l’àmbit municipal. 
Com a més específiques i d’una data relativament recent val la pena fer esment, en l’àmbit 
europeu i internacional, a l’Estratègia de mobilitat sostenible i intel·ligent: encaminar el 
transport europeu de cara el futur (2020); a la dotació econòmica prevista en el Pla de 
recuperació per Europa, Next Generation EU (2021) i al Pla director paneuropeu per a la 
promoció de la bicicleta (2021). 

En l’àmbit estatal, seguint els criteris anteriors, destacaríem l’Estratègia estatal per la bici-
cleta 2020-2025 coordinada per la Direcció General de Trànsit (DGT); l’Estratègia espa-
nyola de mobilitat sostenible (EEMS 2021); l’Estratègia de la mobilitat segura, sostenible i 
connectada 2030 (EMSSC 2021) i el Projecte de llei de mobilitat sostenible i finançament 
del transport en tràmit parlamentari.  

En relació amb aquest Projecte de llei, es considera que podria significar un important im-
puls dels Plans de Transport en el Treball (PTT), que a Catalunya s’anomenen Plans de 
Desplaçament d’Empresa (PDE), com a eina imprescindible per avançar en la mobilitat sos-
tenible en els trajectes d’anada i tornada a la feina. Una altra mesura prevista en el Projecte 
de llei és que per aquells centres de treball de més de 1.000 persones treballadores situats 
en municipis o àrees metropolitanes de més de 500.000 habitants, les entitats públiques i 
empreses hauran d’incloure mesures que permetin reduir la mobilitat de les persones tre-
balladores en les hores punta i promoure l’ús de modes de transport de baixes o nul·les 
emissions. A més, es fixa l’atenció en els grans centres d’activitat i emplaça el Ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) i el Ministeri de Treball i Economia Social 
(MTES) a definir els criteris per identificar aquells que hagin de disposar de plans de mobi-
litat. 

Pel que fa a l’àmbit català, amb els mateixos paràmetres anteriors, esmentaríem les se-
güents: l’Estratègia catalana de la bicicleta (2019); el Pacte nacional per a la mobilitat sos-
tenible i segura 2021-2030 (2021) i el Pla de seguretat viària 2021-2023 (2021). 

En l’àmbit municipal, l’informe es fa ressò del paper significatiu de molts ajuntaments per 
promoure mesures per fomentar la mobilitat intel·ligent i sostenible. Aquestes mesures s’es-
tenen entre les orientades a la mobilitat activa, les dirigides a assolir una millora de la qua-
litat de l’aire amb les Zones de Baixa Emissió (ZBE) o les actuacions específicament adre-
çades a una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible. Entre els exemples d’aques-
tes pràctiques i actuacions es fa referència al Pacte per a la mobilitat laboral a Barcelona, 
signat pels agents socials i l’Ajuntament de Barcelona, i el Pacte per a la mobilitat sostenible 
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del Maresme ambdós de l’any 2020 i, ja elaborat el 2021, es destaca el Pla d’actuació per 
al 2022 de l’Associació de municipis per a la mobilitat i el transport urbà (AMTU). 

El CTESC recomana: 

23. Cercar el consens per un pacte nacional per la mobilitat ocupacional atès que hi ha 
acord comú entre les persones treballadores, les empreses i l’Administració de la 
necessitat de canvi. Definir un full de ruta amb els objectius a assolir i destinar-hi els 
recursos públics necessaris per aplicar les mesures consensuades. 

24. Continuar impulsant la concertació i l’acord per gestionar la mobilitat ocupacional, és 
a dir, el treball conjunt entre els diversos actors socials implicats (Administració, 
sindicats, organitzacions empresarials i altres), de la mateixa manera que es va fer 
a la bona pràctica Gesmopoli, descrita a l’estudi.  

25. Millorar la coordinació entre els diversos àmbits de l’Administració i les empreses per 
canviar la mobilitat ocupacional i col·laborar, en una mateixa àrea d’activitat 
econòmica, per millorar els dèficits en transport públic, garantir l’accés a peu i en 
bicicleta o en transport col·lectiu, promoure el cotxe compartit, gestionar 
l’aparcament de manera sostenible i facilitar la intermodalitat.   

26. Establir i regular per part de l’Administració les taules i comissions de mobilitat 
ocupacional del territori com a òrgans de diagnòstic, participació, concertació i 
consens. I mantenir-les en el temps.  

27. Establir les funcions que hauria d’assumir cadascuna de les administracions en 
l’àmbit de la mobilitat ocupacional intel·ligent i sostenible, i definir el paper del sector 
públic i del privat en la gestió, el finançament i els costos de la mobilitat ocupacional. 
És a dir:  

o Implicar el sector privat, les empreses i les plantilles el canvi cultural de la 
mobilitat ocupacional, i destinar una assignació pressupostària per fer-ho en 
el marc de la negociació col·lectiva (solucions de transport col·lectiu privat, 
mobilitat activa i altres).  

o Determinar el rol del sector públic, p. ex.: actiu, vertebrador o facilitador de la 
col·laboració entre empreses, impulsor de les taules de mobilitat, els canvis 
normatius, els ajuts econòmics i les proves pilot, entre d’altres.  

28. Quant al transport col·lectiu privat compartit amb diverses empreses, caldria: 

o Modificar la Llei d’ordenació dels transports terrestres (Llei 16/1987) perquè 
dificulta l’oferiment de transport col·lectiu privat a diverses empreses al mateix 
temps, atès que estableix que el contracte se subscrigui entre dos subjectes, 
l’empresa transportista i la usuària, fet que representa un obstacle per les 
empreses que volen oferir aquest servei, i que es veuen abocades a ser 
creatives per oferir una solució.  
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o O bé, incentivar la creació d’associacions que aglutinin les empreses d’un 
polígon per contractar directament un servei de transport discrecional, adaptat 
a les necessitats de cada empresa. 

29. Agilitar i flexibilitzar l’autorització de noves rutes de transport col·lectiu a demanda i 
de noves tarifes.  

3.2. Incentius econòmics i actuacions que beneficien la MOMIS 

Els incentius i actuacions detectats en l’informe es poden agrupar en cinc grans categories: 

1. Foment de la planificació de la mobilitat intel·ligent i sostenible en els centres de 
treball 

Entre les principals mesures del foment de la planificació cal remarcar les subvencions 
destinades a l’elaboració dels PDE, com a elements clau de la gestió i la planificació de 
la mobilitat, per part de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). També és remarcable 
l’experiència comentada a l’informe, Gesmopoli, una iniciativa cofinançada pel projecte 
LIFE de la UE, que va servir per desenvolupar actuacions de millora de la mobilitat als 
polígons industrials, a través de les taules de mobilitat ocupacional. 

Altrament, en el marc de reduir la sinistralitat en els desplaçaments i fer-ne una mobilitat 
ocupacional més segura destaquen les reduccions de quotes de les cotitzacions per 
contingències professionals de les empreses que elaborin plans de mobilitat en els seus 
centres. 

2. Subvencions per a la implementació de les mesures dels PDE 

Un dels instruments destacats és el programa MOVES II, que permet subvencionar la 
implantació de mesures de mobilitat sostenible als centres de treball o d’activitat. Entre 
les mesures subvencionables se citen les que faciliten l’accés al centre de treball a peu 
o en bicicleta (aparcaments, dotació de vestuaris, etc.), la disposició de línies específi-
ques de transport col·lectiu i autobusos llançadora, les actuacions per facilitar i fomentar 
l’ús del transport públic o col·lectiu i les plataformes i sistemes de vehicles compartits. 

3. Impuls del transport públic com a via d’accés als centres de treball 

Un primer bloc de les iniciatives correspon a ajudes econòmiques amb repercussió di-
recta en les persones treballadores. Hi ha diverses actuacions com ara les desgravaci-
ons fiscals per exempció en la tributació de l’IRPF de les quantitats satisfetes per les 
empreses per a desplaçaments o la reducció del preu de tots els abonaments i títols 
multiviatge dels serveis de transport públic col·lectiu terrestre (del 100% en els serveis 
ferroviaris prestats per RENFE, del 50% en el servei AVANT d’alta velocitat o del 30% 
en el transport públic de competència autonòmica o local), d’acord amb el Reial decret 
llei 11/2022, de 25 de juny.  

La vigència d’aquestes darreres ajudes s’estén fins al 31 de desembre del 2022, si bé el 
Projecte de pressupostos generals de l’Estat 2023 (PGE) en preveu la seva ampliació 
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temporal, motiu pel qual caldrà estar amatents al text definitiu un cop siguin aprovats. 
També cal esmentar altres actuacions com la gratuïtat del transport públic gràcies a la 
T-verda o la reducció tarifària dels aparcaments dissuasius park&ride per a les persones 
usuàries del transport públic.  

Una segona línia d’iniciatives inclou les subvencions adreçades als municipis. En aquest 
sentit, destaca el Programa estatal d’ajuts a municipis per a la implantació de zones de 
baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà així com una 
nova línia de subvencions denominada “Connectivitat territorial innovadora”. 

4. Foment de la mobilitat activa 

La incorporació de mesures de mobilitat activa, tot i tenir un paper limitat en la capacitat 
d’arribar a certes empreses, és un factor a considerar especialment. A banda dels be-
neficis en la reducció d’impactes ambientals, presenta avantatges per a la salut de les 
persones que es desplacen caminant o que són usuàries de la bicicleta. Es tracta d’un 
factor positiu tant per a treballadors/es com per a les mateixes empreses que no reque-
reix grans inversions. Certes convocatòries d’ajuts públics bonifiquen ocasionalment 
aquestes actuacions, però sense massa continuïtat.  

En l’informe s’identifiquen tres tipus d’actuacions, principalment relacionades amb l’ús 
de la bicicleta. 

El primer d’ells s’orienta a fomentar l’ús de la bicicleta, bé sigui afavorint la intermodalitat 
i/o els aparcaments segurs. Per tal de facilitar l’ús de la bicicleta i els VMP s’han subscrit 
diferents acords entre les administracions públiques, RENFE, Adif i els transports 
col·lectius, de competència autonòmica i local, perquè se’ls hi permeti l’accés a les es-
tacions i vagons, s’impulsin serveis de préstec de bicicletes per a recorreguts de “darrera 
milla” i es faciliti la implantació d’aparcaments segurs. En aquest darrer punt també cal 
destacar el projecte Bicibox, un servei de xarxa pública d’aparcaments gratuïts i segurs 
per a bicis privades distribuïts a 21 municipis metropolitans. 

Un segon grup d’actuacions es basa en el lloguer o la cessió de bicicletes. En destaquen 
iniciatives com l’e-Bicibox, una flota pública de bicicletes elèctriques disponibles en un 
conjunt de mòduls d’estacionament exclusius en 11 municipis per promoure l’ús en els 
itineraris de mobilitat obligada, i el Biciempresa, corresponent a la cessió temporal de 
bicicletes a empreses. Aviat també s’hauria de posar en marxa AMBici, el qual disposarà 
de fins a 2.600 bicicletes elèctriques i 236 estacionaments per tota l’Àrea Metropolitana 
de BCN. Malauradament, durant els primers anys, el servei d’AMBici no serà compatible 
amb el servei Bicing de la ciutat de Barcelona.  

I el tercer bloc és el que recull les subvencions per als ajuntaments condicionades a la 
construcció de vies ciclistes o per a vianants. El 2022 la Generalitat de Catalunya ha 
aprovat una nova línia de subvencions als ens locals per al desenvolupament d'actuaci-
ons vinculades a la mobilitat segura, sostenible i intel·ligent, la pacificació del trànsit i la 
reducció de l'accidentalitat en l'àmbit urbà. Entre les actuacions subvencionables s’in-
clouen les reformes urbanes que promoguin molt especialment la mobilitat activa, tals 
com la construcció de carrils bicicleta i itineraris per a vianants que redueixin la superfície 
destinada al vehicle privat.  
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També destaquen les ajudes convocades pel MITMA amb el Projecte d’infraestructura 
ciclista en el marc de les ajudes als ajuntaments finançat pels fons Next Generation de 
la UE. I per últim comentar el projecte Bicivia, amb l’objectiu de connectar de manera 
ràpida, directa i segura els diferents municipis de l’AMB. 

5. Promoció de la mobilitat amb vehicles elèctrics 

En aquest grup destacaríem les actuacions d’àmbit estatal orientades a l’adquisició de 
vehicles elèctrics, a donar un impuls al desplegament d’infraestructures de recàrrega de 
bateries per aquests vehicles i vers la transformació de les flotes cap a l’electrificació.  

Dos exemples d’aquestes actuacions són el Programa MOVES III (dotat amb 
65.587.765 € per a Catalunya durant el període 2021-2023) que, a part de les propostes 
generals, en l’àmbit laboral fixa que les infraestructures de recàrrega podran estar des-
tinades a l’ús públic, en zones d’estacionament d’empreses privades o públiques per 
donar servei a les persones treballadores i als clients, i el programa d’ajudes a projectes 
d’electrificació de flotes de vehicles lleugers, el MOVES Flotes.  

En l’àmbit municipal, s’han recollit diverses bonificacions rellevants. Val a dir que una 
manera d’estimular l’aplicació de mesures de mobilitat més intel·ligents i sostenible en 
l’àmbit laboral són les bonificacions en l’impost d’activitats econòmiques (IAE). Però són 
pocs els municipis que han incorporat aquest concepte a la normativa municipal i falta 
avaluar-ne l’eficiència.  

Altres iniciatives municipals són la bonificació de la quota de l’impost de construccions, 
instal·lacions i obres (ICIO), condicionada a la instal·lació de punts de recàrrega per a 
vehicles elèctrics (com la bonificació de l’IAE); la bonificació de la quota de l’impost de 
vehicles de tracció mecànica (IVTM) de vehicles classificats com a ECO, Zero emissions 
o elèctrics i la bonificació en la quota d’estacionament dels vehicles elèctrics. 

De manera conclusiva, un cop analitzats els incentius existents, l’informe constata que 
sovint beneficien totes les persones treballadores, independentment del seu nivell de 
renda o de la possible desigualtat en l’accés als diferents modes de transport en funció 
del territori de residència o de l’oferta competitiva de transport existent en aquell territori. 

Per tot això, el CTESC recomana: 

30. Crear un marc regulador de les subvencions per actuacions en favor de la mobilitat 
activa i estable en el temps per a tot Catalunya.  

31. Millorar la informació i difusió sobre les convocatòries d’ajuts orientats a les 
empreses que publiquen les administracions públiques en favor del canvi de model 
de mobilitat per tal de garantir que arribi a les organitzacions destinatàries.  

32. Impulsar, per part dels departaments competents en mobilitat i en relacions laborals, 
un acord amb els ens locals per avançar en l’aplicació de mesures de mobilitat més 
intel·ligent i sostenible com les bonificacions en l’impost de l’IAE. 
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33. Impulsar els PDE i algunes de les mesures per gestionar la mobililtat ocupacional, 
és a dir:  

o Continuar amb les subvencions dirigides a l’empresariat per a elaborar PDE 
que incorporin objectius mediambientals i socials. 

o Bonificar l’impost sobre activitats econòmiques a les empreses que tinguin un 
PDE. 

o Donar suport a les empreses o a les persones treballadores per invertir en la 
bicicleta i els vehicles de mobilitat personal (VMP): adquisició, lloguer o 
cessió, equips de seguretat i reparació. Per exemple: subvencionar les 
empreses o persones treballadores per la compra de bicicletes o patinets, o 
establir deduccions de l’impost d’activitats econòmiques o altres impostos en 
funció de les mesures específiques que adoptin les empreses.  

o Establir incentius fiscals per promoure el bus d’empresa.  

34. Promoure l’ús de serveis de mobilitat a demanda, si escau, amb cupons de bitllets a 
preu reduït, gratuïtat dels primers viatges, bonificació per la compra de determinat 
nombre de trajectes, etc.  

3.3. Gestió de la mobilitat ocupacional a Catalunya 

La gestió de la mobilitat ocupacional ja està present en la Llei 9/2003 que fixa l’accés als 
centres de treball com un dels objectius que han de satisfer les polítiques de mobilitat que 
s’apliquin a Catalunya.  

Els instruments de planificació determinats normativament i que s’analitzen a l’informe són:  

▪ les directrius nacionals de mobilitat regulades l’article 4 del Decret 362/2006, de 3 
d’octubre. Situades al cim jeràrquic dels diferents instruments tenen la funció de 
fixar el marc orientador per a la resta. Recentment, l’Acord per a la qualitat de l’aire 
a Catalunya subscrit el març del 2022 es compromet a actualitzar-les;   

▪ els plans directors de mobilitat (PDM) que desenvolupen territorialment les direc-
trius, amb una especial referència al Pla director de mobilitat del sistema integrat 
de mobilitat metropolitana de Barcelona 2020-2025 (pdM 2020-2025);  

▪ els plans específics de mobilitat (PEM) que tenen per objecte l’aplicació per sec-
tors de les directrius per als diferents mitjans o infraestructures de mobilitat. Des-
taca el Pla de transports de viatgers de Catalunya 2020, el qual, entre altres àmbits, 
implementa  la integració tarifària en el conjunt de Catalunya amb un únic sistema 
tarifari i de gestió, la T-mobilitat;  

▪ els plans de mobilitat urbana sostenible (PMU), en tant que són els documents 
bàsics per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de 
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Catalunya i, per aquest motiu, es destaca el Pla de mobilitat urbana de Barcelona 
2024;  

▪ els plans de mobilitat als polígons industrials i als centres generadors de mobilitat 
(CGM), atès que són els instruments per planificar les necessitats de desplaça-
ments tant de les persones que hi treballen, com de possibles clients/visitants o 
d’altre personal extern que també accedeix (transportistes o proveïdors aliens als 
centres de treball ubicats en ells). Cal dir que aquest tipus d’instrument té molt 
poc ús en l’actualitat; 

▪ els plans de desplaçaments d’empresa (PDE) com a instruments per adaptar les 
necessitats detectades en l’avaluació individualitzada dels desplaçaments als 
centres de treball per incidir en la mobilitat ocupacional més sostenible, segura i 
saludable en cadascun d’ells. N’aprofundim en el següent subapartat. 

El CTESC recomana: 

35. Ajustar la manca de transport públic al Nord (comarques de Girona, Alt Pirineu i Aran) 
i el Sud de Catalunya mitjançant transport col·lectiu a demanda amb mecanismes de 
flexibilitat (p. ex. apps que s’adaptin a les prioritats del personal: preu, temps d’espera 
o temps de viatge, etc.). 

36. Fomentar el transport col·lectiu, per tant:  

o Invertir en infraestructures de transport públic que redueixen el caràcter radial 
de les existents amb centre a Barcelona.  

o Estimular l’ús habitual de les xarxes de transport públic i, allà on sigui viable 
en termes de demanda i oportunitat, generar nous serveis d’autocar 
d’empresa.  

o Potenciar els abonaments mensuals o trimestrals que afavoreixen l’ús 
continuat del transport públic, o una mena de tarifa plana. 

o Facilitar la conversió del plus de transport a títols de transport públic a petició 
de les persones treballadores. 

o Continuar treballant per implementar mesures per fer més competitiu el 
transport públic, especialment pel que fa al temps de viatge, una situació en 
què es troben especialment els desplaçaments intermunicipals que no tenen 
el seu origen ni destinació a Barcelona.  

o Millorar la compatibilitat dels horaris de diversos modes de transport (tren, 
bus, llançadora, etc.) i l’adaptació dels horaris de transport col·lectiu públic al 
de les plantilles i les empreses.  
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o Destinar un espai exclusiu per transportar bicicletes o VMP al transport públic 
i invertir en aparcaments protegits a les estacions i parades, o en sistemes de 
bicicleta multiusuaris a prop.  

o Millorar la freqüència i la velocitat de les llançadores que ofereixen el servei 
de transport des de les estacions de tren i d’autobusos als centres de treball, 
fora de la primera corona de l’AMB.  

o Millorar el manteniment i modernitzar les infraestructures de transport 
col·lectiu existents: intercanviadors, marquesines, mobiliari. 

o Atorgar prioritat semafòrica a les ciutats pel transport regular interurbà i 
discrecional d’empresa. 

o Oferir serveis complementaris als viatgers pendulars, com p. ex. el lliurament 
de la compra a les estacions de tren i busos.  

o Difondre el paper essencial del transport col·lectiu en la inclusió social de tots 
els col·lectius i en la igualtat en l’accés al treball.  

37. Promoure el bus-oficina en els desplaçaments llargs, amb diverses estacions de 
treball en el transport col·lectiu corporatiu (p. ex. supermercats Colruyt de Bèlgica).  

38. Potenciar el projecte Clic.cat per implantar el transport a demanda i connectar els 
polígons industrials amb els nuclis urbans.  

o Mitjançant l’ús de la tecnologia digital, optimitzar rutes i modificar-les en funció 
de les necessitats de les persones treballadores i de les empreses i de la 
demanda real.  

o Equiparar les parades de transport col·lectiu d’empresa a les del transport 
públic (senyalització de la parada, espai per pujar i baixar el passatge, seients, 
marquesina, etc.).  

39. Fomentar l’ús de vehicles de transport col·lectiu privat més eficients energèticament 
i avaluar les línies d’ajuts necessàries.  

40. Impulsar la figura de la persona coordinadora de la planificació i gestió de la mobilitat 
ocupacional en l’àmbit municipal, és a dir, la persona que faci d’enllaç entre 
l’administració municipal, supramunicipal i les persones gestores de la mobilitat als 
polígons i les empreses. Aquesta figura hauria de tenir capacitat de negociar amb 
els actors socials públics i privats implicats, i responsabilitat d’informar, comunicar i 
formar en els grans polígons d’activitat econòmica: aeroports, hospitals, etc.  

41. Impulsar la professionalització de la gestió de la mobilitat ocupacional, atès que s’ha 
demostrat que té un impacte considerable en l’àmbit dels PDE. En aquest sentit 
caldria elaborar una guia del gestor o gestora de la mobilitat de Catalunya, en línia a 
la desenvolupada per l’ATM a l’àrea metropolitana de Barcelona.  
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42. Millorar alguns aspectes relacionats amb la tramitació, elaboració i execució del PDE, 
com ara:  

o Els ajuts econòmics per garantir-ne l’aplicació (p. ex. subvenció destinada a 
l’execució del PDE), així com el seguiment i l’avaluació, entre d’altres.  

o El procediment administratiu vinculat als PDE i a la sol·licitud d’ajuts, agilitar-
los i simplificar-los.  

3.4. Els plans de desplaçament d’empresa (PDE) i les principals mesures  

Els PDE agrupen un conjunt de mesures que cerquen la racionalització en els desplaça-
ments entre la residència de les persones treballadores i el centre de treball i en els trajectes 
que realitzin altres serveis necessaris per al funcionament normal de l'activitat de les em-
preses (proveïdors, clients, etc.). La finalitat és planificar el millor possible aquesta mobilitat 
obligada, fent-la més sostenible, intel·ligent i segura.  

Tot i que en la majoria de casos, els PDE fan referència a un sol centre de treball, la Llei 
estatal 2/2011 d’economia sostenible preveu la promoció de plans mancomunats per em-
preses que comparteixin el mateix centre o edifici o que desenvolupin la seva activitat en el 
mateix polígon o centre, així com la designació d’un coordinador de mobilitat en les empre-
ses amb més de 400 persones de plantilla. 

Pel que fa a l’obligatorietat de fer-los, cal tenir present que en la Llei 2/2011 s’estableix que 
els plans de transport al treball tindran caràcter voluntari, si bé en el futur caldrà estar ama-
tents a l’aprovació de l’Avantprojecte de llei de mobilitat sostenible i finançament del trans-
port que, tal com s’ha esmentat, pot introduir l’obligatorietat en determinats supòsits. 

Ara bé, en l’àmbit català, el Decret 152/2007 que aprova el Pla d’actuació per a la millora 
de la qualitat de l’aire en els municipis declarats zones de protecció  especial de l’ambient 
atmosfèric determina que els PDE són obligatoris en aquests municipis, en primer terme, 
per a les empreses i les administracions públiques amb més de 200 persones treballadores 
i, en segon terme, per a les empreses privades amb més de 500 persones treballadores o 
visitants en el cas dels Centres generadors de mobilitat (CGM).  

El pdM de l’RMB 2020-2025 va un pas més enllà i proposa l’elaboració dels PDE en les 
empreses situades a l’Àmbit-40 amb més de 200 treballadors/es, tot mantenint el llindar de 
500 persones per a les empreses de la resta de municipis on s’aplica el Sistema Integrat de 
Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB). 

Els PDE poden esdevenir unes eines interessants per incorporar mesures de mobilitat més 
intel·ligents i sostenibles a les empreses i als centres d’activitat productiva. Les condicions 
prèvies perquè tinguin èxit són, entre d’altres: 1. que s’entenguin com un document viu, 
flexible i obert i cal que sigui revisat periòdicament per adaptar-se a la realitat canviant i 2. 
l’entesa entre la direcció de l’empresa i la representació legal de les persones que hi treba-
llen i, si escau, el personal extern, l’administració local i els operadors del transport. 
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Però, malgrat la seva importància, el seu limitat grau d’implantació obliga a fer una reflexió 
sobre com s’estan articulant a Catalunya, replantejant-se disseny, difusió, suport a les em-
preses, etc. Alhora, el CTESC ha constatat una seriosa dificultat per accedir a la informació 
relativa al grau d’efectivitat dels PDE ja validats per l’ATM de Barcelona.   

Tanmateix, es constata que una part important de les administracions públiques amb obli-
gació de desenvolupar un PDE no ho han fet a hores d’ara. En altres casos, es va aprovar 
un pla que no s’ha revisat dins del termini i en la forma escaient. Es tracta d’un fet encara 
més preocupant que en el cas de les empreses privades, donat l’exemplaritat que ha d’ema-
nar dels serveis públics en el compliment de qualsevol mena de legislació.  

Atès que els PDE es converteixen en una de les eines principals per afavorir una MOMIS, 
és important fer un recordatori de la diversitat de mesures que poden sorgir del seu des-
plegament. A l’informe es categoritzen les principals mesures presents en els PDE que, en 
conjunt, es podrien agrupar en els següents punts: 

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

Quant al foment del transport col·lectiu s’identifiquen algunes mesures on els PDE poden 
incidir. Les propostes són diverses, ja sigui sobre el transport col·lectiu existent, mitjançant 
ajudes o accions que impulsin el seu ús, o en favor de la intermodalitat i la gestió de l’apar-
cament.  

En aquest sentit cal recordar que hi ha variables que incentiven l’ús del transport públic i 
que cal potenciar, com s’ha comentat anteriorment: l’augment de la freqüència del servei, 
la reducció del temps de viatge, l’optimització del preu del bitllet, la qualitat dels serveis de 
connexió o la fiabilitat. 

En relació amb les línies urbanes o interurbanes ja existents es recullen actuacions orien-
tades a proposar la modificació del seu recorregut, o fins i tot la creació de noves línies, per 
tal que serveixin de connexió amb els centres d’activitat. Altrament s’impulsen modificacions 
horàries o l’increment de la cobertura d’algunes línies per ajustar-se als horaris laborals de 
les persones treballadores o crear centres de consolidació en municipis sense prou de-
manda per justificar la creació d’un servei si s’agrupa la demanda pròxima en aquest centre. 

Altres mesures de caire econòmic 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 gra-
tuïts entre les noves incorporacions per tal que ho provin o bé desgravar el cost del seu 
IRPF.  

Alhora, si bé amb un caràcter diferent, es troben actuacions relatives a la gestió de l’apar-
cament relacionades amb la combinació en l’ús del transport privat (cotxe, motocicleta, etc.) 
i el col·lectiu. Per exemple, donar preferència d’aparcament d’empresa a persones treballa-
dores 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) 
per part de l’empresa.  



Per una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible. Resum executiu. Consideraci-
ons i recomanacions 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 44 

També, amb connotacions econòmiques, s’observen mesures com ara, 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.  

Bons exemples de la regulació de l’aparcament són: la reserva de places per als vehicles 
compartits dels supermercats Colruyt (Bèlgica) o el conjunt de mesures (aparcaments d’en-
llaç, regulació de l’accés i eliminació de places d’aparcament) de Navantia. 

2. 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’em-
presa, com a resposta a rutes convencionals que han deixat de tenir l’ocupació necessària 
per oferir aquest servei i ja no operen. En aquest cas, s’usen microbusos, evitant trajectes 
llargs amb moltes parades que els faria més ineficients. 

Amb tot, per fer efectius aquests dos serveis cal tenir cura de dos aspectes fonamentals, el 
cost econòmic i la garantia d’una ocupació que justifiqui aquest cost. Una de les vies per 
trobar la seva sostenibilitat és 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, en el marc de les propostes a desenvolupar pels centres de treball i amb l’objectiu 
de 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. És 
interessant el cas Denso Barcelona al polígon industrial Pla de Santa Anna (Sant Fruitós 
del Bages), empresa pionera en introduir aquesta solució per reduir l’accés amb vehicle 
privat ocupat per només una sola persona.  

El mateix sistema s’aplica en el Vanpooling, amb la diferència que el que es comparteix és 
una furgoneta de fins a nous places. Una altra opció és el cotxe multiusuari o carsharing, 
ofert per una empresa o organització que gestiona la flota d’automòbils i els posa a dispo-
sició dels seus abonats/des. En aquest cas, però, no implica que es comparteixi el viatge 
amb més d’una persona. 

3. Foment de la mobilitat activa 

Una de les principals vies per assolir una mobilitat ocupacional sostenible és el foment de 
la mobilitat activa. No obstant, aquest tipus d’actuacions són factibles sobretot si els habi-
tatges 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 
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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 Catalu-
nya 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), el projecte GISMO a Salzburg 
(Àustria), Navantia, el grup Ulma, i, l’hospital de Liverpool (Sidney), tots ells tractats en el 
capítol de bones pràctiques i d’experiències de l’informe. 

4. Gestió del temps de treball i prevenció de l’accidentalitat  

La gestió del temps de treball, gràcies a l’aplicació de la tecnologia i les noves formes d’or-
ganització del treball, suposa un bon punt de partida per assolir una mobilitat ocupacional 
més intel·ligent i sostenible. En aquest marc, en els PDE es poden trobar mesures com el 
teletreball, l’ús de la videoconferència, la flexibilitat horària, el foment de la jornada conti-
nuada i/o l’horari comprimit per tal d’evitar el volum dels desplaçaments o que aquests tin-
guin lloc en els moments de màxima activitat viària.  

Val a dir que aquestes actuacions també fomenten la seguretat de les persones treballado-
res, en tant que es redueix l’exposició als riscos de l’accidentalitat in itinere. En aquesta 
línia, qualsevol de les mesures anteriorment comentades poden ajudar a prevenir els acci-
dents pel camí (transport col·lectiu, foment de la mobilitat activa, etc.). També són útils pro-
grames per identificar i avaluar factors com el terreny i les infraestructures disponibles o per 
planificar les millors rutes pels desplaçaments in itinere, així com desenvolupar programes 
de formació i de conscienciació dels riscos associats als desplaçaments, especialment els 
derivats dels trajectes viaris. 

En l’informe s’han comentat algunes iniciatives en l’àmbit de la seguretat en la mobilitat 
ocupacional: el segell asturià de mobilitat segura a l’empresa i la formació en mobilitat se-
gura en motocicleta dirigida a la plantilla de Transport for London. 

5. Gestió dels desplaçaments professionals i ús energèticament racional de l’auto-
mòbil 

Els PDE fan diverses propostes per millorar els desplaçaments professionals i fomentar un 
bon ús energètic.  

▪ Pel que fa al primer objectiu les mesures s’orienten a la planificació de les rutes 
per fer-les més sostenibles, a implementar programes d’avaluació i gestió del risc 
i a la divulgació de campanyes de conscienciació orientades a minimitzar el seu 
ús. 

▪ Quant a l’ús energèticament racional de l’automòbil destaca l’opció de substituir 
i/o renovar els vehicles corporatius per d’altres més eficients com els elèctrics i 
instal·lar punts de recàrrega. En aquesta categoria ressalta el pla estratègic 
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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. 

El CTESC recomana: 

43. Conèixer el nivell d’influència dels PDE en la planificació sobre la mobilitat 
ocupacional (mesures incorporades, grau d’implementació, indicadors, etc.), 
protegint les qüestions delicades (secret industrial, dades personals, etc.). 

44. Per augmentar el nombre d’empreses amb PDE:  

o Aplicar els PDE en el marc de l’Agenda 2030 i els ODS, la responsabilitat 
social corporativa i la certificació ambiental (ISO i EMAS) i fer-ne difusió.  

o Incorporar la mobilitat ocupacional i l’elaboració dels PDE en la negociació 
col·lectiva.  

o Que les organitzacions empresarials i les que gestionen els polígons d’activitat 
econòmica puguin participar en l’assessorament tècnic a les empreses 
associades en l’àmbit dels PDE.  

Constatada la manca de participació sindical en la validació dels PDE per part de l’ATM de 
Barcelona (presentació de proposta, validació i difusió pública sense participació de la re-
presentació legal dels treballadors/es): 

45. La representació legal del treballadors ha de participar en l’elaboració dels PDE, tal 
com estableix el marc normatiu de mobilitat (Pla d’actuació per a la  millora de la 
qualitat de l’aire, horitzó 2020 i Pla Director de Mobilitat de l’ATM de Barcelona).  

Perquè els PDE tinguin èxit han d’integrar determinats aspectes que van des de la informa-
ció, comunicació i formació fins a l’avaluació.  

A. Informació, comunicació i formació en el marc del PDE  

46. A l’hora de fer un PDE, és fonamental elaborar una estratègia comunicativa que 
mantingui informades a les persones treballadores de totes les accions promogudes 
i dels modes de transport alternatius al cotxe privat: guies amb tota l’oferta de 
transport públic local, modes de transport, temps i distàncies (serveis tècnics). 

47. Els PDE haurien de contenir accions formatives que promoguessin la igualtat en la 
mobilitat ocupacional. 

B. Sistema d’incentius del PDE 

48. Afavorir la incorporació d’incentius econòmics o en espècie en els PDE per promoure 
el canvi modal, ja que és una de les mesures que s’ha demostrat efectiva segons 
alguns informes. Per exemple:  
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o Fomentar la participació, per exemple, mitjançant campionats entre empreses 
o entre equips del mateix grup d’empreses.  

o Promoure el canvi modal i incentivar els desplaçaments sostenibles a la feina: 
primes d’ecomobilitat per moure’s en transport públic, compensanció 
econòmica dels quilòmetres recorreguts en modes actius (a peu, en bicicleta) 
en forma de retribució flexible (pagaments en €/km), punts a canvi de xecs 
regals exclusius per quilòmetres recorregut en modes de transport sostenible, 
etc.  

C. Mesures relacionades amb la mobilitat activa 

49. Per promoure la mobilitat activa cal executar un seguit de mesures en el marc dels 
PDE que tenen a veure amb la sensibilització i les infraestructures, per exemple:  

o Vincular la salut i la millora de la condició física a la mobilitat activa per evitar 
l’absentisme laboral per malaltia. S’ha vist que en alguns casos, si augmenta 
el personal que es desplaça en bicicleta a la feina, disminueix l’absentisme 
laboral i augmenta la productivitat.  

o Disposar d’aparcament gratuït i segur (protegit) per a bicicletes i VMP o bé 
augmentar-ne la capacitat.  

o Proporcionar serveis de reparació i manteniment de bicicletes o i instal·lar 
eines bàsiques per mantenir-les i reparar-les.  

o Instal·lar punts de recàrrega per les bicicletes elèctriques i els patinets.  

o Disposar de taquilles, vestuaris i d’espais d’higiene personal.  

D. Mesures relacionades amb la gestió de l’aparcament  

50. Tot i que la disponibilitat d’aparcament pel cotxe privat ha estat un dels beneficis 
socials més rellevants per reclutar i retenir el talent a les empreses, és necessari 
desincentivar-ne l’ús sempre que hi hagi alternativa: micromobilitat, vehicles petits i 
lleugers, servei a demanda, etc. En aquest sentit el CTESC recomana les mesures 
següents:  

o Ajustar les places d’aparcament als polígons d’activitat econòmica.  

o Dissuadir l’ús de l’aparcament, o bé prioritzar l’ús d’aquest aparcament per als 
vehicles compartits i/o zero emissions. 

E. Mesures relacionades amb el cotxe compartit 

51. Incrementar l’ús compartit del cotxe privat, ja sigui utilitzant aplicacions digitals, 
mitjançant l’ús del taxi compartit o creant infraestructures específiques per als 
vehicles amb més ocupació, per tant:  
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o Establir mesures per compartir-lo: organitzar el cotxe compartit, crear una 
base de dades a l’empresa i posar-lo a disposició, gestionar el retorn, 
especialment entre les persones amb necessitats especials. 

F. Avaluació del PDE 

52. Tot PDE ha de comptar amb una avaluació de les mesures establertes, amb 
indicadors quantitatius i qualitatius. Per tant, s’han de dissenyar eines per avaluar-
ne l’èxit cada cinc anys, establir objectius temporals, i indicadors de seguiment i 
control (ambientals, socials i econòmics).  
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